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Napirendi javaslat:

1. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)

 b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Mikola István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pesti Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz)
Dr. Kovács József (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Mikola Istvánnak (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Garai István Leventének (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Domokos Sándor főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Dr. Pálfalvi András osztályvezető (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc. )

Elnöki bevezető, napirend előtti bejelentések
DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke (a továbbiakban ELNÖK): Jó

napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a jelenlétet. A mai nap egyetlen napirendi pontja a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
tárgyalása. A tárgyalást az általános vitára való alkalmasságnak a kérdéskörében folytatjuk.
Szeretném minden képviselőnek felhívni a figyelmét arra, hogy a bizottság, miután döntött az
általános vitára való alkalmasságról vagy alkalmatlanságról, utána ajánlást, véleményt
fogalmazhat meg, amelyet nem önállóan fog előterjeszteni az Országgyűlés plenáris ülésén,
hanem át fogja adni a Költségvetési és számvevőszéki bizottság illetékeseinek, akik majd
csokorba foglalva fogják ezt ismertetni, reményeink szerint kitérve az egészségügynek az
ezzel a törvénytervezettel kapcsolatos megállapításaira.

Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről megjelent Borissza
Gyula főosztályvezető-helyettes urat, Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium oldaláról Domokos Sándor főosztályvezető-helyettes urat. Köszöntöm
az Állami Számvevőszék részéről megjelent Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető asszonyt,
és köszöntöm az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről megjelent Pálfalvi
osztályvezető urat.

Szeretném még azt jelezni, mielőtt meghallgatjuk az előterjesztést és a vitát
megkezdjük, hogy az Egészségügyi bizottságban az ellenzékben lévő pártok képviselői is
megfogalmazhatnak kisebbségi véleményt, méghozzá mind a három ellenzékben lévő párt, ha
úgy döntenek, külön-külön is megfogalmazhat kisebbségi véleményt. Egy kérésem van,
illetve a Háznak az előírása számunkra, hogy a kisebbségi véleményt – együtt a többségi
véleménnyel – holnap, kedden délután, 16.30 óráig le kell adni. Ekkor kell továbbítanunk azt
a megfelelő helyre. Tehát kérem, hogy a kisebbségiek döntsék majd el, hogy egységes
kisebbségi véleményt formálnak vagy külön-külön formálnak, de kérem, hogy ez 16.30 óráig
a holnapi napon érkezzen be hozzánk.

Megállapítom a határozatképességet, és kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-
e a napirendet. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag
elfogadtuk.

Megkérdezem – ez is egy szabályos bizottsági ülés -, hogy napirend előtt van-e
valakinek megjegyeznivalója, hozzászólnivalója, kérdésfelvetése. (Nincs jelzés.) Ha nincs,
akkor köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú
törvényjavaslat

Akkor átadom a szót a törvénytervezet előterjesztőjének, Borissza Gyula
főosztályvezető-helyettes úrnak.

Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az államháztartási
törvény előírásai szerint 2010. június 30-áig elkészítette és átadta az Állami Számvevőszék
részére a zárszámadási törvénytervezetet és mellékleteit, illetve 2010 augusztus végéig pedig
benyújtotta az anyagot az Országgyűlés részére.

A kötetek részletesen bemutatják az első kötetben a normaszöveg, illetve indoklásai,
illetve az előirányzatok teljesítési adatait, ezek részletesen tájékoztatást adnak a 2009-es év
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költségvetési teljesítéséről. A fejezeti kötetek pedig szövegesen részletesen leírják ezeknek a
hátterét.

Összességében megállapítható, hogy az államháztartási GDP-arányos hiány a tavalyi
évben a mínusz 2,8 százalék helyett mínusz 3,9 százalékra teljesült. A gazdasági válság
hatásai okozták ennek az ilyetén alakulását.

Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe a törvénytervezetből elsősorban az
egészségügyi ágazat, az Egészségbiztosítási Alap és az Egészségügyi Minisztérium fejezet
tartozik. Ennek megfelelően az Egészségbiztosítási Alapról beszélnék egy pár szót
részletesebben is. A 2009. évi terv mínusz 8,9 milliárdos hiánnyal került megtervezésre. Ez
jelentősen nagyobb hiánnyal teljesült, 149 milliárdos hiánnyal, amelynek nagy része abból
eredt, hogy a bevételek elmaradtak a tervezettől. Ennek két jelentős oka volt. Egyrészt a
gazdasági válság hatásaként a foglalkoztatottság csökkent, a munkanélküliség nőtt, a
keresettömeg pedig a tervezett mértéktől jelentősen elmaradt, nem is növekedett, hanem
csökkent 2009-ben.

Így mind a munkáltatói, biztosítotti járulékbevételek, mind az egészségügyi
hozzájárulás teljesítése alatta maradt a tervezettnek, viszont az Egészségbiztosítási Alapnál
úgymond hozzájárult még egy tényező a csökkenéshez, mégpedig a 2009. július 1-jétől
bevezetett járulékmérték-csökkentés, amely tavaly 3 százalékpontot jelentett a minimálbér
kétszereséig terjedő jövedelmekre.

Tehát ez az egyébként a foglalkoztatotti terheket csökkentő lépés itt az
Egészségbiztosítási Alapnál egy bevételkiesést is jelentett.

A kiadási oldalon a tervezett kiadási főösszeg 1417 milliárd volt, a teljesítés 1418,9
milliárd, tehát egy csekély többletkiadást láthatunk a tervezetthez képest, amely két tényező

eredőjeként állapítható meg, egyrészt hogy a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásoknál egy
kisebb túlfutást tapasztalhatunk, míg a természetbeni ellátásoknál egy kisebb megtakarítás
keletkezett, részben a kormányzati döntések eredményeképpen.

Megjegyzem, hogy természetesen a pénzbeli ellátásoknál 2009. augusztus 1-jétől is
történt egy országgyűlési lépés, a táppénz szabályozásának a szigorítása, tehát ez
gyakorlatilag utolsó negyedévben ennek a hatása már érződött a táppénzkiadásokban, idén
pedig még inkább jelentősebben.

Az Egészségügyi Minisztérium fejezetnél megállapíthatjuk, hogy a tervezett kiadási
előirányzat 118,9 milliárd volt, a tényadat pedig 140, 1 milliárd, míg a bevételnél a 74
milliárdos eredeti előirányzat helyett 93,9 milliárdos teljesítés történt.

A tárcánál egy-két tényezőt kiemelve, ami nagyobb hangsúlyt kapott tavaly, az
oltóanyag-beszerzések támogatása kapott kiemelt szerepet, ezen kívül a légimentés-
eszközpark, az altató- és lélegeztető gépek, monitor bérlésével összefüggő kiadások, és a
társadalmi szervezetek támogatása is említésre méltó, és folytatódtak a népegészségügyi
szűrőprogramok is.

Az Egészségbiztosítási Alapnál a törvényi előírás szerint független könyvvizsgálói
vizsgálat is történt, és ez május 31-éig megtörtént. Az Egészségbiztosítási Alap vagyoni,
pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad a zárszámadás, ezt állapította
meg a könyvvizsgálói jelentés.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Állami Számvevőszéknek a közreműködését,
észrevételeiket, több helyen beépítettük az anyagba és munkakapcsolatban is sok segítséget
kaptunk tőlük. Köszönöm szépen.

Az Állami Számvevőszék 1062/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e azzal,
hogy most hallgassuk meg az Állami Számvevőszék képviselőjét, és utána nyissuk meg a



8

vitát. Egyetért a bizottság? (A bizottság tagjai jelzik, hogy igen.) Akkor kérem Lődiné Cser
Zsuzsanna osztályvezető asszonyt, hogy szíveskedjék a Számvevőszék oldaláról megtenni a
megjegyzéseit a törvénytervezethez.

Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése
LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! Tisztelt Képviselő Asszony!
Jelenlévő Kedves Kollégák! Az ÁSZ alkotmányos kötelezettségének tett eleget a 2009. évi
zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzésének végrehajtásával. Az ellenőrzés részletes
megállapításait az ÁSZ-jelentés és a függelék részletesen tartalmazza, ezért azt nem
ismételném meg, csak néhány fontosabb tényt emelnék ki a megállapításaink közül.

Az ellenőrzés célja – ahogy azt az anyag is tartalmazza – a törvényjavaslat
megbízhatóságának értékelése és annak vizsgálata volt, hogy a törvényjavaslat valósághűen
tükrözi-e a pénzügyi folyamatokat. A zárszámadást megbízhatósági és szabályszerűségi
szempontból ellenőriztük, nem volt célunk a végrehajtás célszerűségi, eredményességi
szempontokból való értékelése.

A helyi önkormányzatok körében ellenőrzésünk a költségvetési kapcsolatokra irányult,
helyszíni ellenőrzést ebben az évben a helyi önkormányzatoknál nem végeztünk.

A vizsgálat során teljes körűen ellenőriztük az alkotmányos fejezeteket, a fejezeti
jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeket, a fejezeti igazgatás címeit és a fejezeti
kezelésű előirányzatok beszámolóit. Az ellenőrzés a korábbiakhoz viszonyítva egy szűkebb
intézményi körre terjedt ki, a véleményeket fejezetenként, illetve a minisztériumi belső
ellenőrzési szervezeti egységek által végzett megbízhatósági ellenőrzések összefoglaló
táblázatát a jelentés mellékletei tartalmazzák.

A bizottság illetékességébe tartozó Egészségügyi Minisztérium igazgatási
beszámolóját korlátozott minősítéssel, a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóját
figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott, elfogadó véleménnyel hitelesítette az ellenőrzés. Az
okokat nem ismertetném, a függelék részletesen tartalmazza azokat.

A zárszámadás vizsgálata során az elkülönített állami pénzalapok és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai vonatkozásában a beszámolók megbízhatóságát egy új
módszertan alapján ellenőriztük a jogszabályi változásoknak megfelelően. Az alapokat
megillető, az APEH által beszedett bevételeket a módszertan alapján az ÁSZ munkatársai
ellenőrizték, míg a korábbi jogszabály által előírt könyvvizsgálók az alapok egyéb bevételeit,
illetve a kiadásokat teljes körűen ellenőrizték, ebben együttműködtünk – ahogy kollégám is
mondta -, nagyon jól sikerült ebben az évben ennek az új módszertannak az alkalmazása.

A zárszámadási törvényjavaslat dokumentumának ellenőrzése, minősítése során
megállapítottuk, hogy a törvényjavaslat normaszövege és mellékletei egymással összhangban
állnak. Ugyanakkor a zárszámadási törvényjavaslat többkötetes dokumentuma nem biztosítja
az átláthatóságot, az évek közötti összevethetőséget, nehéz vagy szinte lehetetlen választ
találni benne arra, hogy a kitűzött célok teljesültek-e. Viszont a zárszámadás általános
indoklása első alkalommal ad számot a költségvetés követelésállományáról, annak
alakulásáról és a változások főbb okairól. Ezt az ÁSZ évek óta hiányolta.

De itt kell megemlítenem azt is, hogy elmaradt viszont a hosszú távú
kötelezettségvállalások összefoglaló, áttekinthető bemutatása, melyet az ÁSZ szintén több éve
hiányolt.

A központi költségvetés 2009. évi hiánya kialakulásához több tényező is hozzájárult.
Csökkentőleg hatott a kormány kiadáscsökkentő intézkedése, előirányzatokat zárolt,
maradványtartási kötelezettséget írt elő a felügyelete alá tartozó szervek részére, viszont a
hiányt növelte, hogy ahogy minisztériumi kollégám is mondta, elsősorban a makrogazdasági
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folyamatoknak a prognosztizáltnál kedvezőtlenebb alakulása következett be. Jelentősen
elmaradtak például az adóbevételeknél a bevételek.

Az elkülönített állami pénzalapok 31,4 milliárd forintos és a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak 156,7 milliárd forintos hiánya, az alapok negatív egyenlege is az
államháztartás hiányát rontotta, míg a korábbi években ez nem így volt.

Az államháztartási elkülönített állami pénzalapok rendszerét hat alap alkotta ebben az
évben is. Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összesített egyenlege negatív lett. Ezt a
hiányt főként az alapok között - előirányzatai nagyságrendjét jelentve - legnagyobb
előirányzatot képező Munkaerő-piaci Alap bevételeinek és kiadásainak különbözeteként
keletkezett negatív egyenleg eredményezte.

Az Munkaerő-piaci Alap pénzügyi helyzetének romlását szintén azok az okok
határozták meg, ahogy kollégám is említette. Itt azért külön kiemelném még, hogy például az
aktív eszközök csökkenése a költségvetési befizetés növekedése mellett is az Alap hiányát
okozta.

A többi elkülönített állami pénzalap – a hatból a másik öt – jelentéktelen előirányzatát
tekintve ilyen szempontból, de mindegyik a törvényben rögzített céljainak megfelelően
sajátos és egyedi feladatokat lát el.

Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét két alap: a Nyugdíj-, illetve az
Egészségbiztosítási Alap alkotta. Pénzügyi alapjainak bevételi főösszege a központi
költségvetéshez viszonyítva mintegy 47,3 százalékát jelenti. A nyugdíjalap 7,2 milliárdos
hiánnyal zárt, az Egészségbiztosítási Alap bevételi és kiadási oldala között 2009. évben nem
volt egyensúly. Elmaradt a bevételek és a kiadások összhangjának biztosítása. Erre
vonatkozóan a 2008. évben javaslatot tettünk – tekintettel az államháztartási törvény 86. § (9)
bekezdésére, amely előírja, hogy a kormánynak az egyensúlyt helyreállító javaslatokat kell az
Országgyűlés elé terjesztenie, ha az Alap bevételei tartósan nem fedezik a várható kiadásokat.

A 2009. évben ez a helyzet szintén fennállt, de javaslatunkat azért nem ismételtük
meg, mert az Országgyűlés 2010. január 1-jével ezt a jogszabályhelyet hatályon kívül
helyezte.

A bevételek közül a járulék- és hozzájárulás-bevételeknél volt a legnagyobb, mintegy
14 százalékos az elmaradás. Ezt – ahogy kollégám mondta – a gazdasági válság miatt
elmaradt bevételek, a járulékmérték-csökkenés hatása, illetve a bruttó keresettömeg
csökkenése okozta. A kiadási oldalt a bevételek elmaradása miatt jelentősen tartani kellett. A
költségvetésben előirányzott 8,9 milliárd forintos hiánnyal szemben sajnos, közel 17-szeres,
149,5 milliárd forintos deficit képződött.

A kiadási oldalt ennek ellenére azért az eredeti előirányzathoz viszonyítva a
kiadáscsökkentő intézkedésekkel körülbelül 0,1 százalékos kiadási többlettel sikerült zárni.

A gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása folyamatos beavatkozást igényel, de
csak néhányat említenék azok közül, ahol intézkedni kellett. Tehát ahogy említettem: a
gyógyító-megelőző ellátások, viszont az ártámogatással nyújtott szolgáltatások közül a
gyógyszertámogatások kiadásai lényegében a tervezetten belül maradtak, melyet egy
korábban, a 2007-ben bevezetett gyógyszerforgalmazást és a gyógyszertámogatást
befolyásoló szabályozók működése tett lehetővé.

A 2008. évi költségvetés végrehajtása során javaslatot tettünk, ezt utóellenőriztük a
2009. év ellenőrzésekor, javaslataink részben hasznosultak, részleges előrelépések mellett
továbbra is elmaradt néhány, a kormánynak, pénzügyminiszternek, valamint a fejezeteket
irányító szervezetek részére tett javaslataink teljesítése, hasznosulása.

Konkrétan az E. Alapnál tett javaslataink közül nem hasznosultak a kormánynak az
egészségügy finanszírozásának stabil, kiszámítható és objektív rendszerének kialakítására
vonatkozó javaslatunk. Az alapok pénzügyi önállóságának, a bevételek átláthatóságának
biztosítása érdekében a befolyó járulékbevételekre vonatkozóan egy önálló számla
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kialakítására vonatkozó javaslatunk sem hasznosult. Az egészségügyi miniszternek az
egészségügyi ellátórendszer helyzetének elemzése alapján rövid távon szükséges intézkedések
megtételére vonatkozóan tett javaslatunk 2009-ben megkezdődött, történtek már
intézkedések, a végrehajtás folyamatban van.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során is újabb javaslatokat fogalmaztunk meg.
Egyrészt a könyvvizsgálat azért ugyan végrehajtódott a 2009. évi vonatkozásában, de a
jogszabályváltozásban fennmaradtak rendezetlen, a belső összhangot nem kellően szolgáló
szabályozási helyek. Ezért ennek a szabályozásnak a felülvizsgálatára javaslatot tettünk. Itt az
elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
könyvvizsgálatára gondolok.

A beszámoló hibáinak kiküszöbölésére is intézkedéseket javasoltunk, itt az
Egészségügyi Minisztérium utódjának is szükséges intézkedéseket javasoltunk. Az állami
vagyonnal, uniós támogatásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan is tartalmaz a jelentés
javaslatokat. Fontosak az egyedi, konkrét lépéseket célzó javaslataink, hogy a Munkaerő-piaci
Alapból csak a fő cél érdekében történhessenek kifizetések, az E. Alap vonatkozásában a
2008. évben nem hasznosult javaslatainkat nem ismételtük meg, gondolok itt az önálló
számlára, amit az előbb említettem, hogy nem hasznosult, azért nem ismételtük meg, mert az
a kormány adóegyszerűsítési szándékával szembemegy.

A nemzeti erőforrás miniszternek a minisztérium központi igazgatását, illetve a
fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
főigazgatójának a társadalombiztosítási kifizetőhelyek ellenőrzésére vonatkozóan tett
javaslatunkat a függelék tartalmazza. Az elkészült jelentés az ÁSZ honlapján is olvasható.
Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen osztályvezető asszonynak. Akkor megnyitnám a vitát a
törvénytervezet felett. A kérdéseket, megjegyzéseket, véleményeket egy körben szeretnénk
lefolytatni. Kérdezem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, ki kíván kérdést feltenni,
megjegyzést tenni. Iván László képviselő úr!

Kérdések, észrevételek
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, és azt hiszem,

a jövőre vonatkozóan is kérdezem ezt, hogy ezt a jövőben is figyelembe vegyük, hogy az
adósságállományokat tekintve van-e olyan adatunk, vagy van-e olyan kimutatás a benyújtott
adatok alapján, hogy melyek voltak a kiemelten súlyos adósságállományt felhalmozó
intézmények, kórházak, klinikák, melyek a közepesen, és melyek azok, ahol nem voltak ilyen
deficitek, tehát nem volt ilyen adósságállomány, hanem megfelelőképpen, valamilyen oknál
fogva, persze, meg lehet majd magyarázni a kiemelt adósokat, de hogy van-e ilyen kimutatás,
és ha van, akkor én arról szeretnék hallani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pesti Imre alelnök úr!

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Vendégek! Elhangzott, hogy az E. Alapban jelentős, a tervezetthez képest 17-szeres hiány
keletkezett, amelynek oka egyrészt nyilvánvalóan a járulékbevételek csökkenése volt, a
csökkent foglalkoztatás mellett, plusz ezen kívül a járulék mértékének csökkenését is
észleltük az elmúlt év közepétől. Ugyanakkor nem beszéltünk róla, pedig több alkalommal
szorgalmaztuk, hogy kerüljön nyilvánosságra, hogy melyek azok a nagy intézmények,
legyenek azok gazdasági társaságok vagy akár költségvetési intézmények, amelyek nem
fizettek járulékot. Azért is fontos ezt most itt előhozni, mert ismereteim szerint, pontosabban
itt nyilvánosan hangzott el, Lamperth Mónika korábban jelezte, hogy a hozzá tartozó tárca
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nem fog fizetni járulékot. Szeretném tudni, hogy az elmúlt esztendőben kik voltak azok, akik
nem fizettek járulékot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, megjegyzések? Azért ilyen könnyen
nem intézzük el a 2009. évet. Tessék parancsolni, Hegedűs Tamás képviselő úr!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A zárszámadásról szóló
törvényjavaslatnak az egészségügyi területre vonatkozó részei úgy ítéljük meg, hogy nem
jobbak és nem rosszabbak a törvénynek a többi részeinél. Magáról a zárszámadásról
ugyanakkor kifejezetten rossz szakmai véleményünk van, szerintünk nem tölti be azt a
feladatot a Jobbik frakciója szerint, amit a zárszámadásról szóló törvénynek be kell töltenie.
Mégpedig azért nem, mert bár rendkívül gazdagon van adatolva és mintegy 5 ezer oldalon
keresztül sorjáznak a részletes adatok, de az áttekinthetőség követelményének nem felel meg,
nem alkalmas arra, hogy ennek alapján a parlament képet alkothasson arról, hogy mennyiben
volt helyes a gazdálkodás.

Szintén kifogásoljuk a zárszámadással kapcsolatban, hogy nem ad képet az állam
vagyonáról, csak elnagyoltan, mozaikszerűen tájékoztat róla. Éppen a fentiek miatt,
elsősorban a fentiek miatt és sok más kisebb észrevétel miatt mi nem tartjuk alkalmasnak
általános vitára a zárszámadási törvényjavaslatot, és ezt a véleményünket meg is fogjuk
fogalmazni a bizottság részére. Magát az ÁSZ jelentését pedig azért nem tartjuk általános
vitára alkalmasnak, mert szokatlan módon nem foglal állást abban, hogy az Országgyűlésnek
javasolja-e vagy sem elfogadni a zárszámadást.

Ezt a véleményünket, mint kisebbségi véleményt írásban is be fogjuk nyújtani. Egyben
jelzem, hogy nem tartom szükségesnek egyeztetni a bizottságon belül a kisebbségi véleményt,
a Jobbik-frakciónak ezt a véleményét mi benyújtjuk, és az ezért felelős költségvetési bizottság
fogja majd az egységes kisebbségi véleményt megfogalmazni a parlament részére. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Sándor képviselő úr is jelentkezett.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a kedves
vendégeket. Főosztályvezető asszony említette, hogy a hosszú távú kötelezettségvállalások
nincsenek felsorolva, és valószínű, hogy én nem értettem pontosan, ha erről tetszene még
egyszer tájékoztatni. Ez nem volt nekem világos. Én ugyanis úgy értelmeztem, mintha ez nem
lenne feltüntetve, de biztosan nem jól értelmeztem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel
köszöntöm a vendégeket, és engedjék meg, hogy először azon meditáljak, mert itt Hegedűs
kollégám elmondta, hogy a Jobbik kisebbségi véleménye, én azt mondom, hogy várjuk meg a
szavazást, mert ha a Fidesz is elutasítja, akkor nem lesz kisebbségi véleményünk. Tehát nem
tudjuk, hogy mi lesz pontosan. Ha elfogadja, akkor természetesen lesz kisebbségi
véleményünk.

Én az ÁSZ képviselőjének egy mondatát szeretném, csak egy kicsit részletesebben
idézni, mert az egész Jobbiknak a költségvetéssel és ezen belül az egészségügyi
költségvetéssel mindig is az volt a baja, hogy ez egy költségvetési szemléletű költségvetés,
finanszírozás-tervezés volt, és mi már régóta mondjuk, hogy itt igazi funkcionális tervezésre
lenne szükség.

Hogyan szól pontosan az ÁSZ korábbi javaslata szó szerint? A 2008. évi költségvetés
végrehajtásának ellenőrzése során javasoltuk az egészségügy helyreállítása érdekében a
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kormánynak, hogy alakítsa ki az egészségügyi finanszírozás stabil, kiszámítható és objektív
rendszerét, illetve határozza meg az ellátási rendszer koncepcióját – az első kérdőjel hol volt -
, ennek alapján készítse el a járulékfedezet-kalkulációt, amely figyelembe veszi a
szükségleteket, a lehetőségeket és a kívánságok egyeztetett rendszerét, amely hosszú távon
biztosítja a kiadások és bevételek összhangját. Ahogy az ÁSZ is mondta, ez a javaslat nem
hasznosult.

Én borzasztóan örülök, amikor az ÁSZ is örült neki, hogy 0,1 százalékkal történt csak
a kiadások túllépése. Engem ez különösebben nem hat meg, mert én a 0,1 százalékos
spórolási tendencia miatt el nem látott betegeket, károsodott betegeket, akár meghalt
betegeket látok, akik ennek a fajta költségvetési tervezésnek az áldozatai lettek. Tehát nagyon
szeretnénk, ha végre, és ezt a jövőre nézve mondom, bár már az ÁSZ is megmondta, ezt csak
meg lehet ismételni, a 2010-es elszámolás is ilyen felemás lesz, hiszen a mi pártunk
legalábbis nem igazán vett részt ennek az összeállításában, mint ahogy a 2009-es
zárszámadást megelőző, 2009-es költségvetés összeállításában sem, de a 2011-es évre
vonatkozóan mi őszintén szeretnénk – ez egy politikai szándék -, ha a költségvetés tervezése
kapcsán ezt az ÁSZ-ajánlást sikerülne megfogalmazni.

Gyakorlatilag az ÁSZ-jelentésből kellene kiindulni, hiszen én egy kezdő képviselő
vagyok, én eddig azt sem tudtam, hogy mit jelent - most túlzok némileg – az, hogy
zárszámadás. A pénzügyi beszámolók elkészítési elveit, szabályait Magyarországon a
számviteli törvény szabályozza, egy könnyen emészthető, kis könnyed törvény, és azt mondja
ez a törvény, hogy a szabályok megsértése szankciókkal, sőt büntetőjogi felelősséggel jár.

Az állami zárszámadás egy nagyon érdekes összeállítás vagy konstrukció, ugyanis
természetesen ez magában foglalja az állam összes bevételének beszedését, kiadásának
teljesítését, a vagyonkezelést, amit már Hegedűs kollégám is mondott, és a pénzügyi év végén
fennálló adósság-kimutatást.

Gyakorlatilag Magyarországon egy eredendő bűnnek tekinthető az, hogy
Magyarországon jelen pillanatban nincs az állami zárszámadással kapcsolatosan törvény, csak
kormányrendelet szintű szabályozás, és az állami számviteli törvény egyáltalán nem született
meg. Jelzem, hogy a múlt század első felében korszerűbb államszámviteli törvénye volt
Magyarországnak. A Jobbik ezt többször is hangoztatta programjában is, már elhangzott a
parlamentben is, elhangzott, hogy mi ezért nagyon fontosnak tartjuk egy államszámviteli
törvény mielőbbi megalkotását.

Az a furcsa helyzet alakult ki ugyanis, hogy mi, a törvényalkotók olyan helyzetbe
kerülünk, hogy nekünk kellene megszabni azt, hogy a kormány mire adjon ki és hogyan
gazdálkodjon. Ehhez képest a kormány szabja meg, hogy mi hogyan döntsünk az ő
elképzeléseinek megfelelően. Egy példát mondok: amikor a Budapest Airport privatizációja
volt, körülbelül 500 milliárdos nagy sikertörténet volt, a parlamentnek semmi köze nem volt
hozzá és nem volt beleszólása, noha az ő feladata lett volna, hogy egyáltalán hogy eladjuk-e,
hogy ezt a bevételt mire használjuk fel, stb., ezek mind gyakorlatilag elmaradtak.

Pont a Számvevőszéknek lenne az a szerepe, hogy nekem, szerencsétlen egyszerű
képviselőnek ne kelljen több ezer oldalt elolvasni, és mintha én lennék az ellenőr, olyan
szemmel nézni, hanem valóban egy világos, egyértelmű, és a Hegedűs kollégám által hiányolt
elvek mentén kapjuk meg ezt a jelentést. Én képviselőként csak akkor tudok felelősségteljes
nyilatkozatot tenni és javasolni vagy nem javasolni ezt a törvényt, ha megvannak azok a
tulajdonságai az ÁSZ-jelentésnek, amelynek alapján világosan érthetővé válik.

Hogy miért nem felel meg az Állami Számvevőszék jelentése a kívánalmaknak,
Hegedűs kollégám is már több törvényi elvet említett: a világosság elvét, az áttekinthetőség, a
valódiság elvét, és itt egy picit álljunk meg. Ha egy számvevőszéki jelentés a valóság elvét
megsérti, akkor az egésznek elvész az értelme, hiszen gyakorlatilag az, hogy milyen adatok
kerülnek bele, valós adatok, használható adatok kerülnek-e bele a számvevőszéki jelentésbe,
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egy példát mondok: az állami vagyon nagyságát szeretnénk naturáliákban megismerni. Én
pontosan tudni szeretném, hogy például hány gépkocsija van az államnak, hogy aztán ki
használja, a minisztériumok, ez, az, amaz, teljesen lényegtelen. A földdel kapcsolatosan:
nemcsak azt, hogy hány hektárt tesz ki az állami földterület, hanem hogy ebből mennyi a
szántó, a rét, stb., és szeretném azt is pontosan tudni, hogy ez milyen változáson, vásárláson,
eladáson esett keresztül.

Érdekes, hogy az MNV portfóliójához tartozó körülbelül 197 társaságról csak annyit
közöl a zárszámadás, hogy egyes társaságokban hány százalékos az úgynevezett állami
részesedés aránya. Mintegy 800 költségvetési szerv könyvviteli mérlegadatait összevontan
tartalmazza csupán az anyag, tehát ezért semmi gyakorlati hasznát nem látjuk. Igen, említette
az ÁSZ képviselője is, hogy alkotmányos jogunk megismerni, nekünk is, képviselőknek
ezeket az úgynevezett közérdekű adatokat.

Ezek roppant fontosak. Miért is? Azért, mert a központi költségvetés eladósodása
devizában körülbelül 1700 milliárddal nőtt ebben az időszakban, és közel 8500 milliárd forint
jelen pillanatban, illetve abban az időszakban, amiről ez az egész szól. Miért fontos ez? Azért,
mert ha nincs vagyonkataszter, azaz vagyonleltár, ami hiányzott eddig is, és többször szóvá
tettük, akkor mi a fészkes fene a fedezete az államadósságnak? Nem tudjuk. Valószínűleg
újabb hitelek felvétele. Csupán ennyi.

Azt hiszem, hogy most egyelőre befejezném a mondandómat, egy kicsit hosszúra
sikeredett, tehát nekem rettentően sok kérdőjelem maradt, és egyet tudok mondani, hogy
valóban a Jobbik-frakció ezt a törvénytervezetet, illetve az államháztartási törvény 2009. évi
elszámolásáról szóló törvénytervezetet nem fogja támogatni, mint ahogy az ÁSZ-jelentést
sem fogja elfogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szeretném hangsúlyozni, hogy a mai
bizottsági ülésen az általános vitára való alkalmasságról kell állást foglalnunk, és nem az
elfogadásról vagy nem elfogadásról. Ezt a mai bizottsági ülést – és sok egyéb, párhuzamosan
folyó bizottsági ülést – majd a parlamenti plenáris ülésen az általános vita követi
valószínűleg, utána még részletes vita következik, közben módosító javaslatok. Tehát ez egy
hosszú folyamat lesz, ameddig elfogadjuk vagy nem fogadjuk el ezt a törvénytervezetet.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, kíván-e még valaki szólni. (Nincs jelzés.) Ha
nem, akkor kérem az előterjesztők válaszát, és kérem, hogy a körünkben lévő Domokos
Sándor főosztályvezető-helyettes úr és Pálfalvi András főigazgató-helyettes úr – elnézést
kérek, az előbb osztályvezetőnek vagy főosztályvezetőnek tituláltam főigazgató-helyettes urat
– is a kérdésekre, ha óhajt, akkor tud válaszolni.

BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Pesti Imre képviselő úr kérdésével kezdeném. Itt konkrét cégeket most
nem említenék, azt tudnám megígérni, hogy az APEH-et felkérjük, hogy mutassák ki ezeket
az adatokat, és akkor az elnök úr részére átküldjük majd. Tehát azokat, akik járulékot
valamilyen formában nem fizettek 2009-ben. 2009-re vonatkozott a kérdés? (Dr. Pesti Imre:
Igen. Költségvetési intézmények is benne tudnak lenni az APEH által közzétett
nyilvántartásban?) Megnézzük, de elvileg nincs akadálya szerintem. (Dr. Pesti Imre:
Köszönöm szépen. A határidő?)

ELNÖK: Azt majd én fogom kérni. (Dr. Pesti Imre: Köszönöm szépen.)

BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Iván László úr kérdésére: visszakérdeznék, itt most az egészségügyi intézményekre gondolt az
adósságállomány kapcsán? (Dr. Iván László: Igen.) Akkor a szaktárcát szeretném megkérni,
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hogy ha erről tudnának valamit mondani, mert nekünk konkrétan nincsen, tehát az NGM-nek
jelenleg nincsenek ilyen adatai. Köszönöm szépen.

Domokos Sándor főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai
az elhangzottakra

DOMOKOS SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Iván László kérdésére válaszolva: az Egészségügyi Minisztériumnak az irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre vonatkozóan van több évre visszamenően is kimutatása az
adósságállományról. Ezeket át tudjuk adni. A teljes egészségügyi szolgáltatókra,
intézményekre vonatkozóan – mert az egészségügyi szolgáltatók alapvetően önkormányzati
fenntartásúak – nem rendelkezünk információval.

Pesti Imre úr kérdésére válaszolva viszont az előbb mondták itt az APEH-ot, de
felmerült ott, ha jól tudom, a költségvetési szervekre vonatkozóan is. Információim szerint
nettó finanszírozás van most a központi költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy a központi
költségvetési szervek nem rendelkezhetnek ilyen tartozással, tudniillik meg sem kapják
finanszírozásként. Tehát ez rögtön ott marad az állami költségvetésben. Tehát magyarul: nem
keletkezhet nekik ilyen tartozásuk. Tehát ilyen járulékfizetési kötelezettség, amit majd ha az
APEH megnéz, az valószínűleg csak gazdasági társaságoknál lesz majd. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék parancsolni, az ÁSZ oldaláról!

Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék) válaszai az elhangzottakra
LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm

szépen. Mint említettem az elején is, az ellenőrzésnek megbízhatósági, szabályszerűségi célja
volt. Nem volt célunk a végrehajtás célszerűségi és eredményességi szempontokból való
értékelése. Ezért Hegedűs Tamás képviselő úr kérdésére, hogy az ÁSZ-vélemény nem
olvasható ki a jelentésből, szeretném a jelentéskötetnek a 63. oldalán kezdődő részre felhívni
a figyelmét. Konkrétan mi a szabályszerűséget úgy vizsgáljuk, hogy a törvényi előírásokkal a
gyakorlatot vetjük össze, és itt írjuk le részletesen, hogy ha nem egyértelmű, hogy mit kell a
törvényi normaszövegben annak mellékleteként, illetve az általános indokolás, tájékoztató
kimutatásaként mellékletenként vagy fejezeti indokolások között bemutatni, akkor csak ahhoz
tudunk hasonlítani, ami egyértelmű.

Utána: tartalmi szabályozás a törvényjavaslat általános indokolására vonatkozóan
nincs. Azt, hogy mi az ÁSZ véleménye egyébként, azt a 2. pont első mondata a 64. oldalon
tartalmazza, hogy a zárszámadási törvényjavaslat jellemzően megfelel az államháztartási
törvény előírásainak. És itt részletesen leírjuk, hogy mi az, amiben igen, mi az, amiben nem,
mi az, amiben részben, illetve feltételekkel. Tehát az egyértelműségnek vannak hiányai,
ahogyan mondtam is, összességében véleményem szerint az ÁSZ-vélemény mond véleményt
a zárszámadási törvényjavaslatról, de részleteiben a jelentésben olvasható.

Kiss Sándor képviselő úr kérdésére, hogy a hosszú távú kötelezettségek nincsenek
felsorolva, itt szintén egy szabályszerűségi észrevételünk volt. Az Áht. 12/C § (7) bekezdése
írja elő, ez a 65. oldalon, a lap közepén lévő egyik bekezdésben van, hogy a kormány
tájékoztatni köteles a hosszú távú kötelezettségekről. Mi ezt hiányoltuk, évek óta mondjuk, és
ezért ismét megismételtük ezt. Tehát ez itt van részletesen.

Gyenes Géza úr kérdése, hogy a 2008. évi javaslat, a költségfedezet-kalkuláció.
Megmondom őszintén, hogy az induláskor benne volt, menet közben ez a javaslatunk
elvérzett. Több mindennel együtt, ahogyan említettem ezt az önálló járulékszámlát is. Tehát
nem kívánunk a kormányzati szándékkal szembemenni, ezért ez a javaslat is itt törlődött
menet közben.
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Gyenes Géza úr említette az államszámviteli törvényt. Miután az itt leírt, a
zárszámadási dokumentummal kapcsolatos törvényességi és számszaki ellenőrzés
eredményeinek az összefoglalója jellemzően a törvényi hiányosságokra utal, nem konkrét,
nem meghatározott, nem egyértelmű szövegezésre, mi is érezzük ennek hiányát, és azt
gondolom, hogy ez a bizottság is többek között – más bizottságokkal együtt – arra érdemesült,
hogy javaslatot tegyen a képviselők felé, hogy akkor történjen meg ennek a rendezése.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egy rövid második kört is nyitnék, mert látom, hogy még
van jelentkező. Tessék, Kiss Sándor képviselő úr!

További kérdések, észrevételek, válaszok
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnézést, főosztályvezető asszony, szeretném

konkrétabban megfogalmazni a kérdést. Tehát itt az a lényeg, hogy a kormány nem írta le azt,
hogy mennyi a hosszú távú kötelezettségvállalásunk. Tehát egyszerűen lefordítva: nem tudom
azt, hogy az elkövetkezendő években milyen kötelezettségeket vállalt az állam. Erről van szó?
Ezt szeretném megkérdezni.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Megmondom
őszintén, hogy ha erre így konkrét választ kíván, akkor írásban fogunk válaszolni, mert ez
nem ÁSZ-vélemény. Tehát az, ami itt van, az az ÁSZ-nak a zárszámadási törvényjavaslattal
kapcsolatos véleménye, hogy szerepel vagy nem szerepel. Részleteiben, számvevő
múltamból, tehát vannak ilyen kimutatások, konkrétan az elkülönített állami pénzalapokról
tudok nyilatkozni, tehát a hosszú távú kötelezettségekről van részleteiben kimutatás. Hogy ez
összességében itt nem jelent meg, azt gondolom, hogy ezt kifogásolták itt a kollégák. Tehát
van erre adat, lehetne, de ez itt nem jelenik meg. Gondolom, hogy erre vonatkozik. De
amennyiben erre konkrétan, részletesen kíváncsi, akkor írásban tudunk válaszolni, mert csak
az emlékeimből tudok erre vonatkozóan válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai István Levente is kívánt még szólni!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy
gondolom, hogy ez a jelentés, illetve ez a törvényjavaslat, ami előttünk van, sok tekintetben
tükrözi azokat a pozitív próbálkozásokat, azokat az elkövetett hibákat is, amelyeket egyrészt a
nemzetközi gazdasági környezet, másrészt mindannyiunk emberi gyarlósága, tehetsége vagy
éppen tehetetlensége okozott, de azért vannak benne egyértelműen pozitív jelenségek is.
Nyilvánvalóan a kritikai megjegyzések egy jelentős részével egyetértek, mindenesetre úgy
gondolom, hogy arra alkalmas, hogy elgondolkozzunk rajta és vitatkozzunk, ez egyértelmű.

Még egy kívánságom van, hogy a következő költségvetés, illetve annak a
zárszámadása ennél sokkal sikeresebb legyen, mert ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is egy
félreértés: természetesen én az általános vitára való bocsátással kapcsolatos alkalmatlanságot
mondtam, erre gondoltam, lehet, hogy elszóltam magam, és már előrevetítettem más dolgokat
is. (Derültség.) De nem, közben megjavulhat úgy a helyzet, hogy szuper lesz.
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Egyetlenegy konkrét kérdésem lenne még az ÁSZ képviselőihez. Gyakorlatilag az
Országos Mentőszolgálat, az Országos Sportegészségügyi Intézet korlátozott, illetve elutasító
minősítést kapott, de az Országos Idegtudományi Intézetet elfogadó, de figyelemfelhívó
megjegyzéssel, a Parádfürdői Állami Kórházat elfogadó, figyelemfelhívó megjegyzéssel
látták el. Gyakorlatilag az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőreitől kapta az anyag ezt a
minősítést, de erről a függelékben a minisztériumi minősítés nem mond semmit, hogy mi a
konkrét oka.

Azt szeretném megkérdezni az ÁSZ-tól, hogy miért nem mond semmit, illetve mi volt
az oka ennek az elutasításnak, illetve korlátozásnak, ha erről szabad tudni valamit?
Köszönöm.

ELNÖK: Akkor először még megkérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése,
megjegyzése? (Nincs jelzés.) Akkor szabadjon nekem is tenni egyet, inkább csak
megjegyzést, és nem is várok most rá választ, az általános vitában ezt a kérdést is fel fogjuk
vetni. Az egészségügy számára ez a költségvetési törvénytervezet egy tragikus forráselvonó,
hosszú folyamatnak a következménye, és nem tudom nem megemlíteni, hogy a tragikus
kihatása nem a gazdasági válság miatt elmaradt bevételeknek – ketten használták ezt a
szókapcsolatot – van csak, hanem ezen belül például a konvergenciaprogramnak, amiben
szerepelt az a mondat, ami az egészségügy fekete történetéhez tartozik, hogy a GDP 0,9
százalékos mértékével csökkenteni kell az egészségügyi kiadásokat. Ez megtörtént, ha nem is
pontosan így, de megtörtént, és ennek a következménye az, hogy egy ilyen zárszámadási
törvénytervezetet kell itt vitatni, ami mögött mi, akik az egészségügyben dolgozunk, tudjuk,
hogy egyéni tragédiák, betegtragédiák húzódnak meg, ezért bizony, nagyon nehéz szívvel
tárgyaljuk és fogjuk a parlament előtt is tárgyalni ezeket az adatokat, számokat, amelyek
ebben szerepelnek.

Van-e még valakinek megjegyeznivalója, kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
kérném az Állami Számvevőszék részéről Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető asszonyt,
szíveskedjék a kérdésre válaszolni.

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA osztályvezető (Állami Számvevőszék): Egy alapvető
dolog, hogy maga a függelék azokat a véleményeket tartalmazza, amit a számvevők
ellenőriztek. A munkánk során felhasználjuk, miután jogszabályi kötelezettsége a
minisztériumok belső szervezeti egységeinek, hogy maguk is auditokat végezzenek a
hozzájuk tartozó intézményekhez, ezért mi azokat hasznosítjuk, csak egy táblázatban
foglaljuk össze, hogy és egyébként még a területen milyen egyéb megbízhatósági
ellenőrzések történtek. Azokat az ellenőrzéseket tehát nem a Számvevőszék végzi, ezeket
azért csak táblázatban foglalja össze, erről majd gondolom, kollégám a minisztérium
képviseletében tud majd szólni. Tehát ezért itt azt, hogy mi adott okot arra, hogy elutasító,
korlátozott vagy elfogadó, figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott vélemények voltak, ezeket
nem tartalmazza a függelék, csak kimondottan az Egészségügyi Minisztérium fejezeti
igazgatására, illetve a fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozóan. Tehát amiket mi
ellenőriztünk, mi véleményeztünk, mi utasítottunk el vagy pedig mi láttuk el véleménnyel,
azokat tartalmazza a függelék, a másikat pedig csak táblázati összesenben, mert ez is
hozzátartozik az egész zárszámadás megítéléséhez.

Azt gondolom, hogy ha kollégám kiegészít, akkor esetleg tud ezekre vonatkozóan
válaszolni, hogy melyik, milyen okot adott erre vonatkozóan. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úr!
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DOMOKOS SÁNDOR főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem tudok most jelen pillanatban ilyen adattal szolgálni. A belső ellenőrzési szervezeti
egységet megkérjük, hogy ezekből a jelentésekből erre a négy intézményre – mivel négy
intézmény hangzott el – egy válaszjelentést készítsenek.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor lezárom a vitát, és szeretném kérni a

Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy Pesti Imre képviselő úr kérdésére válaszolva, egy
hónapon belül kérjük a választ. Szeretnénk ezt a választ majd a következő évi költségvetés
tervezésekor már érvényesíteni, és ha szabad ide egy megjegyzést tennem, az elmúlt
időszakban, az elmúlt években többször kérte az Egészségügyi bizottság azokat az adatokat,
amelyek a munkaadói járulékot nem fizető intézményekre, szervezetekre vonatkoztak, és
kifejezetten kértük az állami nagyvállalatok befizetés-tartozására vonatkozó adatokat, és
egyetlen alkalommal sem kaptuk meg. Nagyon remélem, hogy az új kormány és ez az új
parlamenti ciklus meghozza számunkra azokat az információkat, amelyekből látjuk, hogy
nemcsak a potyautasok, hanem a munkaadók között is meglazult a közteherviselési fegyelem
– hogy ilyen hivatalosan fejezzem ki magam. Köszönöm szépen.

Akkor kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki általános vitára alkalmasnak
tartja a 2009. évi zárszámadási törvénytervezetet. (Szavazás.) Köszönöm. 14-en alkalmasnak
tartják. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak általános vitára a törvénytervezetet? (Szavazás.) 3
ellene. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Nincs tartózkodás. Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a parlament Egészségügyi bizottsága 14:3 arányban általános
vitára alkalmasnak tartja a 2009. évi zárszámadási törvénytervezetet.

Vendégeinknek köszönöm szépen a megjelenést és a munkájukat, és kérem a
bizottsági tagokat, hogy maradjanak még néhány percre, szeretném – nyertünk most egy kis
időt – ismertetni az őszi ülésszak programtervezetét, és ehhez kérem a bizottság egyetértését.
Egy perc szünetet tartunk. (Rövid szünet.)

Az őszi ülésszak bizottsági munkaterve
A tavaszi ülésszak végén megállapodtunk abban, hogy összeállítjuk a parlament

Egészségügyi bizottságának azt a programtervét, amit a tárcával egyeztetve itt, az őszi
ülésszak kezdetén elfogadtunk. Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy
augusztusban sikerült a tárcával is egyeztetnünk az egyes javasolt programpontokat, a tárca
néhány témát még hozzátett, és természetesen élt azzal a jogával, hogy a törvény-
előterjesztéseit akkor teszi meg, amikor ez az elkészülte miatt a Parlament Egészségügyi
bizottságának a kompetenciájába tartozván, a Házbizottság döntése alapján idekerül.

A következő témákat terveztük az őszi ülésszakra. Csokorba szedve, természetesen az
időpontok és a sorrendek változhatnak, attól függően, hogyan alakul a költségvetési törvény
tárgyalása, milyen témákkal jön még elő a tárca. Blokkokban, a kisebb változtatások
lehetőségét nem feladva, a következő témák fognak szerepelni az őszi ülésszakon.

Az októberi blokkban: tájékoztató a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodásról, a
vérellátás helyzetéről és a nemzeti önellátás biztosításáról. 2. pontként: tájékoztatás a hazai
alkoholfogyasztási szokások alakulásáról, különös tekintettel a népegészségügyi
tehertételekre. Ugyanebben: tájékoztató a dohányzási szokásokról, hatásairól és az
egészségpolitika ez irányú feladatairól. Még az októberi blokkban: ombudsmani jelentések
megtárgyalása kijelölt bizottságként. Ez egy kötelezettségünk. Majd következő pontként
ugyanebben a blokkban: a gyógyszerellátás helyzete, a gyógyszer-gazdaságossági törvény
végrehajtásának tapasztalatai, a biológiai gyógyszerkészítmények befogadásának rendje.

Szeretném itt megjegyezni, hogy a biológiai gyógyszerkészítmények egyre inkább a
nagy gyógyszerpalettán, a nagy gyógyszerportfólióban megjelentek, és egyre nagyobb súlyt
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képeznek. Méregdrága szerekről van szó, amelyeknek a befogadása, követése, indikációi,
ellenőrzése egy egészen külön eljárásrendet kíván, a tárca készül ennek a szabályozására.
Érdemes a parlamenti bizottságnak ezzel a kérdéssel is megismerkednie, és ebben majd
interaktív módon véleményt nyilvánítania.

A novemberi hónapra tervezzük: tájékoztató a 2011. év első félévi magyar EU-
elnökségre való felkészülésre és annak keretében az egészségpolitikai prioritásokról. Itt
szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni arról, hogy talán az első vagy a második, a tavaszi
ülésszak végén tartott ülésünkön népegészségügyi állásfoglalást hoztunk, aminek az utolsó
bekezdésében szerepel az a bizottsági javaslat, hogy az európai elnökségünket használjuk ki
arra is, hogy egy térségi, közép-kelet-európai kitekintésű népegészségügyi programot
indítsunk el, vagyis hozzuk létre a Közép-Kelet-Európai Népegészségügyi Intézetet, a közép-
kelet-európai CDC-t, így is mondhatom. Ez a gondolat érdekes módon nagy hangot kapott,
igen nagy támogatást kapott, és a Parlament Házbizottsága a holnapi napon fog dönteni arról,
hogy prioritássá emeli ezt a kérdést – úgy tűnik, hogy nagyon pozitív támogatás van ilyen
irányba -, és felkéri az Egészségügyi bizottság elnökét, hogy rendezze meg az európai uniós
parlamentek egészségügyi bizottságai elnökének a konferenciáját itt, Magyarországon az
európai elnökségünk idején. Azt gondolom, hogy ez a bizottságnak is egy fontos kérdés lenne.
Egy mementót állíthatunk ezzel a közép-kelet-európai népegészségügyi központtal az európai
elnökségünknek, és ebben a kezdeményező szerepünk elvitathatatlan, a tárca támogatja, és a
kormányzat is támogatja ezt a kezdeményezést. Tehát novemberben tervezzük ennek a
tárgyalását.

Ugyancsak a novemberi blokkban: jelentés a humángenetikai adatok védelméről, a
humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobank működésének szabályozásáról
szóló 2008. évi törvény tapasztalatairól. Ez egy kötelezettsége a bizottságnak. Ennek a
programpontnak a keretében tekintenénk át az Egészségügyi Tudományos Tanács
Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának a beszámolóját is.

Ugyancsak ebben a novemberi blokkban: az egészségügyi felsőfokú szakirányú és
rezidensképzés rendszerének helyzetéről és jövőjéről hallgatnánk meg egy tájékoztatást.
Ugyanebben a blokkban: mentés, betegszállítás, ezen belül kifejezetten a gyermekmentés
helyzetéről kívánna a bizottság tájékozódni.

A december hónapban újra népegészségügyi témával foglalkoznánk, van egy
kötelezettsége a bizottságnak, a népegészségügyi programok előrehaladásáról való
kormányzati tájékoztatás megvitatására. Ezt abszolválnánk, és emellett, ugyancsak ebben a
nagy keretben, „A pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetében rövid távon válságkezelésre és
hosszabb távon építkezésre van szükség”, ez a mi állásfoglalásunk, ez a címe, ennek a
végrehajtásáról tájékozódnánk.

Szeretném emlékeztetni a bizottságot, hogy a pszichiátriai ellátás helyzetét tárgyaltuk
a tavaszi ülésszak végén, és hoztunk egy olyan állásfoglalást, amiben kértük, köteleztük a
tárcát, hogy a pszichiátriai ellátás helyzetéről még ebben az évben jöjjön ide a bizottság elé, és
számoljon be, hogy milyen megoldást talált az akkor a bizottsági ülésen is kimerített,
kivesézett, elemzett problémáknak a kezelésére. A tárca készül erre, úgyhogy azt gondolom,
hogy itt megint egy nagyon fontos elvárásunknak a tárcával együttműködve történő
teljesítéséről lehetne szó.

Az is felmerült, hogy ezt a pszichiátriával foglalkozó kérdést kihelyezett ülésként, egy
aktív pszichiátriai osztályon megtartott ülésen tárgyaljuk meg. Ezt majd meglátjuk, hogy erre
milyen mód adódik, a bizottság támogatja-e. Úgy gondolom, hogy szerencsés lenne egy
kihelyezett ülést tartanunk egy aktív pszichiátriai osztályon, és a tárca ott tartaná meg a
beszámolóját.

Még egy kihelyezett ülést terveznénk ebben az évben, ez pedig a gyógyturizmus
kérdése lenne. A gyógyturizmus program és Széchenyi-programnak az új formája
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pillanatnyilag most vita témáját képezi, a bizottság több tagja úgy látja – velem együtt -, hogy
egy kicsit kimaradtunk ebből a programból, a gyógyturizmus-programnak nem vagyunk
benne semmiféle szakértői testületében, holott ez alapvetően az egészségügyi szolgáltatásokra
épül. Úgyhogy kezdeményezni fogjuk azt, hogy beszámoltatjuk a Széchenyi-program és a
gyógyturizmus, ezen belül a minőségi gyógyturizmus előkészítőit, a program irányítóit arról,
hogy hogyan áll ez a program, és egyáltalán megpróbáljuk elérni, nemcsak ezen a fronton,
hanem máshol is próbáljuk, hogy nekünk ebben a programban, ennek az alakításában, ennek a
végrehajtásában valamiféle részünk legyen, mármint az Egészségügyi bizottságot értem ez
alatt.

Az is felmerült, hogy ezt a gyógyturizmus lehetőségeiről szóló napirendet is
kihelyezett ülésen elemezzük, valahol, ahol gyógyvíz van, és ahol a gyógyturizmus történik,
vagyis ahol már tapasztalatokkal bírnak, ott tartanánk meg ezt az ülést. Erről is majd kell
beszélnünk.

Még két olyan napirend van az őszi ülésszakon, amelyet abszolválnunk kell, mind a
kettő ránk kényszerített, szeretném mondani, házbizottsági döntésen alapuló napirend. A
Házbizottság a nemzetközi kapcsolatok szervezésénél a bizottságok aktivitására is számítva,
számunkra kijelölte Ukrajnát, ahová is nekünk delegációval ki kell utaznunk, az ukrán
parlamentbe, ahol társbizottsággal kell üléseznünk. Nem Dubai jutott nekünk, hanem Ukrajna
jutott, nagyon szép terület lesz. (Derültség.) Azt gondolom, hogy fogadjuk ezt a döntést
örömmel, és aki vállalkozik erre, az egy érdekes útra – valószínűleg Kijevben lesz ez az
összejövetel – fog elutazni. Elmegyünk és megismerjük az ukrán parlament egészségügyi
bizottságát. Oroszul tudók előnyben.

A másik ilyen nemzetközi kapcsolatainkból fakadó feladat, hogy két delegációt kell
fogadnunk: a horvátországi parlament – ez egy érdekes dolog lesz – egészségügyi
bizottságának delegációját, és fogadnunk kell az osztrák parlament egészségügyi delegációját.
Úgyhogy kérem a bizottsági tagokat, hogy ezekben a programpontokban is legyenek aktívak,
valószínű, hogy tapasztalatokkal fog szolgálni.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, fenntartva persze azt, hogy beemelhetünk még
témákat és időben változtatni kell ezeken a blokkokon, sorrendeken, hogy elfogadja-e így,
ebben a megközelítésben ezt az őszi bizottsági programot.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Kérdésem van.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Tekintve a Széchenyi-terv munkájának az időzítését,
nem késő ez a decemberi időpont a gyógyturizmus felvetésére ahhoz, hogy érdemben
befolyásolni tudjuk? Hiszen ez januárban már indulni fog, és addigra valószínűleg már elég
előrehaladott állapotban lesz.

ELNÖK: Igen, annyit hadd válaszoljak, hogy én követtem el a hibát, ez nem a
novemberi blokkban van, hanem a külön programok között. Tehát ezt megcsinálhatjuk
szeptemberben, októberben is. Tehát azért van így különvéve ez az utolsó két dolog.
Meglátjuk, hogy hol tudunk helyet találni. Már itt sejtünk a bizottsági tagok részéről is
ambíciókat, hogy például a bizottsági gyógyturizmust hol tudnánk megtárgyalni. Nem akarok
senkire nézni. Keressük a helyeket, de egyetértek, és akkor ezt a megjegyzést komolyan
vesszük, és megpróbáljuk ezt előrevenni októberre, persze, az önkormányzati választások
utáni időszakra hagyva. Köszönöm szépen.

Gyenes Géza alelnök úr!
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DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Én csak kérdezni szeretnék, hogy természetesen ez a
program tényleg nagyon fontos és nélkülözhetetlen napirendeket tartalmaz, én magam is
támogatom, de megkérdezném, hogy mikor lehet még plusz javaslatot tenni ezekhez az
elképzelésekhez?

ELNÖK: Bármikor, az Egészségügyi bizottság ülései mindig a napirend előtti
hozzászólásokkal kezdődnek, és most is, mint mindig, a napirend utáni hozzászólásokkal
fognak végződni. Tehát kérem, mivel egy szakmapolitikai bizottság vagyunk, ha aktualitás
van, vagy olyan kérdés, amit meg kellene tárgyalnunk, a bizottság nyitott lesz erre.
Egyetlenegy korlát van, az időkorlát, valahová be kell illesztenünk majd ebbe az elég lázasnak
ígérkező őszi menetrendbe, de azt gondolom, hogy minden javaslatnak helye van. Tehát
várjuk a javaslatokat.

Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Akkor tennék egy javaslatot. Ebben semmiféle rosszra
ne gondoljanak a tisztelt kollégák.

ELNÖK: Már rosszul kezdődik. (Derültség.)

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Én nagyon örülnék, ha az Egészségügyi bizottság
azzal a témával foglalkozna, hogy a kormányzat az egészségügy megmentése érdekében
milyen lépésekben gondolkodik, tehát itt valami előrejelzést szeretnénk, hogy milyen
lépésekben, milyen időzítésben gondolkodik, mert nagyon sok olyan kérdés van az
egészségügyön belül, ami egyszerűen elkerülhetetlen. Elég, ha a humánkérdés
problematikájára gondolok, ezek tényleg fontos napirendek, de úgy érzem, hogy az
Egészségügyi bizottságnak az egészségügy megmentése érdekében jó lenne egyfajta távlati
elképzelést látni, és én elfogadom azt, hogy a kormányzat az adott időpontban fogja a hozzá
szükséges törvényi hátteret és egyebeket biztosítani. De talán egy ilyen előzetes tervet szabad
lenne kérni tőlük, és ha ezt megkaphatnánk, az sokat segítene a mi munkánkhoz is, nem
beszélve az egészségügyről, amit meg kellene mentenünk. Köszönöm.

ELNÖK: Ha alelnök úr megengedi, akkor ezt a kérdést a tárca felé fogom továbbítani,
visszajelzek a következő ülésen. Tehát röviden arról van szó, hogy egészségpolitikai stratégiai
elképzelésrendszert szeretne a bizottság látni. Fogok tárgyalni erről Réthelyi Miklós miniszter
úrral, Szócska államtitkár úrral, és meg fogom kérni őket, hogy álljanak a bizottság
rendelkezésére. Jogos a kérdés, nem fognak elzárkózni előle, biztos vagyok benne. Köszönöm
szépen.

Van-e még valakinek megjegyeznivalója? (Nincs jelzés.) Akkor elfogadjuk így ezt a
programot? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Van-e valakinek napirend utáni, valamilyen aktuális, fontos kérdése,
megjegyeznivalója? Tessék, Hollósi Antal Gábor képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Azt szeretném kérdezni, hogy a mai
alkalom unikumnak tekinthető-e, hogy hétfőn üléseztünk, vagy van-e valami elképzelés az
ülések korábbi szerdai algoritmusát megváltoztatni?

ELNÖK: Nincs új elképzelés, szerdán fog a bizottság ülésezni. Persze, ez függ attól,
hogy a parlament napirendje hogyan alakul. Hallom, hogy a parlamenti rendben is lesznek
bizonyos átalakulások. Szóba került az, hogy esetleg kedden lesznek a bizottsági ülések. Nem
tudom ezt még megmondani. Mi egyelőre a szerdához tartjuk magunkat. Ez az ülés most
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valóban rendkívüli, hiszen a Házbizottság kéri ezt, hogy holnap 16.30 órára az összes
vélemény bent legyen a Házban, úgyhogy ezért ezt most abszolválnunk kellett. De egyébként
a szerdai ülésrendhez próbáljuk tartani magunkat.

Van-e más napirend utáni? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen
mindenkinek a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 13 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


