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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm önöket a Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsága nevében. 

A jelenléti ív tanúsága szerint a helyettesítésekkel határozatképes a bizottság. A 
meghívó, amit előzőleg már kiküldtünk, két napirendi pontból áll. Az első napirendi pont az 
Állami Számvevőszék jelentése – ÁSZ 12112. szám –, a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának 
ellenőrzéséről szól, valamint az Egyebek. 

Akik e napirendi pontokkal egyetértenek, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

Ezek után engedjék meg, hogy köszöntsem meghívottainkat, az ÁSZ részéről 
Warvasovszky Tihamér alelnök urat, Holman Magdolna számvevő igazgatót, Horváth József 
számvevő főtanácsost, Dávid István főosztályvezetőt, Fekete László osztályvezetőt, Fülöp 
Ibolya parlamenti titkár asszonyt és mindazokat, akiket meghívtunk, és jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket. 

Az Állami Számvevőszék jelentése (ÁSZ 12112.) a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a 
támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 

Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló 
albizottság a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos finanszírozás, 
illetve a jogi normák tekintetében egy átfogó vizsgálatot végzett 2012-ben. Ezt a jelentést 
elkészítette, a jelentést a Számvevőszéki és költségvetési bizottság elfogadta. Ebben a 
jelentésben súlyos megállapításokat állapított meg a bizottság, ennek megfelelően a bizottság 
továbbította a miniszterelnöki megbízott, dr. Budai Gyula úr felé. Dr. Budai Gyula a 
vizsgálatot szintén lefolytatta, és tudomásom szerint büntetőfeljelentéseket tett. Ezzel 
párhuzamosan az ÁSZ-nak is jelentettük, illetőleg elküldtük a jelentésünket, amelynek 
egyébként az éves vizsgálati ütemtervében is be volt építve ez a vizsgálat. Ez a jelentés a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási, költségvetési támogatási rendszerének és 
támogatásuk hasznosulásának az ellenőrzéséről 2012 decemberében elkészült, és a 
12112. számon van nyilvántartva. Kérem az ÁSZ-tól jelen lévő alelnök urat, igazgató 
asszonyt, hogy a jelentés beltartalmát tekintve szóbeli kiegészítésüket tegyék meg.  

Átadom a szót. 

Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék) kiegészítő tájékoztatója 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ezt a 
nagyon fontos anyagot megtárgyalja az albizottság, hiszen úgy érezzük, egy olyan témáról 
van szó, amely kell, hogy foglalkoztassa az egész magyar társadalmat és közvéleményt. 

Ahogyan az elnök úr megfogalmazta, a 2012. évi ellenőrzési tervünkben szerepeltettük 
a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a 
támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről készített ellenőrzést. Ezt az ellenőrzést az Állami 
Számvevőszék elvégezte. Ezen ellenőrzés kapcsolódott a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásához, azaz a zárszámadásról készített ellenőrzéshez. Az ellenőrzés vezetője 
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Holman Magdolna volt, mint felügyeleti vezető, kimondottan az ellenőrzést pedig Horváth 
József vezető irányította a számvevő bevonásával. Az ellenőrzésünk célja gyakorlatilag az 
volt, hogy a megváltozott munkaképességűek piacra történő visszavezetésére, illetve a 
munkaerőpiacon való jelenlétének fokozására a kialakított költségvetési támogatási rendszer 
megfelelő volt-e, biztosította-e ennek a célcsoportnak a foglalkoztatásba való visszasegítését 
vagy ott tartását, illetve az ezen pénzeszközök felhasználása segítette-e ezen társadalmi 
értékek előállítását, és hozzájárult-e az esélyegyenlőség biztosításához, a támogatási rendszer 
hatékony volt-e, eredményesen szolgálta-e a célok megvalósítását, illetve azt is megnézte a 
Számvevőszék, hogy az Állami Számvevőszék elmúlt években tett hasonló témájú vagy 
ehhez a témához kapcsolódó ellenőrzései során tett javaslatait az ellenőrzöttek végrehajtották-
e, teljesítették-e.  Így készült el az elnök úr által megfogalmazott 12112. sorszámú jelentés, 
mely komoly megállapításokat tett, javaslatokat tett, és intézkedési kötelmet kértünk az 
ellenőrzöttektől. 

Ennyit szerettem volna bevezetőül elmondani, és átadnám a szót Holman Magdolna 
felügyelet-vezető asszonynak. Köszönöm szépen. 

Holman Magdolna számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék) szóbeli 
kiegészítése 

HOLMAN MAGDOLNA számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): 
(Vetítés.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Résztvevők! Az Állami 
Számvevőszék első alkalommal ellenőrizte a megváltozott munkaképességűek támogatási 
rendszerét. Az ellenőrzésünk, ahogyan a dián is látszik, a 2007-2011. közötti évekre terjedt ki. 
Ebben az időszakban a központi költségvetés mintegy 202 milliárd forint támogatást nyújtott 
a megváltozott munkaképességűek elősegítésére.  

Melyek voltak az ellenőrzött jogcímek? Az ellenőrzött támogatási jogcímek a 
bértámogatás, a költségkompenzációs támogatás és a rehabilitációs támogatások voltak. 
Helyszíni ellenőrzésünk a szakmai felügyeletet végző minisztériumra, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatalra, valamint a véletlen számú mintavételezéssel kiválasztott 
támogatásban részesült szervezetekre terjedt ki. Ennek a részletes felsorolását egyébként a 
jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza, így a bértámogatást 12 szervezetnél, a 
költségkompenzációs támogatást 6 szervezetnél, a rehabilitációs költségtámogatást pedig a 
21 szervezetből 13 szervezetnél vizsgálta az Állami Számvevőszék.  

Ellenőrzésünk célját az alelnök úr részletesen ismertette. Nagyon fontos kiemelni 
azokat a hangsúlyokat, hogy az átláthatóság és a források hatékony, eredményes felhasználása 
szempontjából értékeltük a támogatási rendszert, így fogalmaztuk meg az ellenőrzési 
kérdéseket, valamint állítottuk össze az ellenőrzési jelentésünket.  

Mit állapítottunk meg a támogatási rendszer megalapozottságáról? A támogatási 
rendszer 2005. évi kialakítását hatástanulmány, stratégia, cselekvési program nem alapozta 
meg, nem volt információ a támogatás szempontjából figyelembe vehető célcsoportok 
nagyságrendjéről és jellemzőiről sem. A támogatást jogszabályok és támogatási szerződések 
nem kötötték sem hatékonysági, sem eredményességi követelményekhez. A megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságok számára például a rehabilitációs 
költségtámogatás esetében sem a jogszabályok, sem a támogatási szerződések 
gazdálkodásukkal kapcsolatos, tehát a társaság, a cég gazdálkodásával kapcsolatos 
elvárásokat nem fogalmaztak meg. Nem határozták meg például a saját bevételekből a 
rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésére és működtetésére fordítható összeg nagyságrendjét 
sem. A támogatási szerződésekben csak a támogatással szemben elszámolható költségek 
körére és nagyságrendjére határoztak meg követelményeket, tehát a gazdálkodás 
eredményességével, az árbevétel nagyságával, a személyi jellegű ráfordításokkal, a vezetői és 
a dolgozói létszámok megoszlásával kapcsolatban semmilyen célkitűzések nem kerültek 
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megfogalmazásra. Előírások hiányában ezek nagyságrendjét, jogszerűségét, a feladatellátás 
érdekében felmerült indokoltságát nem lehetett megítélni, ezért ez nem volt értékelhető.  

El kell mondani, hogy a támogatási rendszer a jogszabályok gyakori módosítása miatt 
nem volt kiszámítható. Szintén elmondható a támogatási rendszerről, hogy a megváltozott 
munkaképességűek régiónkénti nyilvántartásának hiányában a foglalkoztatás területi 
aránytalanságai nem voltak feltárhatóak. Jelentésünk 60., 61., 62. oldala tartalmazza a 
megváltozott munkaképességűek részére kifizetett támogatások régiónkénti megoszlását, ezt 
azonban nyilvántartásuk hiányában csak a foglalkoztató társaságok székhelye szerinti területi 
megoszlásuk alapján tudtuk kiszámítani. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a támogatási 
rendszer nem biztosította a megváltozott munkaképességű munkavállalók növekvő részvételét 
a foglalkoztatásban, és nem járult hozzá a források eredményes, hatékony felhasználásához.  

A források átláthatósága tekintetében elmondható, hogy az egyáltalán nem volt 
átlátható, a támogatáshoz jutás folyamatában az esélyegyenlőség elve nem érvényesült. A 
minisztérium ugyanis csak 2005-ben és 2006-ban írt ki pályázatot, ez alapján 21 védett 
szervezettel kötött szerződést, 53 szervezettel pedig támogatási szerződést. Nagyon fontos itt 
még hangsúlyozni az akkreditációt, ugyanis a támogatási rendszer az akkreditációra épül, 
azonban a támogatások mintegy 60-70 százalékát kitevő rehabilitációs költségtámogatás 
esetében a védett szervezeteknek nem volt szükségük akkreditációra.  

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntést megalapozó dokumentumok 
hiányában, tehát, hogy mi alapján választották ki azokat a szervezeteket, amelyekkel 
támogatási szerződéseket kötöttek, az erre vonatkozó dokumentumok hiányában a szervezetek 
kiválasztásának és elbírálásának szabályszerűsége nem volt megítélhető.  

A megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatásának eredményessége a 
foglalkoztatás tekintetében összességében romlott az ellenőrzött időszakban. A támogatás 
összege, mint ahogyan a dián is látható, a 2008. évi 48,2 milliárd forintról 2011-re 
összességében 35,1 milliárd forintra csökkent, ezzel együtt a megváltozott munkaképességűek 
létszáma a 2007. évi 53 ezer főről 2011-re 39 ezer főre csökkent. Mindez azt jelentette, hogy 
az egységnyi támogatás az ellenőrzött időszak végére 26 százalékkal alacsonyabb 
foglalkoztatást eredményezett. Ezen belül látható, hogy a rehabilitációs költségtámogatásban 
részesült munkavállalók létszáma ugyan nőtt, de ez sem járult hozzá a tényszerű 
foglalkoztatás növekedéséhez. A támogatásban részesített szervezetek a fajlagos támogatás 
csökkentésével lerövidítették a megváltozott munkaképességűek munkaidejét, növelték a 
létszámot, ez ennek is az eredménye.  

Az Állami Számvevőszék nyilvántartások hiányában a részmunkaidősöket nem tudta 
átszámítani 8 órás munkaidőre, ennek következtében az éves támogatások fajlagos mutatói 
alapján a támogatások felhasználásának hatékonysága reálisan nem állapítható meg. Az 
látható, hogy egyes jogcímeken belül ugyan az egy főre jutott támogatások nagyságrendje, 
ezen belül a rehabilitációs költségtámogatás csökkent, viszont a másik két támogatás esetében 
pedig minimális növekedést lehet találni. A támogatási rendszer hatékonyságát és 
eredményességét negatív irányban befolyásolta a felügyeletet ellátó szervezetek ellenőrzési 
hiányossága és a szükséges intézkedések elmaradása is. A dián látható, hogy az ellenőrzést a 
munkaügyi központok, 2007., 2009. évben a Moneta Kft., 2010. január 1-jétől pedig a 
Kincstár végzett az egyes támogatások esetében. A helyszínen ellenőrzött támogatott 
szervezetek esetében például azt láttuk, hogy a munkaügyi központok 12-ből mindössze 8-nál 
végeztek utólagos ellenőrzést.  

Milyen hiányosságokat találtunk az ellenőrzési és a nyomon követési tevékenységnél? 
Ezeket a késedelmesen hozott határozatok, a követelések nyilvántartásának a hiányosságai, a 
kért információs adatok nem vagy nem rendszeres figyelése, az ellenőrzések megállapításához 
kapcsolódó intézkedések elmaradása is jellemezte. Feltártunk például olyan esetet, ahol az 
NRSZH a 2011. első félévben jogtalanul felvett támogatások visszafizetésére vonatkozó 
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határozatot körülbelül egy év késedelemmel hozta meg. A kincstári ellenőrzés során például 
2010-ben már javaslatot tett a szabályozási rendszer szigorítására, a tervezés pontosabb 
megfogalmazására, az elszámolható költségek körének a szűkítésére, azonban ezek a 
javaslatok nem teljesültek. Mint mondtam, nem volt olyan nyilvántartási rendszer, melyből a 
jogosulatlan támogatások követelésként történő előírás és annak teljesítése megállapítható lett 
volna, ezért az Állami Számvevőszék a rendelkezésre álló, az elmúlt év során begyűjtött 
dokumentumok alapján összegezte ezeket az adatokat. Ennek a végeredménye látható ezen a 
dián, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3 év alatt 1,9 milliárd forint visszafizetési 
kötelezettséget állapítottak meg, tehát a jogosulatlan támogatás felhasználását, ezzel szemben 
a helyszíni ellenőrzés befejezéséig csak mintegy 30 millió forintot fizettek vissza azok a 
szervezetek, amelyeknek fizetési kötelezettségük volt. 

Ellenőrzésünk megállapításai alapján a jelentéstervezet kiküldésekor javaslatot 
fogalmaztunk meg az emberi erőforrások minisztere részére a támogatási rendszer 
átalakítására, az akkreditációs rendszer és a szervezetek kiválasztására a pályáztatási 
rendszerre vonatkozó minél előbbi intézkedések érdekében. A 15 napos észrevételezés ideje 
alatt a miniszter úr arról tájékoztatott, hogy bizonyos lépések már megtörténtek. Ezek között 
szerepelt az, ami a támogatási rendszer átalakításának a keretszabályait határozta meg, a 
Széll Kálmán-terv, és új koncepció készült, illetve a megváltozott munkaképességűek 
támogatására vonatkozóan elfogadták a 2011. évi új törvényt. Megjelent, mivel a jelentésünk 
nyilvánosságra került, a 327/2012. kormányrendelet, amely a támogatási rendszert jelentősen 
átalakította, ezért a megállapítások alapján erre vonatkozóan már nem tettünk javaslatot az 
emberi erőforrások minisztere részére, azonban a jelentés összegzőjében a feltárt 
hiányosságokat és a korábban megtett javaslatunkat természetesen szerepeltettük. Ami még 
ellenőrzést, intézkedést igénylő megállapításként szerepel a jelentésünkben, az az ellenőrzés 
szempontjainak a bővítése, ugyanis annak ellenére, hogy a támogatások kifizetése utólagosan 
történik, amint az az előző dián is látható volt, elég jelentős volt az a támogatási nagyságrend, 
amely jogosulatlan igénybevételt jelentett, ezért javasolta az Állami Számvevőszék olyan 
szempontok beépítését, amelyekkel gyakorlatilag csökkenthető a visszafizetendő támogatások 
nagyságrendje. 

Mivel nem volt nyilvántartás, amely a közpénzekkel való felelős gazdálkodáshoz 
hozzátartozik, tudjuk, hogy milyen az a nagyságrendű támogatás, amelyet jogosulatlanul 
vettek igénybe, hogy időben lehessen lépni azokkal a szervezetekkel szemben, amelyeknek 
visszafizetési kötelezettségük van, ezért egy olyan nyilvántartás kialakítására tettünk 
javaslatot, amely biztosítja egyrészt zárt rendszerben ezeknek az adatoknak a nyilvántartását 
és kezelését. Nagyon sok hiányosságot tártunk fel, én itt a legfontosabbakat mondtam el a 
bizottság részére, de fontosnak tartottuk megismételni a javaslatunkat a jelentésben, hogy a 
miniszter gondoskodjon a megváltozott munkaképességűek támogatási rendszerével 
kapcsolatban feltárt hiányosságok miatti felelősség kivizsgálásáról, és ennek eredménye 
ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

Az ellenőrzésünk során 2011-ben módosult a támogatási rendszer, szintén visszatértek 
a normatív támogatásra, ami azt jelentette, hogy a súlyos és a nem súlyos fogyatékkal élők 
esetében más-más normatív támogatást nyújtottak a szervezetek. Ellenőrzésünk során azt 
tapasztaltuk, hogy ezek alapján nagyon nagy szórás mutatkozott az egyes szervezeteknél. 
1 százalék és 78 százalék között mozgott a súlyos és a nem súlyos fogyatékkal élők aránya 
ezeknél a szervezeteknél, azonkívül az egyes időszakokhoz képest is jelentős változások 
történtek, ezért fogalmazta meg az Állami Számvevőszék azt a javaslatot, hogy a miniszter 
vizsgáltassa ki a súlyos fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű munkavállalók 
arányának eltérését az egyes munkáltatóknál, hogy ezt indokolta-e, alátámasztotta-e az 
egészségkárosodás mértéke.  
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A 2011-ben elfogadott új állami számvevőszéki törvény alapján az ellenőrzött 
szervezeteknek a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni. Arról 
tudok beszámolni a tisztelt bizottságnak, hogy a miniszter úr határidőre elkészítette az 
intézkedési tervét a hiányosságok megszüntetésére, a határidő és a felelősök megjelölésével. 
Ennek az intézkedési tervnek a felülvizsgálata folyamatban van, és ha azt az Állami 
Számvevőszék alkalmasnak tartja a hiányosságok megszüntetésére, akkor ezzel a 
visszajelzéssel él. Egyébként ezeknek az intézkedéseknek most már megvan a jogalapjuk az 
új állami számvevőszéki törvény alapján, hogy ezeket utóellenőrzés keretében ellenőrizheti az 
Állami Számvevőszék. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Ezek után a bizottság tagjainak 

adom meg a szót. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ékes képviselő úré a szó. 

Kérdések és vélemények 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Több kérdésem és észrevételem van. Először is szeretném az 
Állami Számvevőszék munkatársainak megköszönni ezt a hihetetlenül kemény vizsgálati 
időszakot, amelyet a megváltozott munkaképességűek tényfeltárása alapján a bizottság 
javaslatára és azzal együtt tulajdonképpen elvégeztek, hiszen, ahogyan a jelentésből is 
kitűnik, azelőtt soha nem vizsgálták a megváltozott munkaképességűek kormányzati 
rendszerének működését, működtetését, és ami egyértelművé tette, hogy a bizottság is helyes 
úton járt, amikor olyan hiányosságokat állapított meg, amelyek az Állami Számvevőszék 
jelentésében is sorra visszaköszöntek. Egyrészt maga a pályáztatási rendszer talán két 
alkalommal volt tisztességes és törvényes, ez a 2005-2006-os időszakban volt, majd utána egy 
automatizmus lépett be, és ez az automatizmus, azt lehet mondani, totális káoszt okozott a 
kifizetéseknél, és abból adódóan nyugodtan azt lehet mondani, hogy számos visszaélésre is 
alkalmat adott. Az Állami Számvevőszék is egyértelműen fogalmazott, hisz maga a rendszer 
nem volt kialakítva, nem volt kidolgozva, nem voltak mögötte a számítások, sőt mi több, az 
akkreditációs rendszer is azokkal a hibákkal küszködött, amelyek alapján a „huszonegyek” az 
összes többit maguk alá tudták gyűrni, és a források döntő többségét tulajdonképpen úgy 
felhasználni, hogy a grafikonból is kitűnt, hogy a források nagyságrendje vajmi keveset 
csökkent, viszont a foglalkoztatás mértéke radikálisan lecsökkent. 

Itt felmerül a kérdés, hiszen az igazgató asszony is, az elnök úr is elmondták, hogy 
történtek olyan kifizetések, amelyeket már 2010-ben a Kincsár is szóvá tett, és visszafizetési 
kötelezettséget írt elő a jogosulatlan felvétel irányában, és ha jól hallottam, az 1,7 milliárddal 
szemben befolyt 30 millió forint. Tehát itt már úgy kell fogalmaznom, mint a bizottság egyik 
oszlopos tagja, hiszen ezért is volt a vizsgálat, és ez már büntetőkategória, hiszen, ha a 
jogosulatlanul történnek meg a felvételek, ha a kormányzati szervek határozattal, döntéssel 
kötelezték a szervezeteket arra, hogy ezeket fizessék vissza, de ez nem történt meg, akkor 
onnantól fogva ez már adózási és büntetőkategória is. Számos olyan kérdés merül fel, hiszen 
2002 óta a parlamentben jómagam is nagyon sokat, rengeteget foglalkoztam a megváltozott 
munkaképességűek kérdésével, és annak ellenére, hogy sorra hívtuk fel az akkori kormány 
figyelmét a törvénytelenségekre, a hibák halmazára, semmilyen lépés nem történt, sőt 
kaotikusabb állapot alakult ki, mint annak előtte hogy az ember ezt szóvá tette volna.  

Szeretném mindenképpen, ha az Állami Számvevőszék vizsgálata itt nem állna meg, 
hanem azokban a kérdésekben, ahol szükséges, ott a büntető jogi kategóriával élve 
mindenképpen meg kellene tenni a feljelentést. Azt gondolom, azok a foglalkoztató 
szervezetek, amelyek úgyszintén károsultak ez alatt az időszak alatt, hiszen a létszámukat, azt 
lehet mondani, ellopták, mert kényszerítették őket, hogy olyan szerződéseket írjanak alá, 
amelyekkel csak bedolgozóként, nem pedig a kormány által a szervezeteknek biztosított 
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forrásokkal végezték volna a tevékenységüket. Azt gondolom, ezek a szervezetek a maguk 
részéről megteszik a szükséges lépéseket. 

Határozottan tudom, hogy kormányzati szinten az Állami Számvevőszék jelentése 
alapján elkészült egy végrehajtási terv a miniszter úr utasítására, és azt  az alatta lévő 
végrehajtó szervezeteknek kőkeményen – hiszen társítva is vannak – a felelősökkel együtt 
végre kell hajtaniuk, de szeretném, ha az Állami Számvevőszék a végrehajtás területén is 
megtenné a viszontellenőrzéseket a másik oldalon pedig azon szervezetekkel szemben, 
amelyek renitensek voltak, ahol a túlzott forrásfelhasználás, a szabálytalan könyvelés, a 
szabálytalan kifizetések vagy adott esetben még a létszám kérdése is sok esetben felmerültek. 
A vizsgálat folyamán is többször megerősítést nyert, hogy adott esetben a létszám talán 
duplán lett könyvelve, és a foglalkoztatás reményében tulajdonképpen csak a forráslehívás 
történt meg, viszont maga a foglalkoztatás kevésbé volt tetten érhető. Ebből adódóan egészen 
biztos, hogy számos olyan területen még lehetne vizsgálni, amelynél utólag egészen biztosan 
az Állami Számvevőszék is a jelentés elkészítése után rájött arra, hogy ezt még meg kellett 
volna vizsgálni, mert itt egészen biztosan még voltak olyan hiányosságok, amelyekkel lehetett 
volna még valamit keresni. 

Én azért pár kérdést feltennék magamnak is, az Állami Számvevőszékek is, a 
bizottságnak is. Van-e tudomása az Állami Számvevőszéknek arról, hogy a fenti 
megállapítások miatt bárhol belső ellenőrzést rendeltek volna el a felelősség megállapítására? 
Ez egy nagyon fontos kérdés. Történt-e egyáltalán olyan belső intézkedés, amellyel a 
megfelelő személyek felelősségre vonása is megtörtént volna? Van-e tudomása az Állami 
Számvevőszéknek arról, hogy a hatályon kívül helyezett, feltételezhetően jogosulatlan 
kifizetések visszafizetésére lépéseket tettek volna az illetékesek? Vizsgálta-e az Állami 
Számvevőszék, hogy a három állami vállalatnak juttatott tulajdonosi kölcsön miért nem került 
visszafizetésre? Itt is volt-e egy kölcsön? Ki döntött ebben egyáltalán? Milyen döntés alapján? 
Az akkori miniszter egyáltalán fel volt-e ruházva, vértezve ennek a döntési kompetenciának a 
végrehajtására? Történt-e valami a visszafizetés területén?  

A jelentés megállapítja, hogy a kiemelten magas támogatással az állami társaságok 
masszívan veszteségesek. Itt most nem akarok cégneveket mondani, de történt-e ebben az 
esetben további vizsgálat annak érdekében, hogy egyáltalán mitől is váltak veszteségessé, hisz 
olyan mértékű állami támogatást kaptak, hogyha az ember ilyenkor egy tiszta termelésben 
lévő cégnél ilyen mértékű veszteségeket észlelne, az egész vezérkart abban a pillanatban 
tulajdonképpen lefejezné, itt meg viszont, azt lehet mondani, hogy közvetlenül költötték a 
forrásokat, és nagyon jól tudjuk, hogy a másik oldalon milyen kényszerítő hatással próbálták 
meg a kisebb cégeket „kitaposni”, ennek alapján olyan helyzetbe hozni őket, hogy adják fel az 
addigi tisztességes tevékenységüket, és annak alapján próbáljanak meg közel kerülni a 
forrásokhoz, holott ők tisztességesen végezték a munkájukat. Tehát még lehetne számos 
kérdés, de úgy érzem, és itt szeretném az Állami Számvevőszéket, az elnök urat, az alelnök 
urat és mindenkit, aki ebben részt vett, dicsérni, mert egy ilyen kaotikus állapot, ami a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásánál kialakult, ezt mindannyian tudtuk, 
éreztük. Ennek ellenére azt mondom, az Állami Számvevőszék rátalált azokra a pontokra, 
azokra a hibákat, amelyeket törvényi eszközökkel nagyon gyorsan ki kell küszöbölni. A 
forrásmegosztásokat is valahogyan úgy kell meghatározni, hogy ott kell tiszta viszonyokat 
kialakítani, ahol tisztességes foglalkoztatás van, és nem háromszoros, négyszeres vagy 
ötszörös forrást biztosítani az olyan szervezeteknek, amelyek hellyel, közzel kamu 
foglalkoztatást végeznek vagy végeztek. 

Még egyszer szeretném megköszönni és dicsérni az Állami Számvevőszék munkáját. 
Egészen biztos, hogy az albizottságnak ezzel kapcsolatosan nem ez az utolsó ülése, egészen 
biztos, hogy lesz még további kérése, ülése az albizottságnak, hogy amit elkezdtünk, ami 
feltárásra került, és mi is éreztünk, hogy lehetnek hibák, problémák, amelyek az albizottság 
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munkája és az Állami Számvevőszék jelentése alapján is beigazolódtak, de szeretnénk látni, 
legalábbis 2014-ig, az új választásokig, hogy azok az anomáliák, törvénytelenségek, amelyek 
előfordultak, a rendszerből kikerülnek, és végre egyszer Magyarországon a megváltozott 
munkaképességűek valóban tiszta, normális, ellenőrizhető viszonyok között tudják végezni a 
tisztességes munkájukat. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a kérdésekre most válaszolnának, előbb Seszták 

Oszkár képviselő úrnak megadnám a szót. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Nem is annyira kérdés, inkább a 

döbbenet hangja szólal meg bennem, vagy azt lehet mondani, hogy mindannyiunkban. Többé-
kevésbé én is azt szerettem volna elmondani, amit Ékes képviselőtársam elmondott, de inkább 
kevésbé, mert én nem vettem részt annyira a rendszer korábbi nyomon követésében. Amit 
áttételesen tapasztaltam önkormányzati emberként, abban is voltak furcsaságok, de azt, hogy 
az ügyben ilyen megállapítások lehetségesek, még az albizottság korábbi ténykedése alapján 
sem mertem volna gondolni. 

Egy kérdés, ezt Ékes képviselő úr is feltette: a 22 év alatt nem jutott el oda az Állami 
Számvevőszék? Tehát egyáltalán nem vizsgálta ezt a rendszert 1990-et vagy 1988-at 
követően? Tehát az Állami Számvevőszék fennállása alatt ez volt az első vizsgálat egy olyan 
rendszer esetében, amely döbbenetes pénzeket, csak 2007 és 2011 között 202 milliárd forint 
közpénzt emésztett fel? 

Még egyszer alá szeretném húzni, hogy az alelnök úrnak is és az elnök úrnak is a 
köszönetünket kifejezzük, hogy nyilván az Állami Számvevőszék apparátusának, munkatársi 
gárdájának tapasztalatával ráláthattunk erre a területre. További nyomon követésre bíztatnám 
önöket, amit az új törvényi szabályozás lehetővé tesz. Remélhetőleg a miniszter úr időben 
végrehajtotta a feladatait, de nyilván az önök figyelő tekintetének továbbra is rajta kell lennie 
ezen az ügyön. Kérem az Állami Számvevőszéket, a számvevőket, hogy a törvény adta 
lehetőségekkel a nyomon követésben legyenek ugyanolyan következetesek, mint a feltáró 
munkában. Még egyszer köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a következőt szeretném megkérdezni, ha megengedik, 

az Állami Számvevőszék jelen lévő képviselőitől. A 202 milliárd forintot meghaladó összeg 
2005-től 2011-ig, a vizsgált időszakban, ez csak a központi költségvetési forrásokat fedi le, 
ebben nincsenek benne az európai uniós pénzek, nincsenek benne az önkormányzati források. 
Jól értelmeztem? (Warvasovszky Tihamér és Holman Magdolna igen jelzése.) Köszönöm 
szépen. Ugyanezt magam is el tudom mondani, hiszen a vizsgálóbizottság elnökeként hosszú 
időn keresztül komoly, megfeszített munkával tártuk fel a hiányosságokat. Most azt mondom, 
hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír azért, mert az ÁSZ megerősítette, tehát azok a 
megállapítások helyénvalóak voltak, többek között a diszkriminatív finanszírozás, többek 
között a napi 7 és félórás foglalkoztatás, illetve a 4 órás foglalkoztatás azonos állami 
támogatású normatívájának problémája, amelyből az a létszámbeli differencia is keletkezik, 
hogy voltak, ahol 7 és fél óra hosszan foglalkoztatták a munkavállalókat, és volt, ahol 4 óra 
hosszan foglalkoztatták, de mind a két fél ugyanazt a normatív támogatást kapta. Voltak 
cégek, amelyeknél, úgy fogalmazok, hogy erőszakos, durva beolvasztás következtében a 
védett szervezeti státuszba „menekültek”, ha úgy tetszik, ami azt jelenti, hogy szombaton 
vagy pénteken a dolgozóknak kevesebb normatív támogatással biztosították központi 
forrásból a támogatást, hétfőtől ugyanazon a telephelyen, ugyanazzal a munkavégzéssel, 
ugyanazokkal az eszközökkel, egy új cégtábla kirakásával már magasabb szorzóval kapták 
meg. Itt merül fel az a kérdés, hogy milyen egészségügyi károsodás érte három nap alatt a 
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munkavállalót, hogy háromszoros vagy másfélszeres vagy akárhányszoros szorzóval többet 
kapott. Sorolhatnám hosszasan azokat a megállapításokat, amelyek, remélem, nem maradnak 
jogkövetkezmények nélkül, hiszen ez büntetőkategória, hűtlen kezelési kategória, ellenőrzés 
elmulasztása. Mondjam azt, hogy ilyen pénztömeggel, plusz a saját árbevétellel milyen 
hatékonysággal működtetik ezt az ágazatot, miközben világosan látszik, hogy a védett 
szervezetek, az úgynevezett „huszonegyek” kiemelt jogbiztonságban, szerződési kötelmekkel 
vannak gyakorlatilag körbebástyázva, úgy is mondhatnám, minthogyha a „huszonegyek” írták 
volna a törvényt.  

Szomorúan kell megállapítanom azt a tényt is, hogy ezekre a hibákra mi rámutattunk. 
A minisztérium tisztelt jelen lévő képviselőit szeretném megkérdezni: milyen intézkedéseket 
tettek ezeknek a hiányosságoknak, hibáknak a kiküszöbölésére? A diszkrimináció 
következtében számos cég ment tönkre, számos cég beolvadt, vagy éppen agonizál, tehát itt 
jogi és materiális megkülönböztetések keletkeztek, arról már nem is beszélek, hogy az európai 
uniós normatívák, illetőleg jelentések sincsenek gyakorlatilag összhangban a gyakorlattal. 
Nagyon óvatosan fogalmaztam, akiknek érteniük kell belőle, azoknak érteniük kell. Én erre 
szeretnék választ kapni, elsősorban a minisztérium tisztelt jelen lévő képviselőitől, hogy 
milyen intézkedéseket tettek? Immáron tavaly, ha jól emlékszem, június magasságában 
fogadta el a bizottság ezt a jelentést, és ezt megküldtük a miniszter úrnak. Szeretném 
megkérdezni: milyen változások történtek azóta? Tudom, hogy novemberben egy 
kormányrendelettel szabályozták a normatív támogatási rendszert. Az egy későbbi vizsgálat 
tárgyát fogja képezni, hogy annak a hatása eléri-e a célkitűzésben megfogalmazottakat a 
hatékonyság vonatkozásában. Elöljáróban ezt szeretném megkérdezni egyelőre. 

Először az Állami Számvevőszék képviselőit szeretném felkérni. 

Válaszadás 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, 
elnök úr, a megfogalmazásokat is. Ahogyan említette az elnök úr, mi is sajnáljuk, hogy közös 
nevezőre jutottunk, mert ez a vizsgálat sajnos ezeket az eredményeket hozta. 

Egy-két rövid választ hadd mondjak a kérdésekre, nem a mélységükbe belemenve, 
utána megkérem a felügyeleti vezető asszonyt, hogy szíveskedjen válaszolni. Sajnos, az 
elmúlt években, évtizedekben ennek a területnek az önálló állami számvevőszéki ellenőrzése 
nem történt meg. A minden évi zárszámadáshoz kapcsolódóan, mint a fejezet ellenőrzése, 
megtörtént, de önálló ellenőrzése sajnos csak a tavalyi évben történt meg először.  

Arra, hogy a megállapításainknak milyen következményei lesznek, csak két mondatot 
szeretnék mondani.  Az Állami Számvevőszék jelzéssel élt az ügyészség irányában, 
tájékoztatva a jelentés megállapításairól. A másik pedig: egy-két társaságnál a tulajdonosi 
jogok gyakorlója az MNV Zrt., és így az MNV Zrt. felé pedig elnöki figyelemfelhívó levéllel 
fordultunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!  
 
HOLMAN MAGDOLNA számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): 

Kiegészítésként csak annyit szeretnék mondani, hogy amit az elnök úr és Ékes úr is elmondott 
a társaságok működésével kapcsolatban, mi azt tudtuk megállapítani, hogy  nem voltak 
meghatározva a működésükhöz kapcsolódó követelmények. Ezt egyébként a fogyatékosügyi 
törvény előírja, amikor azt mondja, hogy a speciális munkahelyekre vonatkozóan a működési 
és a finanszírozási szabályokat meg kell határozni. Ha nincsenek meghatározva a 
körülmények, akkor azokat az anomáliákat, amelyeket részben az elnök úr is elmondott a 
kölcsön tekintetében, akár a beolvadások, a bérleti szerződések, a vezetői bérezések 
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tekintetében, ezt a jelentésben bemutattuk, egyébként pedig felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
nincsenek meg a gazdálkodási követelmények. Olyan mélységekre, hogy a kölcsön például 
visszafizetésre került-e, erre már nem terjedt ki az ellenőrzésünk, azt viszont megállapítottuk, 
és azért volt nagyon fontos, amit az ellenőrzés hiányosságainál mondtam, hogy például nem 
figyelték a céginformációs adatokat sem.  

Ezeknek a cégeknek, a védett szervezetek tekintetében elég soknak a gazdálkodása  
veszteséges. Ezért volt fontos az, hogy mint tulajdonosnak, az MNV Zrt. figyelmét felhívjuk 
azokra a gazdálkodásra vonatkozó hiányosságokra, amelyeket egyébként a jelentésünk is 
tartalmaz,  hogy mint tulajdonos, a társaságok felé a szükséges lépéseket tegye meg. 
Megerősítem, mert itt csak bólogattunk, amikor az elnök úr azt mondta, hogy csak az állami 
támogatás 202 milliárd forint. A három jogcímen kifizetett központi költségvetési támogatás 
nem tartalmazza azt, amit egyébként a veszteséges gazdálkodás esetén az MNV Zrt.-nek vagy 
az önkormányzatoknak esetleg be kellett tenniük ezekbe a társaságokba, illetve nem 
tartalmazza azt sem, amit akkor, amikor a fő megállapításokat elmondtam, hogy nem lesz 
meghatározva az sem, hogy a saját bevételekből, az árbevételből, amit ezek a társaságok 
termelnek, mekkora az a nagyságrend, amit vissza kell forgatni a foglalkoztatásba, tehát a 
működésbe vagy éppen a foglalkoztatás fejlesztésébe. 

Köszönöm szépen. 

További kérdésfeltevések válaszadással 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlenegy ponton nem vitatkozni szeretnék, hanem a 
megjegyzésemet szeretném megfogalmazni. Az a megállapítás, hogy a követelmények nem 
voltak egzakt módon meghatározva, csak részben igaz, mert ez csak a védett szervezeteknél 
nem volt így, az összes többi szervezetnél pontosan meg volt fogalmazva, csak szinte a 
nevükből is adódik, hogy szinte minden helyzetben védettek voltak. Többek között bírósági 
precedensértékű per van a tekintetben, hogy a Moneta által meghatározott visszafizetési 
kötelezettséget visszautasította az egyik szervezet, mondván, hogy a Moneta nem jogosult 
ilyen megállapításra.  

Itt szeretném ismételten megkérdezni a minisztérium képviselőitől: hogyan lehetséges 
az, hogy állami közpénzek felügyeletét, annak ellenőrzését jogosulatlanul egy 
magánszemélynek adják át, noha tisztában vagyunk vele, hogy ezek a törvények 2005-re, 
2006-ra, 2007-re, 2008-ra datálhatóak, és ezek a szerződések is akkor köttettek meg. Most 
2013-at írunk, és ez még 2010-ben, illetőleg 2011-ben is működött. 

Köszönöm szépen. Átadom a szót Dávid úrnak. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök 

Úr!  Tisztelt Bizottság! Tisztelt Résztvevők! Elöljáróban szeretném rögzíteni, hogy az én 
mandátumom megfigyelői szerep jelen pillanatban.  

Annyit tudok önöknek elmondani, hogy 2011-ben a kormány részére egy előterjesztés, 
koncepció készült. Ennek a 2011-ben készült koncepciónak az alapján készült el a 2011. évi 
CXCI. törvény és a hozzákapcsolódó végrehajtási rendeletek. Ebben a koncepcióban nagyon 
hasonló megállapításokat tettek azok, akik a jogszabály-előkészítésben részt vettek, úgyhogy 
nagyon szépen köszönjük az Állami Számvevőszék figyelemfelhívását, illetve 
megállapításait, amelyek egyébként nagyon nagy arányban egyeznek azokkal a 
megállapításokkal, amelyeket az új jogszabályt elkészítők is feltártak, leírtak. 

 
ELNÖK: Nem megfigyelői státuszra küldtük ki a meghívót, de tudomásul veszem, 

ugyanakkor a kérdésem ismételten mégiscsak önhöz irányul, hiszen gyakorlatilag ennek az 
ágazatnak a napi operatív gondjaival, problémáival foglalkozik. Tisztában vagyok azzal, ezt 
nem győztük elégszer hangsúlyozni, hogy a vizsgált időszak alapvetően 2005-től 2010-ig 
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terjed, mi ezt az időszakot vizsgáljuk, de nem hívhatjuk be a Csizmár Gábor minisztersége 
alatti személyeket, hiszen ők már nem autentikusak e tekintetben. Ugyanezt elmondtam 
számtalan esetben az állami tulajdonú cégek igazgatóinak, hogy ne vegyék sértésnek akkor, 
amikor őket hívom ide, mert nem hívhatom be a portást, aki mondjuk a legrégebbi 
munkavállaló az adott cégnél, hiszen az igazgató a jogfolytonosságot képviseli.  

Éppen ezért kérdezem önöket, miután e tekintetben nem kaptam választ arra, hogy 
milyen intézkedéseket tettek már önök ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére: hogyan 
lehetett az állami közpénzek felügyeletét rábízni egy magánszemélyre? Hogyan lehetséges az, 
hogy 4 óra hosszáért ugyanolyan normatívát kap, mint az, aki 7 és fél óra hosszában 
dolgozik? Hogyan lehetséges az, hogy a közpénzek visszafizetési kötelezettsége rendre 
elmarad? Ez viszont a mai napig ezért már önök a felelősök, nem háríthatom Csizmár 
Gáborra. A Csizmár Gábor által és az ő irányítása alatt működtetett struktúra az ő felelőssége, 
de annak jogkövetkezménye már a mi, illetve az önök felelőssége, amit ez idáig nem hajtottak 
végre. Konkrétan a Start Vállalat esetében ez 500 millió forintos nagyságrendű, amire 
utaltam, hogy tévedésből 500 millió forintot átutalnak e gazdálkodó szervezetnek, majd ezt 
követően a bíróságon megtagadják, és a bíróság megállapítja, hogy a Monétának nem volt 
jogosultsága ezt a megállapítást megtenni. Önök megtették-e a megállapítást, hogy valóban 
jogos volt-e, vagy nem volt jogos az 500 millió forint? Az már csak szóbeszéd, ilyen 
véleményt is hallottam, hogy jó helyen van az a pénz. A közpénzek ilyen lazán kezelése 
elfogadhatatlan, de nemcsak számomra, hanem mindenki számára, ezért úgy gondolom, 
önöknek mindent meg kell tenniük, hogy ezek a közpénzek a központi költségvetésbe 
bekerüljenek, akkor, amikor a létért való küzdelemben araszolunk napról napra, ennek 
alkalmazásával, a kettős mércével szembesülnünk kell, és ezen nehézségekből fakadóan 
ennek a kormánynak bizonyítania kell, hogy milliókat, tíz milliókat, milliárdokat a nem jó 
gazda gondosságával kezelnek.  

Köszönöm szépen. 
 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök 

Úr! Még egyszer mondom: a mandátumom nem arra vonatkozik, amit ezek szerint önök 
kértek. Csak azt tudom még egyszer megismételni, hogy azok a jogszabályok, amelyek 
elkészültek, mindazokra a kérdésekre, amelyek itt felmerültek, választ adnak. Azt gondolom, 
hogy az új jogszabályok mindezeket az anomáliákat, problémákat megelőzik és rendezik, 
illetve lehetőséget adnak arra, hogy azokat a visszaéléseket, amelyeket a múltban elkövettek, 
feltárják és rendezzék. 

 
ELNÖK: Dávid úr, nekem nincs okom kétségbe vonni az ön állítását, azt sem, hogy az 

új rendelet ezeket a problémákat kezeli, ugyanakkor mégiscsak ismételten fel kell tennem a 
kérdést a felelősségre vonásról, hiszen ön is elismeri, hogy ezek a hiányosságok, hibák, 
törvénytelenségek – most hadd ne ismételjem – fennállnak. Erre vonatkozóan milyen 
felelősségre vonás történt meg az önök intézkedése kapcsán? 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az Állami 

Számvevőszék alapján a miniszter úr elkészítette az intézkedési tervet. Amennyiben a 
Számvevőszék elfogadja és visszajelzi, akkor gyakorlatilag ennek az intézkedési tervnek az 
alapján fogunk eljárni. A Számvevőszék ismertette azt is, hogy az intézkedési tervek 
határidőt, illetve felelősöket is tartalmaznak, tehát, amennyiben az Állami Számvevőszék 
jóváhagyja vagy elfogadja ezt az intézkedési tervet, természetesen a felelősségre vonás is 
szerepel az intézkedési tervben. 
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ELNÖK: Szeretném öntől megkérdezni: hogyan lehetséges az mindezek mellett, hogy 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat felderítsék, 
megszüntessék, bár felderíteni nem kell, mert már fel van derítve, de megszüntessék? Biankó 
szerződéseket küldenek ki utólagos aláírással, sőt a birtokomban van egy olyan levél, 
amelyben önök leírják, hogy kérem, az eddigi gyakorlatnak megfelelően dátumot ne írjanak a 
szerződésre. Ez azután abszolút nincs összhangban azzal az elvárással, amit most az imént ön 
megfogalmazott! 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem tudom, 

most miről  beszél, elnök úr. Természetesen, ha bármilyen kérdése van, válaszolunk rá.  
 
ELNÖK: A kérdésem arra irányult, hogy azokat a szervezeteket, amelyek pályázat 

útján elnyertek támogatást, magyarul, a szerződéskötésnél arra kérik, hogy visszamenőleges 
dátummal írják alá a szerződést, majd értelmezésem szerint márciusban, áprilisban kerül a 
szerződés aláírásra, visszamenőleg januári dátummal fogják aláírni, ami azt jelenti, hogy a 
nyertes pályázónak meg kell finanszíroznia januárt, februárt, márciust vagy ne adj’ Isten az 
áprilist is, és likviditási problémáiból fakadóan megint arra kényszerül, hogy hitelt vegyen fel, 
a hitelt pedig ebben a közgazdasági környezetben eléggé drága módon biztosítják az 
érintetteknek. 

 
DÁVID ISTVÁN f őosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök 

Úr! Ebben az esztendőben a támogatási szerződéseket megkötöttük az összes nyertes 
pályázóval. Ebben az évben az eddigi 54 pályázó helyett 326 pályázó lett, ezek a szervezetek 
nyílt pályázaton nyertek. Minden egyes szervezetnek február 8-án átutaltuk azt a forrást, amit 
igényelt, tehát gyakorlatilag nem tudom, mi az, amire ön gondol. Egészen biztosan tudom, 
hogy ebben az évben február 8-án mindenki megkapta a pénzt, aki nyert, egyformán minden 
akkreditált szervezet. Gyakorlatilag ebben az évben nyílt pályázaton teljesen egyforma 
feltételek mellett sokkal több szervezet számára a forrásokat a lehető leghamarabb kifizettük. 
Azt hiszem, erre évtizedek óta nem volt példa, hogy február 8-ára ígértük, és február 8-án a 
pénz a szervezetek számláján volt, tehát nem tudom, hogy milyen likviditási problémák 
lehettek. Még egyszer mondom, ilyen soha nem volt, hogy gyakorlatilag az első 
bérkifizetésnek február 10-éig kell megtörténnie, és február 8-án megkapják a szervezetek a 
forrást; a velem szemben ülő szervezetek képviselői is bólogatnak.  

Azt tudom mondani önnek, hogy azt a jogszabályi környezetet, ami változott, érdemes 
alaposan átvizsgálni. Azt gondolom, ez minden olyan kérdésre válaszol, amelyeket az Állami 
Számvevőszék megállapításai is tartalmaznak, és minden olyan anomáliát, amit felsoroltak, 
rendezni képes, pont azért, mert nagyon sok olyan információt kaptunk, amelyek alapján és 
azok figyelembevételével készítettük el ezeket a jogszabályokat. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, az ÁSZ kérte a stabilitási tervezhetőséget, amit nem is 

kell kérni. Ha ezt megszavaznánk, akkor esetleg körülbelül arról kellene szavazni, hogy 
délben dél van, a Nap Keleten kel fel. Ez evidencia, ez természetes. 

Szeretném megkérdezni az érdekképviseletektől, a jelenlévőktől: az állításom 
helyessége fennáll-e, illetőleg valóban utólag történik-e a szerződések dátumozása? 
Megkapták-e a pénzt? 

 
TASNÁDI SÁNDOR elnök (Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége): A MAÉSZ elnökeként lettem megszólítva. Az adott állítás Dávid 
úr részéről, hogy február 8-án megkaptuk a pénzt, ez igaz, de a szerződés nincs birtokunkban. 
A szerződés aláírása tényleg ezzel a megjegyzéssel történt, hogy majd utólagosan, tehát ne 
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írjuk oda a szerződésben. Ez az elmúlt évek gyakorlatának messzemenően megfelelt, de 
nyilván helytelen, azonban így áll össze ez a kérdés helyesen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Elnézést kérek, egy másodperc szünetet kérek személyes ok 

miatt, tekintettel arra, hogy a helytelen parkolásom következtében bilincset tettek a 
gépkocsimra.  

(Rövid technikai szünet.) 
Elnézést kérek, hogy a személyes ügyemmel terheltem önöket, köszönöm szépen, a 

bírság kifizetésével a rend helyreállt. Köszönöm szépen.  
(Jelzésre:) Átadom a szót Ékes József képviselő úrnak. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tehát, ahogyan hallottam, a forrás 

rendre megérkezett a minisztérium részéről, a lépést megtették. 
Elnök úr, egy olyan gondom van, hogy 11 órakor kezdődött egy másik bizottsági 

ülésem, mindenképpen el kell mennem. Amit az elnök úr elmondott az Állami 
Számvevőszékről, az egyrészt a jegyzőkönyvben rögzítve van, az Állami Számvevőszék is 
egészen biztosan megfelelőképpen rögzítette a majdan vizsgálandó dolgok körében történő 
esetleges kiterjesztést. Én mindenképpen azt szeretném, ha a bizottság három hónap múlva 
visszatérne az állapot változásának a kérdéskörére, de a minisztérium már nem megfigyelő 
státusszal, és valóban a bizottság által történő átbeszéléssel tudjuk majd nyomon követni, 
hogy milyen lépések történtek, és azok milyen pozitív hatással vannak a szervezetek életére. 
Nűansznyi problémák előfordulhatnak, azonban, ha már az addigi áldatlan állapotokhoz 
képest már egy pici javulás is mérhető, ebben az esetben, úgy érzem, lenne egyfajta 
eredmény, de mi nagy javulást szeretnénk elérni. 

Elnézést, elnök úr, mennem kell a másik bizottsági ülésre. 
 
ELNÖK: Mielőtt elmennél, bocsáss meg, még egy másodperc türelmet kérnék, mert 

magam is úgy gondolom, hogy a mai napon a meghallgatás, a tájékoztatás megtörtént, de 
ennek az ügynek még nincs megnyugtató befejezése, éppen ezért javasolom a bizottság 
részére egy határozati javaslat elfogadását. Ez a következőképpen szól: „A Számvevőszéki, 
költségvetési bizottság Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsága 
felkéri az EMMI-t (dr. Balog Zoltán miniszter urat), valamint a Miniszterelnöki Kabinetet 
(dr. Lázár János miniszter urat), hogy az ÁSZ jelentésében foglalt hiányosságok, 
törvénysértés, a számviteli fegyelem megsértése, a diszkriminatív intézkedésekből keletkezett 
jogi és materiális hátrányok maradéktalan felszámolása végett közös egyeztetést követően 
jelöljön ki egy személyt a fenti hiányosságok kiküszöbölése végett.” 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Azért, hogy a jegyzőkönyv számára is tiszta legyen, elnök 

úr, a szövegrésszel egyetértek, de azt szeretném kérni, tegyük bele, hogy „2005 és 2011 
között az ÁSZ által végrehajtott ellenőrzés során feltárt”, tehát ezt mindenképpen tegyük bele. 

 
ELNÖK: Ékes József képviselő úr kiegészítésével nyilvánvalóan a 2005 és 2011 

közötti vizsgálati időszakra vonatkozóan, ezt nem is tudom másképp értelmezni. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Ezzel kiegészítve. 

Szavazás a határozati javaslatokról 

ELNÖK: Igen, akkor erről szavazzunk. Aki az általam megfogalmazottakkal és Ékes 
képviselő úr kiegészítésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – Mindenki 
jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag elfogadta. 
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Még lenne egy. A Számvevőszéki és költségvetési bizottság Az elmúlt nyolc év 
kormányzati intézkedését vizsgáló albizottsága felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy 
monitoring vizsgálatot végezzen a jelentésben foglaltak maradéktalan felszámolása végett. 
Nyilvánvaló, hogy részünkről ez egy felkérés, nem utasítás, hiszen nincs ilyen 
munkakapcsolatunk, csak jelezni szeretném, hogy a feltárt hiányosságok lezárására 
vonatkozóan ennek legyen egy monitoring vizsgálata. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
két határozati javaslatot elfogadta. 

Tekintettel arra, hogy ma az ÁSZ jelentésében foglaltakat, problémákat itt, ebben a 
teremben maradéktalanul megoldani nem tudjuk, visszatérünk rá. Kíván-e valaki szólni a fenti 
jelentéssel, a vizsgálattal kapcsolatban? Van-e kiegészítenivalójuk az ÁSZ részéről, a 
minisztérium részéről, az érintettek részéről? 

(Jelzésre:) Parancsoljon!  

Reflexiók 

TASNÁDI SÁNDOR elnök (Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége): Ha megengedik, egy pár mondatot mondanék. Én is csak 
köszönetet tudok kifejezni az akkreditált szervezetek e csoportja részéről, hogy a bizottság 
érdemben, nagyon aktívan, nagyon tényfeltáróan foglalkozott ezzel a problémával, ami 
elvezetett odáig, hogy az ÁSZ jelentése teljesen szinkron megállapításokat tett. Ez nagyon 
nagy dolog volt annak az ügynek az előrelépésében, amely évek óta fennállt. Érdekvédelmi 
szervezetekként évek óta jelzéseket tettünk, de sajnos nem sok érdemi visszajelzéssel, 
visszacsatolással, beavatkozással párosuló eredményt értünk meg. Ez valamelyest kilendítette 
az ügyet a mederből, de azért egy dolgot el szeretnék mondani. 

Született ugyan 2012 végén egy új koncepcióra alapozott rendelet. Az Állami 
Számvevőszék képviselője elmondta, milyen problémák voltak, nem volt hatástanulmány, egy 
csomó dolog nem volt előírva, a bizonytalanság a továbbiakban is megvolt, esetleg a 
továbbiakban is megvoltak a diszkriminatív esélyegyenlőtlenségi problémák és a többi. 
Minden jó szándék ellenére – és elnézést kérek a jelen lévő minisztériumi képviselőktől – a 
rendelet bevezetése, a rendeletben felmerülő gondok hasonlóképpen fogalmazhatók meg. Az 
más kérdés, hogy kaptunk egy olyan nyitottságot az utóbbi idő konzultációi során, hogy 
igyekeznek minél hamarabb megoldani a felmerülő kérdéseket, de rengeteg probléma van, 
rengeteg dolog nem oldódott meg, különösen az elmúlt időszakban akár mondhatunk nyolc, 
akár négy, akár az utolsó két évben felmerült problémákat, ezek olyan szintű sérüléseket 
jelentettek a cégeknél, hogyha ott azt a nyitottságot, azt a segítséget nem kapjuk meg akár a 
kinevezett biztoson keresztül, akár a bizottság további munkáján keresztül, hogy megoldást 
keresve megoldás szülessen ezekben a kérdésekben, és a startvonalra állhasson nagyon sok 
cég, a startvonal megtörténhessen, akkor ez a rendelet egyelőre nem sokat segít.  

Ezt szerettem volna elmondani, anélkül, hogy a cégek részletes problémáiról 
beszélnék. Mindenesetre előrevivő, nagyon alapos munka volt az, amit az Állami 
Számvevőszék elvégzett, és úgy gondolom, ezzel még más következtetés is kijöhet belőle, 
éppen ezért az a kérés, amit a bizottság megfogalmazott, csak jótékonyan hathat a 
későbbiekben a közös együttműködés érdekében. 

Ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még szót kért Koszta Erzsébet. Parancsoljon!  
 
KOSZTA ERZSÉBET ügyvezető (LUX-REHAB Nonprofit Kft.): Köszöntöm a 

jelenlévőket, és különösen szeretném megköszönni a bizottság munkáját, amit eddig tett 
értünk. Számomra is a Számvevőszék jelentése, mondhatnám, csodálatos, mert olyat 
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állapítottak meg, olyanra hívták fel a figyelmet, amit igyekeztek itt az elmúlt tíz évben 
eltitkolni, hogy mi folyik ebben a szakmában, milyen irányba terelték el, és mennyire 
szörnyűvé, tervezhetetlenné tették ezt a szakmát. Most ezt mintha szeretnék helyre tenni, és 
remélem, ez meg is fog történni, de ebben csak reménykedni tudok, mert ezekkel a 
megállapításokkal jelenleg sajnos nem történik semmi, de nagyon bíztatónak tűnik, hogy ezt 
folytatni szeretnék. 

Az új törvénnyel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy például az egyik cégem, 
amelynek át kellett adnia az embereit 2011-ben a három „huszonegyek” közé tartozó cégnek, 
mert magasabb támogatást kaptak, de mi nem pályázhattunk, mert nekünk jelenleg nincs 
létszámunk, ezért ki vagyunk zárva a pályázatból. Azt gondolom, mások is voltak így. 
Szeretném, ha erre egy kis figyelmet fordítanának. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BÖCSÖDI FERENCNÉ ügyvezető (OPS Újpest Kft.): Köszönöm szépen. Mindenkit 

szeretettel köszöntök Én az OPS Újpest Kft. ügyvezetője vagyok, és elsősorban szeretném 
megköszönni, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt ma jelen lehetek. Én is elsősorban az 
albizottság fáradságos, hosszú évekig tartó munkáját szeretném megköszönni, amelynek 
egyenes következménye lett az, hogy dr. Budai Gyula is vizsgált ebben az ügyben, ő átadta az 
Állami Számvevőszéknek, továbbította ezt az anyagot, amit az Állami Számvevőszék 
megnyugtatóan kivizsgált. Ezek a cégek, amelyek öt és fél éven keresztül ki voltak zárva több 
lehetőségből, jóval kevesebb támogatást kaptunk. Végre számomra az a megnyugtató, és  
en bloc az egész jelentésből kiemelném a diszkriminációt, amit kifejezetten kiemelt az ÁSZ-
jelentés is, az esélyegyenlőség megbontását, amit hosszú éveken keresztül többször jeleztem 
az előző minisztériumnak, illetve a jogutódjának. Én ezekre a leveleimre választ sorra nem 
kaptam. Az utóbbi időben ugyan kapok választ, de csak elutasító válaszokat kapok.  

A mi cégünk egy 56 éves cég, én 36 éve vezetem. Sajnos ebből az új pályázatból is ki 
vagyunk zárva, mert közel két és fél éve nem kapok állami támogatást, mégis fenntartom a 
céget, és ellentétben az állami cégekkel, én ezekkel a kis betegekkel a 2011. évben 73 millió 
árbevételt hoztam. Ennek ellenére természetesen veszteségesek vagyunk, mert 1 forint állami 
támogatást sem kapunk. Tehát most is azt érzem, hogy ugyanúgy fennáll a diszkrimináció az 
én esetemben – és van még ilyen cég –, hogy kizárnak  bennünket a további foglalkoztatásból, 
mert a nullás igazolás hiányában a pályázatot egyébként megnyertem volna, csupán ezt a 
kifogást emelték, hogy a nullás igazolás hiányában elutasítanak. Az már eleve köztudott volt, 
hogy ezt nem fogom megkapni. Nem tudom, az irányomban fennálló ilyen ellentétes 
magatartás a minisztérium részéről miben nyilvánul meg, én tettem a kötelezettségemet, 
foglalkoztattam a dolgozóimat. Ugyan fogyóban vagyunk, mert 2010-ben 227 főt 
foglalkoztattam, de én is beleestem abba, amibe a kollégám, mert elvett tőlem egy jól működő 
üzemet az a cég, amelyiknek most az 500 millióból vissza kellene fizetnie a pénzt, de nem 
fizeti vissza.  

Ott, egy olyan térségben, amelyik kiemelten egy elmaradott térség a munkanélküliség 
szempontjából, sajnos, már nem tudtam visszaállítani ezt a helyzetet, ugyanis nem kaptam rá 
lehetőséget. Itt a gazdasági tevékenység keretén belül önök is megállapították ezt a 
közgazdasági kifejezést, és egyértelműsítették, hogy ez sem volt olyan szempontból világos, 
hogy aki gazdasági tevékenység keretén belül foglalkoztatja a megváltozott munkaképességű 
dolgozókat, lehetnek akár súlyos fogyatékosok, akár halmozottan sérültek, akkor is csak 
75 százalékos bértámogatást kaptunk rájuk, míg az állami cégek ezekre a súlyos 
fogyatékosokra ugyanúgy három vagy két és félszeres támogatást vettek fel.  
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Azt szeretném kérni a jelenlévőktől, az albizottságtól, valamint az Állami 
Számvevőszéktől – azóta már írtam egy levelet az Állami Számvevőszék elődjének is –, 
legyenek segítségemre abban, hogy ez a diszkriminatív helyzet ne folytatódjon tovább, tehát 
én is részese lehessek ennek a munkának, amelyet 36 évvel ezelőtt elkezdtem, és ugyanúgy 
folytathassam ezt a foglalkoztatást. Rengeteg embert tudnék felvenni, a pályázatomban meg is 
jelöltem azt, hogy még 70 embert tudnék foglalkoztatni. Dávid István főosztályvezető úr 
megírta nekem, hogy biztosítja ennek a 70 embernek a foglalkoztatását, ugyan nem az én 
cégemben, hanem egy másik cégben. Nem tudom, miért jó, hogy az én embereimet most 
áttegyék egy másik céghez, amikor ezek az emberek ott szeretnének maradni, ott szeretnének 
dolgozni az eddig megszokott helyükön. Nem tudom, ennek mi lenne a további jelentősége, 
hiszen eddig minden követelménynek eleget tettem. Igaz, a munkabért időben nem tudtam 
kifizetni, de ezt a helyzetet nem én teremtettem, ezt maga a diszkriminatív rendszer 
teremtette. Ebben szeretném a minisztérium segítségét kérni, hogy a részemre bent maradt 
támogatásokat minél előbb kifizessék, ha nem nekem, akkor a NAV-hoz, és így megkapnám a 
lehetőséget az újbóli szerződéskötésre. 

Csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném mindenki tudomására hozni, hogy először is a 
dicsérő szavakat jó érzéssel tudomásul veszi a bizottság, mert amióta 2010 májusában letettük 
a hivatali esküt, azóta a hivatali eskü szellemében járunk el, és a jövőt illetően is eljárunk, ez 
vezérel bennünket. Akkor, amikor erre a feladatra felkértek, és elvállaltuk, tisztában voltunk 
ennek a súlyával, felelősségével, és ezen az úton ez a bizottság végig fog menni. 

Köszönöm szépen a jelenlétüket, köszönöm szépen, hogy szóbeli kiegészítésükkel a 
beltartalmat megerősítették, és a határozati javaslatok elfogadása után pedig végezzük tovább 
a munkánkat. Miután a minisztérium részéről megfigyelői státusszal voltak jelen, tájékoztatni 
fogom a miniszter urat a mai napról levél formájában, és természetesen kérni fogom, hogy 
legyen partner ezeknek az anomáliáknak, ezeknek a problémáknak a felszámolásában. 
Szeretném mindenkinek világossá tenni, hogy a vizsgált időszak, ezek a joghézagok vagy 
hibás jogszabályok 2005-2010-ben születtek, viszont nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a 
helyükre tegyük, megszüntessük, hogy ezek a problémák, amelyek itt felvetődtek, ne 
ismétlődjenek meg, mert akkor a rendszert újratermeljük, sőt mi több, mondhatom azt, hogy 
ezt a rossz gyakorlatot, a birodalmat mi éltetjük tovább. Ez a mi felelősségünk, és ebben kérek 
partnerséget a minisztérium jelen képviselőitől is. 

Köszönöm szépen a megjelenésüket, mai ülésünket berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc) 
 

 Herman István Ervin 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 


