
KTB/6/2011./KI
KTB/8/2010-2014./KI

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága
az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának

2011. június 20-án, hétfőn 12 óra 05 perckor
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirend:

1. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata a
2003-2010-ig terjedő időszakban
(Jelentéstervezet megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Herman István Ervin (Fidesz), az albizottság elnöke

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), az albizottság alelnöke

Dr. Nagy István (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Ékes József (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz).

Magyar Anna (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a számvevőszéki és költségvetési bizottság Az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának mai ülésén megjelent képviselőtársaimat.

Napirendi javaslatunkban két napirendi pont van. Az egyik napirendi pont a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata a 2003-
2010-ig terjedő időszakban, a jelentés elfogadása, a második pedig az Egyebek napirendi
pont.

A határozatképesség megállapítása

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a jegyzőkönyv
biztosított, ezért a fenti napirendi pontokkal az ülést megnyitom.

A napirend elfogadása

Megkérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a napirendet, illetve van-e egyéb
javaslatuk? (Nincs jelzés.) Aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselők
egyhangúlag elfogadták az előterjesztett napirendi pontokat.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének
vizsgálata a 2003-2010-ig terjedő időszakban

Első napirendi pontunk a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó jelentés. Az
elmúlt fél év során, az előterjesztésből is látható, hogy számos dokumentum megvizsgálására
került sor, számos résztvevő meghallgatására kerítettünk alkalmat, tekintettel arra, hogy az
elmúlt évek során olyan gyakorlat alakult ki a megváltozott munkaképességűek
finanszírozásában, amely torz tükröt tartott a társadalom felé, ami egyben a közpénzek
megcsapolását is célozta.

A vizsgálat azt állapította meg, hogy a vizsgált időszakban, amikor 80 milliárd forintos
nagyságrendű állami támogatást biztosított a költségvetés, amiről természetesen azt kell
mondanunk, hogy egy szolidáris társadalomban természetes, hogy az egyéb okokból
megváltozott munkaképességű emberek segítségére siet a társadalom, igyekszik őket
támogatni, viszont ugyanakkor azt kellett megállapítanunk, hogy az elosztási viszonyok és a
jogszabályi háttér zsákutcába vezetők voltak. Ennek kapcsán ez a gyakorlat, amint említettem
az imént, egy torz tükör volt a társadalom felé.

Igyekeztünk a bizottság felé egy olyan előterjesztést biztosítani, amelyben egyrészt a
használati fogalmak szintjéig mentünk el, hogy pontosan tudjuk, miről beszélünk. A
jogszabályi hátteret is igyekeztünk megvilágítani, a kapcsolódó törvényeket is feltártuk, a
támogatási, működési rendszert is bemutattuk, egy átmeneti időszakra a szabályozás-
átalakításra is tettünk javaslatot, és ez az átalakítás tulajdonképpen az európai
jogharmonizáció tükrében történt. Ezt is igyekeztünk bemutatni az alanyi támogatási
formákra, hiszen ezek az előzményei annak a helyzetnek, ami tulajdonképpen kialakult.

A 8. fejezetben a támogatási rendszert számokban mutattuk be, a 21 védett szervezet
szerződéssel rendelkező foglalkoztatottainak vizsgálatát helyeztük górcső alá, ami egyébként
korábban 53 volt, majd később 37-re, még később egy miniszteri rendelet kapcsán 21 főre
töpörödött össze, és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeképpen a büntetőjogilag
megvizsgálandó területekre fókuszáltunk rá, ezt 13 pontban szedtük össze, egy összehasonlító
elemzést tettünk, és rámutattunk az ellenőrzésre.
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A jogalkotók felelősségét is górcső alá helyezzük, hiszen bizonyos tekintetben
világossá és egyértelművé vált számunkra, hogy ezeknek a visszaéléseknek, amelyek
bekövetkeztek, meg kellett teremteni a jogi alapjait, és itt megteremtették a jogi alapokat arra
vonatkozóan, hogy látszólag egy törvényes rend szellemében jártak el, miközben
diszkriminatív módon finanszíroztak megváltozott munkaképességgel foglalkoztatottakat,
illetve cégeket, úgy is fogalmazhatok, hogy az egyik napon valaki még egyharmados
szorzóval kapott támogatást, két vagy három nappal később, amikor egy fúzió következtében
a védett 21 szervezet dolgozójává vált, ugyanaz a dolgozó már háromszoros szorzóval kapta a
normatív támogatást, ami gyakorlatilag, azt kell mondanom, egyértelműen a költségvetés
megcsapolását célozza.

Természetesen nem mind a 21 védett szervezetet, céget vizsgáltuk meg, hanem
elsősorban az állami tulajdonban lévőket vizsgáltuk meg, ugyanis ez nem a mi hatáskörünk,
erre megvannak a hivatott szervek, amelyre egyébként a jelentésünkben is utalunk. A végén
azután egy határozati javaslatot is megfogalmaztunk öt pontban, és ezt a határozati javaslatot
terjesztjük a tisztelt albizottság elé.

Összességében ezeket kívántam most elöljáróban elmondani. Szeretném, ha
észrevételeiket, véleményüket elmondanák a vizsgálati anyagról. Átadom a szót a bizottság
tagjainak. (Jelzésre:) Seszták alelnök úré a szó.

Vélemények, észrevételek

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Elsősorban a jegyzőkönyv kedvéért, a jövőnek
szólóan: az albizottság a segítőivel együtt valóban egy nagyon kimerítő, alapos jelentést tett le
az asztalra, és az elismerésemet szeretném kifejezni az elnök úrnak és a közreműködőknek,
akik ezt a részletes jelentést kidolgozták, lehetővé tették számunkra.

Azt gondolom, a tanulságokat mind Budai Gyulának, mind pedig az illetékes
minisztériumi vezetőknek le kell vonniuk, és a közpénzeket valóban sokkal hatékonyabban,
célszerűbben és – talán lehet ezt mondani –  ha nem járatta még le magát,
szektorsemlegesebben kellene felhasználni. Mindenesetre az biztos, a szervezetek közötti
megkülönböztetés indokolatlan és diszkriminatív, talán még európai uniós szabályokat is
sértő volt ez a kialakult gyakorlat.

Még egyszer szeretném rögzíteni a köszönetemet az elnök úrnak és a segítőinek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy István úré a szó.

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Nagyon röviden: én is szeretném megköszönni a bizottság és a segítők a munkáját,

hogy egy ilyen anyagot tudtak előkészíteni és letenni az asztalra.
Azt hiszem, ennek a vizsgálatnak az egyik legnagyobb eredménye az, hogy a politikai

felelősségből büntetőjogi felelősségre lehet most már áttenni ezeket a dolgokat. Szerintem ez
a legnagyobb intő jel a jövő számára is minden egyes közpénzekből gazdálkodó szervezetnek,
a vezetőinek, a közpénzekhez hozzáférőknek, hogy a politikai felelősségen túl büntetőjogi
felelősséggel is kell rendelkezniük, azzal a felelősséggel is bírniuk kell, és e szerint kell
eljárniuk.

Azt hiszem, az albizottság eljutott arra a szintre, amikor ezeket a megállapításait
megfelelően körbejárva olyan magasabb szerveknek tudja átadni az anyagot, amelyek ezt a
büntetőjogi felelősségre vonást, a tényállást képesek lesznek megállapítani, képesek lesznek a
véleményüket meghozni, amelyeket politikai szinten ez az albizottság már megtett.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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(Jelzésre:) Lenhardt Balázs alelnök úré a szó.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Én is köszönöm a szót, elnök úr.
Mélységesen egyetértek a jelentés tartalmával, ugyanakkor én is csatlakozom Nagy

Istvánhoz, hogy meg kell lenniük az ezen a  területen elkövetett jogsértések
következményeinek is.

Nagyon fontos, és ebben a kormányzati felelősség hatalmas, hogy az egész rendszer
újraszervezése, újragondolása során történjenek meg azok a lényegi és érdemi változások,
amelyek következtében elmondható, hogy a jövő év január 1-jétől elindulhat a fogyatékosok
foglalkoztatását irányító igazságos rendszer, amellyel a jövőre nézve is véglegesen
kiküszöbölhetők az ilyen fajta visszaélések és törvénytelenségek. Mindenkinek azonos
megítélés alapján kellene normatív alapon lehetőséget biztosítani a támogatáshoz való
hozzáféréshez, és akkor nem fordulhatna elő ezeknek a kivételezett, privát köröknek az
extrahaszonhoz juttatása, ami már-már a maffiaszerű rendszerbeli működés fogalmát is
felveti, és ezek szerint ez nemcsak az ingatlanpanamára jellemző itt, a Belvárosban.

Információim szerint egészen a jelen pillanatig is ez a rendszer annyiban működő és
valóságos, hogy ez a 21 kiemelt szervezet talán még ebben a hónapban, most is milliárdos
támogatást fog kapni bizonyos állami alapokból. Tehát, ha már itt ennyit beszéltünk és
foglalkoztunk vele, akkor tényleg gyors és nagyon következetes cselekvésre van szükség,
hogy ezeket meg lehessen gátolni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát Lenhardt Balázs képviselőtársam most arra célzott
a mondatai befejeztével, hogy jelen pillanatban is milliárdos nagyságrendű támogatás
kifizetése várható a védett 21 szervezet számára?

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Igen, úgy értesültem, az egyik érintett cég
ügyvezetőjének erősítette meg egy minisztériumi osztályvezető, hogy körülbelül 2 milliárdos
kifizetés várható a következő hetekben a védett szervezetek felé.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Úgy gondolom, akkor járunk el a legbölcsebben, ha ezt mindenképpen rögzítjük a

jegyzőkönyvben, és egyben felhívjuk az államtitkár úr figyelmét. Szeretném, ha ez a
jegyzőkönyv a hitelesítést követően eljutna az államtitkár úrhoz, valamint Bernáth Ildikó
kormánybiztos asszonyhoz, hogy ennek a lehetőségét, miután a bizottság elé került, vizsgálják
meg, illetve a valóságtartalmát, a jogszerűségét pedig feltétlenül nézzék át, mert a mi
lehetőségeink idáig terjednek.

Köszönjük szépen, hogy erre az alelnök úr felhívta a figyelmünket.
Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)

Szavazás a jelentéstervezetről

Amennyiben nincs, úgy a 14. pontban megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra
teszem fel, azzal a kiegészítéssel, hogy a szervezeti és működési szabályzat szerint ezt a
főbizottság felé kell előterjesztenünk, a főbizottság fogja meghozni a végső döntést, és a
főbizottság fogja továbbítani az érintett Állami Számvevőszék, a KEHI, a Nemzeti Nyomozó
Hivatal, valamint az ügyészség felé a megfelelő feljelentést, tekintettel arra, hogy az
albizottságnak erre vonatkozóan nincsenek jogosultságai, hiszen az albizottság a feltáró
munkát végezte el.

Az albizottság szükségét látja-e, hogy a határozati javaslatot tételesen, egyenként
felolvassam? (Nemleges jelzések.)
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A határozati javaslat és az előterjesztett anyag elfogadására teszek javaslatot. Aki a
határozati javaslatban megfogalmazott tartalommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az albizottság az iménti
kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot és az albizottság jelentését.

Magam is szeretném megköszönni Iszka Ferencnek és Iszka Ferencnének azt a
munkát, amit segítőként elvégeztek ez alatt a fél év alatt, és köszönöm szépen az
együttműködésüket.

Egyebek

Az Egyebek napirendi pontban a következőt szeretném előterjeszteni. Az egri Markhot
Ferenc Kórház közismerten az elmúlt évek során rendkívül nehéz helyzetbe került felelőtlen
politikai magatartás következtében. A kórház, úgymond, divatos szóval kiszervezés alá került,
miután a dolgozók egy része nem volt hajlandó egy sebtiben létesített kft.-vel munkajogi
szerződést kötni, és nem volt hajlandó a közalkalmazotti státuszáról lemondani. Ez a magyar
költségvetésnek 780 millió forintjába került, hiszen az önkormányzat ezt az összeget
megelőlegezte, azután később a központi költségvetési pályázati forrásból ezt
megfinanszírozta, de azon túlmenően egyéb más olyan intézkedések is történtek, amelyek a
központi költségvetést gyakorlatilag meglékelték.

Szavazás új vizsgálat felvételéről

Arra teszek javaslatot, hogy ezt az albizottság vizsgálja felül, és szintén tegyen e
vonatkozásban jelentést.

A kérdésem: a bizottság egyetért-e azzal, hogy az egri Markhot Ferenc Kórház elmúlt
években történt központi költségvetési forrásainak átrendezése kapcsán, úgy is mondhatom,
hogy a megcsapolásával gyengítették a központi költségvetést, és ezt megvizsgáljuk-e?
Amennyiben igen, kérem, ezt kézfelemeléssel erősítsük meg! (Szavazás. – Mindenki jelez.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Az ülés bezárása

Miután az Egyebek napirendi pontban tudomásom szerint más előterjesztés nincs,
megkérdezem az albizottság tagjaitól, van-e előterjeszteni  valójuk. (Nincs jelzés.)

Amennyiben nincs, megköszönöm az eddigi munkájukat, további szép napot kívánva
az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)

Herman István Ervin
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


