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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit és meghívott 
vendégeinket. 

Ahogy a meghívóban jeleztem képviselőtársaimnak, a mai napon egyetlen napirendi 
pontot tárgyalunk meg. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti 
megbízásokat jelentek be: Hörcsik Richárd képviseli Szalay Pétert, Ékes József képviseli 
Bebes Istvánt, Firtl Mátyás alelnök úr Nógrádi Zoltánt és Braun Márton Gyopáros Alpár 
képviselő urat.  

Tehát a mai napon egyetlen napirendi pontot tárgyalunk: tájékoztató az EU 2020 
stratégiát végrehajtó 2012. évi nemzeti reformprogramról, valamint a 
konvergenciaprogramról 2012-15. A napirendi pont előterjesztője dr. Cséfalvay Zoltán 
államtitkár úr a Nemzetgazdasági Minisztériumból, akit tisztelettel köszöntök. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a napirenddel 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangú. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát, ahogy jeleztem, egyetlen napirendi pontot 
tárgyalunk.  

Az elnök tájékoztatója a COSAC koppenhágai plenáris üléséről 

Még mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont megtárgyalásához, röviden szeretném 
tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy április 22-24-én Koppenhágában került megrendezésre a 
XLVII. COSAC plenáris találkozója. Az egységes belső piac létrejöttének a 20. évfordulójára 
2012-ben került sor, így a koppenhágai COSAC plenáris ülés fő témája a belső piac volt. Firtl 
Mátyás alelnök úrral vettünk részt ezen. 

A tanácskozáson José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke mondott 
nyitóbeszédet az európai gazdasági integráció legfőbb vívmánya, az egységes belső piac 
eredményeiről, valamint a belső piac kiteljesedésének fontosságáról, majd őt követte Helle 
Thorning-Schmidt dán miniszterelnök asszony, aki szólt az európai növekedési stratégiáról, 
az EU 2020-ról. A harmadik napirendi pont legalább ilyen érdekes volt: Michel Barnier belső 
piacért és szolgáltatásokért felelős biztos tájékoztatója után a szolgáltatási irányelv teljes 
átültetésének aktuális helyzete került megvitatásra. A tanácskozás második napján Janez 
Potočnik környezetvédelemért felelős biztos az energiahatékonyság-növelést elősegítő 
intézkedésekről számolt be, végül az egységes digitális piac kérdésköre megtárgyalására 
került sor Neelie Kroes digitális politikáért felelős biztos expozéját követően.  

Két felszólalást tartottam, amiben hangsúlyoztam, hogy a magyar soros elnökség 
kiemelten kezelte a belső piac fejlesztésének kérdését, és fontos eredményeket értünk el a 
jogalkotási munka területén. Barroso elnök úr viszonválaszában méltatta a magyar elnökség 
munkáját, nevesítve például az európai egységes szabadalmi oltalomra vonatkozó 
megerősített együttműködés kialakítását. 

Tisztelt Bizottság! Ennyit röviden a beszámolóról.  
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Tájékoztató az EU 2020 stratégiát végrehajtó 2012. évi nemzeti 
reformprogramról, valamint a konvergenciaprogramról  2012-15 

Most pedig rátérünk a napirendi pontunk megtárgyalására. A napirendi pont előadója 
Cséfalvay Zoltán államtitkár úr a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Képviselőtársaim tudják, a kormány 2012. április 23-án küldte meg az Európai 
Bizottságnak a nemzeti reformprogramot és a konvergenciaprogramot. A korábbiaknál 
nagyobb figyelem irányul a kormány vállalásaira, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy az 
ECOFIN 2012. március 13-ai határozatában foglaltak ne kerüljenek alkalmazásra. Mai 
ülésünkön elsősorban a túlzott deficiteljárás mielőbbi megszüntetése érdekében vállalt 
intézkedésekről, a konvergenciaprogramról és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek a hazai 
végrehajtásáról kérünk az államtitkár úrtól rövid tájékoztatót.  

Államtitkár Úr! Átadom a szót önnek, tessék parancsolni! 

Dr. Cséfalvay Zoltán tájékoztatója 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm a meghívást, és ha szabad csak fél 
szóval kapcsolódni az előbb elhangzottakra a belső piacról: a magyar elnökség idején fogadta 
el a Tanács a Single Market Act-et, amelyik két évre tizenkét fő csapásirány mentén kijelöli 
azt, hogy a belső piacon milyen lépések szükségesek. Itt már volt szó a szolgáltatási 
irányelvről vagy a szabadalomról, én úgy gondolom, hogy a magyar elnökség egyik fontos 
eredménye volt a belső piaci intézkedéscsomagnak az elindítása. 

Hasonlóképpen a magyar elnökség egyik fontos lépése volt az úgynevezett európai 
szemeszter. Ennek az európai szemeszternek a keretében a tagállamok minden év legkésőbb 
április végéig elkészítik és benyújtják a stabilitási vagy - amennyiben nem tagjai az 
eurózónának, - konvergenciaprogramjukat és a nemzeti reformprogramjukat is. Itt egy 
gazdaságpolitikai koordinációról van szó, ha úgy tetszik, előzetes gazdaságpolitikai 
koordinációról, ezeknek az anyagoknak a benyújtása elősegíti azt, hogy a majd az ősszel 
induló költségvetési vitákban ezeket a szempontokat figyelembe lehessen venni. 

Mint ismeretes, Magyarország 2012. április 23-án juttatta el a Bizottsághoz mind a 
konvergenciaprogramot, mind pedig a nemzeti reformprogramot, egyúttal ekkor tette közzé a 
Széll Kálmán-terv 2.0 programot, amelynek része egyébként a konvergenciaprogram is és a 
nemzeti reformprogram is. A konvergenciaprogram egy nagyon konzervatív gazdasági és 
óvatos makrogazdasági pályára épül, figyelembe véve mindazokat a kockázatokat és 
veszélyeket, amelyek jelen pillanatban az európai gazdaságban megtalálhatók, ugyanakkor 
azzal számol, hogy az év második felétől a növekedés európai szinten is erősebb lesz, mint 
amivel jelenleg számolhatunk. 

A konvergenciaprogramnak talán a legfontosabb eleme az, hogy rögzíti és továbbra is 
vállalja az ez évi 2,5 százalékos államháztartási hiányt, illetve a következő évre a 2,2 
százalékos államháztartási hiányt, és mindezeket strukturális intézkedésekkel teszi lehetővé. 
Ha még visszaemlékeznek, 2010 nyarán a kormány szembesült egy elég nehéz gazdasági 
helyzettel, egy növekedő államadóssággal és egy nagyon mély deficittel. Ekkor három évre 
bevezetett sajátos intézkedéseket, például a bankadót és a szektorális különadót. Ezeket az 
egyedi intézkedéseket törvény szerint is három évre vetette ki a kormány, illetve a parlament a 
törvények keretében, és maga a konvergenciaprogram rögzíti ezeknek a válságadóknak a 
kivezetését 2013. január 1-jén, illetve a bankadó felezését. Én úgy gondolom, rendkívül 
fontos a gazdasági bizalom visszaszerzése és megerősítése érdekében az, hogy a kormány a 
vállalt ígéreteit teljesíti, ez esetben a válságadóknak a kivezetését és a bankadó felezését.  

Ha valaki részletesen olvassa a konvergenciaprogramot, akkor két ponton nagyon erős 
trendváltást figyelhet meg. Azt a trendváltást, amely egyébként már 2011-ben bekövetkezett, 
erősíti meg, és mondhatnám azt is, hogy stabilizálja. Az egyik trendváltás az államháztartási 
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hiányt illeti, az államháztartási hiány a tavalyi esztendőt nézve szufficites, tehát 4,2-es 
pozitívummal zárt GDP-arányosan az államháztartás. Amennyiben mind a kiadási, mind 
pedig a bevételi oldalon az egyedi intézkedéseket levonjuk, akkor 2,4 százalékos hiánnyal zárt 
a tavalyi esztendőben az államháztartás. Ez volt az a fordulópont, ahol megfordult - ha picit 
visszatekintünk akár az elmúlt tizenkét esztendőre is - az államháztartás helyzete, először 
sikerült 3 százalék alatt tartani a deficitet, és azok az intézkedések, amelyek a 
konvergenciaprogramban szerepelnek, biztosítják, hogy most már hosszú távon stabilan 
tudjuk tartani - 3 százalék alatt - az államháztartás hiányát.  

A második trendforduló szintén tavaly játszódott le, de idén erősítjük meg a 
konvergenciaprogramban lévő lépésekkel, ez pedig az adósságrátát érinti. Tavaly az 
adósságráta mintegy 1 százalékkal, GDP-arányosan csökkent, 80,6 százalékra, és azok az 
intézkedések, amelyek a Széll Kálmán-tervben és a konvergenciaprogramban találhatók, 
biztosítják azt, hogy stabilan csökkenő pályára kerül az államadósság, 2015-ben 73 százalék 
alá kerülhet az államadósság. Ezzel egyben - egyébként is talán ez a legeslegfontosabb 
eredménye a konvergenciaprogramnak - lezárul és befejeződik az a már picit több mint másfél 
éve tartó pénzügyi konszolidációs folyamat, amellyel a kormány 2010 nyarán szembesült, és 
egészen máig tartóan az államháztartás és az adósság problémájának a kezelése volt 
nyilvánvalóan a központban. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ennek kézzelfogható 
eredményei abban jelentkezhetnek - és a benyújtott program erre lehetőséget teremt -, hogy 
Magyarország kikerüljön a túlzott deficiteljárás alól. Erre lehetőség leghamarabb június 22-én 
nyílik, az akkori Ecofin-ülésen. Most a benyújtott programnak az elemzése zajlik a Bizottság 
oldaláról, és 22-éig az elemzések és minden felkészülés megtörténhet ahhoz, hogy a 
benyújtott program alapján Magyarország végre kikerüljön a túlzott deficiteljárás alól, illetve 
ha akkor nem, akkor még ebben az esztendőben - a túlzott deficiteljárásnak van még több 
eleme - kikerülhet alóla. Ami 22-én megtörténhet, és reményeink szerint ez az anyag és az 
intézkedéssorozat erre szintén biztosítékot ad, az az, hogy a március 13-ai döntése az Ecofin-
nak, amely a kohéziós alapokból nyújtható támogatások egy részének a felfüggesztését 
helyezte kilátásba január 1-jétől ezzel kapcsolatban, ezt a döntést visszavonhatja június 22-én. 
A másik elem, amint említettem, az, hogy ebben az évben Magyarország kikerülhet a túlzott 
deficiteljárás alól.  

Csak az időrend kedvéért hadd tegyem hozzá, hogy Magyarországgal szemben 2004 
óta túlzott deficiteljárás van. A közte lévő időszakban, a 2004 és 2010 közötti esztendőkben a 
magyar kormányok képtelenek voltak ennek a helyzetnek a kezelésére, az új kormány 
számára idáig másfél esztendő és talán egy picivel több volt szükséges ahhoz, hogy ezt a 
konszolidációt végrehajtsa, és ezzel a konvergenciaprogrammal gyakorlatilag ez a 
konszolidáció befejeződik, ami egyúttal azt is jelenti nyilvánvalóan, hogy megnyit egy újabb 
korszakot. Nevezetesen, az erőforrásainkat és egyébként a tevékenységünket a gazdaságban 
sokkal erősebben tudjuk most már a növekedésre és más átalakításokra fordítani, ami, úgy 
gondolom, rendkívül fontos Magyarország szempontjából.  

Ami az államháztartás konszolidációját illeti, és úgy látom, ez került a figyelem 
középpontjába, az alapvető tény, hogy ezzel befejeződik a költségvetési konszolidáció. Itt 
azért, mert az európai gazdaságban egy elég erős lassulás figyelhető meg gyakorlatilag tavaly 
augusztusától kezdve és mivel erre az évre a gazdasági növekedés ütemét az Európai Unió is 
alacsonyabbra becsüli, mint amivel számolt a magyar költségvetés, ezért egyenlegjavító 
lépések megtételére is szükség volt. Ha még emlékeznek, a költségvetés az 2,5 százalékos 
államháztartási hiánnyal számol erre az évre és 0,5 százalékos növekedéssel. Az látható 
egyébként, hogy ez év első felében a növekedés ennél lassabb, éppen ezért egyenlegjavító 
lépések megtételére is szükség volt, ami nyilvánvalóan kiadáscsökkentést és bevételnövelő 
lépések együtteséből áll össze. Különféle viták vannak, hogy közgazdaságilag melyik lépés a 
szerencsésebb, hogyha ennek aránya sokkal inkább a bevétel oldalára vagy a kiadás oldalára 
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helyeződik. Ha mindazokat a lépéseket együtt vesszük, amit a magyar kormány tett az 
egyenlegjavítás érdekében az elmúlt év szeptemberében, majd decemberében, majd 
februárjában, majd pedig a konvergenciaprogramban, akkor a bevételnövelő lépések és a 
kiadáscsökkentő lépések közel fele-fele arányban oszlanak meg. Én úgy gondolom, hogy ez 
egy helyes egyensúly. 

A kiadáscsökkentő lépéseknél hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy ebben az 
esztendőben is, de még inkább a következő esztendőben jelentős megtakarítást lehet elérni és 
jelentős megtakarítással számol a konvergenciaprogram az önkormányzati rendszerben, még 
inkább az önkormányzati rendszerben lévő intézményeknek a működtetésében. Gyakorlatilag 
ez egy nagyon jó példája annak, hogy mindazoknak a reformoknak, amelyeket az elmúlt 
másfél-két esztendőben az ország elindított, azoknak konkrét költségvetési hatásai láthatók. 
Az egész történet, ami Magyarországon zajlik, az arról szól, hogy 2010-ben a kormány 
szembesült egy nagyon nehéz költségvetési helyzettel, szembesült azzal, hogy feltorlódott 
hosszú időszak alatt, az elmúlt tíz évben megoldatlan reformoknak a sora, a reformok 
keresztülviteléhez pedig idő kell. Egyébként hozzátenném: Európa egészében ez az 
egyetlenegy kérdés, miként lehet időt szerezni a szükséges reformok véghezviteléhez. Csak 
nézzék meg, figyeljék meg, más országokban mi történik, vagy akármit tesz mondjuk az 
Európai Központi Bank, miként próbál időt szerezni a reformok véghezviteléhez. 

Most Magyarország, részben azért, hogy a költségvetés helyzetét biztosítsa, részben 
pedig azért, hogy a reformokhoz az időt megnyerje, mert anélkül nem lehet véghezvinni, 
sajátos intézkedéseket vezetett be három esztendőre, és az igazi nagy kérdés, miként viszi 
végig ezeket a reformokat, amelyeknek egyébként megjelennek mind a gazdaságban, mind az 
államháztartásban következményei. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy a 
kiadáscsökkentési oldalnál ebben az esztendőben 60 milliárd származik abból, hogy például 
az önkormányzati eladósodást törvény szabályozza, illetve azt is, hogy az önkormányzatok 
hitelfelvételénél például a kormány engedélye szükséges vagy az, hogy nullszaldós 
költségvetést kell tenniük. Mindezek a lépések egyedi intézkedésnek tűnnek akkor, amikor 
meghozzák, tisztelt képviselő hölgyek és urak, ezért gondolom, hogy nagyon fontos 
végiggondolni, hogy ezeknek a reformlépéseknek később megvan a költségvetési hozadéka is. 

A másik oldalon, a bevételi oldalnál - ez van a közfigyelem középpontjában - 
különböző adók szerepelnek. Ezeknél az adóknál előre szeretném bocsátani, hogy olyan 
adókról van szó, amelyeknek a bázisa rendkívül széles, ugyanakkor az adókulcs maga az 
rendkívül alacsony, ilyen például a pénzügyi tranzakciós adó, ahol egy ezrelék 
tranzakciónként az adó mértéke, viszont a bázisa az nagyon széles. Valamennyi adónem 
egyébként illeszkedik ahhoz a logikához, ami a kormány adóreformjának a központjában áll, 
nevezetesen a foglalkoztatást és a jövedelmeket terhelő adóknak a csökkentése és az 
egyensúly érdekében vele párhuzamosan az adóterhelésnek a forgalom és a fogyasztás felé 
való eltolása.  

Közgazdaságilag ez az a struktúra egyébként, amelyik a legkevésbé gátolja a 
gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Zárójelben hozzátenném, hogy mindenfajta adó 
természetesen önmagában gátolja a gazdasági növekedést, de ez az a szerkezet, amelyik a 
legkevésbé gátolja, egyrészt munkára ösztönöz, másrészt pedig azért, mert a fogyasztáson van 
az adóterhelésnek a súlya, ez a gazdaságot, a gazdasági szereplők döntéseit nem gátolja 
abban, hogy fejlesszenek és a gazdaságba beruházzanak.  

Ha szabad még egy gondolatot ehhez az adóstruktúrához hozzátenni: Magyarországon 
nagyon gyakran felvetődik az igazságosság mint érték kérdése. Úgy gondolom, hogy az 
igazságosság ebben az esetben, amennyiben az adóterhelés a fogyasztás és a forgalom felé 
tolódik el, akkor jelentős mértékben érvényesül, hiszen aki többet fogyaszt, az nyilvánvalóan 
annak arányában többet adózik, még hogyha itt alacsony kulcsokról is van szó. Tehát azok a 
lépések, amelyek a konvergenciaprogramban mind a kiadáscsökkentés oldalán, mind pedig a 
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bevételek növelése oldalán található, az szorosan illeszkedik a kormány gazdaságpolitikájába, 
egyrészt az adófilozófiájába, másrészt pedig következménye azoknak a szerkezeti 
átalakulásoknak, amelyek a magyar gazdaságban már beindultak, és amelyektől nagyon 
reméljük egyébként, hogy a következő esztendőben egyre erősebben hozzájárulnak a 
gazdasági növekedés megerősítéséhez. 

Ha szabad még néhány gondolatot a nemzeti reformprogramhoz, a nemzeti 
reformprogramnak az alapja az éves növekedési jelentés, amit az Unió évente nyilvánosságra 
hoz, illetve az az ajánláscsomag, amivel a Bizottság az egyes tagországoknál a főbb súlyponti 
kérdéseket vagy a továbbfejlesztendő kérdéseket megfogalmazza. Így Magyarország esetében 
egy prioritást fogalmaz meg, növekedésbarát fiskális konszignáció, a banki hitelezési aktivitás 
erősítése, a növekedés és versenyképesség erősítése, a válság társadalmi következményeinek 
kezelése és az államigazgatás korszerűsítése. A nemzeti reformprogram bemutatja 
mindazokat a lépéseket, amelyeket Magyarország ezen a területen tett, például részleteiben a 
devizaadósok problémáinak rendezésére és segítésére tett lépéseket. Ugyanakkor bemutatja 
azokat a lépéseket is, amelyek az Európa 2020 stratégiához kapcsolódnak, nevezetesen a 
foglalkoztatási rátának a növelését, a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelését, a megújuló 
energiaforrások arányának növelését, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 
növelését, a korai iskolaelhagyók arányának csökkentését és a szegénységben élők számának 
csökkentése terén tett lépéseket. Ezeket részletesen bemutatja a nemzeti reformprogram. 
Ennek a részleteibe nem nagyon mennék bele, mert egy nagyon hosszú táblázatsorozat az, 
amelyik az egyes lépéseket hozza.  

Talán egyetlen pontot azért kiemelnék: mindaz, ami a munkaerőpiac egészének 
átalakítását jellemzi, az a nagyon erős kínálati oldali váltás, ami egyébként az európai 
reformpolitikának a fő sodra, azzal az egy különbséggel, hogy Magyarország ebben jó néhány 
európai ország előtt áll jelen pillanatban. A legtöbb európai országban a kínálati oldali 
munkaerő-piaci reformról most még csak vitatkoznak vagy éppen a parlamenthez próbálják 
benyújtani, vagy a kormány kijelenti eltökéltségét. Magyarországon ezek már törvényileg 
megvalósult lépések, amelyek nagyban hozzájárulnak egyébként a magyar gazdaság 
versenyképességének erősítéséhez. 

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy egy trendfordulót erősít meg a 
konvergenciaprogram. Lezárja és befejezi a költségvetési konszolidációt, azt a másfél, talán 
lassan két esztendőt, stabilizálja az államháztartás helyzetét, lehetővé teszi azt, hogy 
Magyarország kikerüljön a túlzott deficiteljárás alól, és Magyarország esetében gyakorlatilag 
ne kerüljön sor a kohéziós alapok felfüggesztésére sem. Erősíti a befektetői bizalmat azzal, 
hogy a magyar kormány és Magyarország tartja az ígéretét, az időlegesen bevezetett adók 
valóban időlegesek és valóban arra az időszakra szólnak, és egyben megnyit egy új időszakot, 
megnyitja azt az időszakot, amikor sokkal erősebben koncentrálhatunk a 
munkahelyteremtésre, a foglalkoztatás bővítésére és a növekedésre. Ezért, úgy gondolom, 
rendkívül nagy jelentőségű az, hogy lezárul maga a költségvetési konszolidációnak a 
korszaka, és egy új korszak indulhat el Magyarországon.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr beszámolóját.  
Most megnyitom a vitát. Akinek kérdése vagy véleménye van, kérem, jelentkezzen. 

(Jelzésre:) Braun képviselő úr! 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a 
tájékoztatást. Államtitkár úr, inkább véleményem van, mint kérdésem, mert nagyon tág ez az 
anyag, amelyről szó van, rengeteg aspektust érint.  

Talán már mondtam az államtitkár úrnak, hogy én úgy gondolom, Európában a dolgok 
mélyén a jóléti államnak a válsága van, és ez nagyon sok mindent megmagyaráz. Ez 
megmagyarázza a költségvetési hiányt, az eladósodottságot, a foglalkoztatáspolitikát, a 
nyugdíjrendszer válságát, mindent. Tehát egyszerűen az európai államok egy olyan ideát 
kergetnek, amit már nem tudnak fenntartani, mert nincs meg hozzá a pénz. Az 
eladósodottságból próbálták egy darabig fenntartani, de mára kiderült, hogy mivel a pénzügyi 
válság és a többi miatt fokozódott a helyzet, nem megy tovább. Én ezt látom a dolgok 
legmélyén, ez mindenkinek fáj, mindenhol tiltakoznak ellene, de szerintem beszélnünk 
kellene róla, mert egyébként becsapjuk a lakosságot. Tehát arról kell beszélni, ami történik.  

Az adókról engedjen meg egy gondolatot. Én értem, hogy bizonyos szociálpolitikai 
meg társadalompolitikai célokat kell és lehet megvalósítani az adópolitikában, de én úgy 
gondolom, hogy az adópolitikában vannak fiskális szempontok is: bizonyos bevételt kell az 
államnak teremteni ahhoz, hogy részben a szolgáltatásait tudja fedezni, amelyek között nem 
kis súllyal szerepelt sajnos Magyarországon az adósságszolgálat is. De azért gondoljunk arra, 
hogy az igazán jó adórendszer az egyszerű és kiszámítható adórendszer, és ez a lakosságnak 
és az államnak is jó, mert azon adófajták esetében, amely adóknak egyébként sokba kerülne a 
kezelése, a hatékonyság lényegesen gyengébb. Tehát olyan adókat kellene - nem értek hozzá 
nyilvánvalóan, meg ez nem is a költségvetési bizottság - kivetni, amelyeknek viszonylag nagy 
része bejön, és magára a szervezet működtetésére kevés megy el belőle. Az államtitkár úr 
jobban tudja, mint én, hogy annak idején a fair trade-nek az alapkoncepciója az volt 
elméletben, hogy egyetlenegy darab adó van: jövedelemadó van és pont. Se áfa, se semmi. 
Nyilván ezt sehol nem vezették be, de elméletileg létezik ilyen.  

A konvergenciaprogramról: a 2012-2015 közötti időszakról beszélünk, és az 
államtitkár úr említette, hogy bízhatunk benne, hogy a költségvetés konszolidálása után a 
fejlesztések is megindulnak. Elvileg az európai uniós pénzek elköltése vagy annak a 
felügyelete ezen bizottság hatáskörébe tartozik. Az elmúlt két évben ezekről a témákról nem 
volt szó. Lassan kifutunk a 2007-2014-es költségvetési ciklusból. Halljuk újsághírekből, hogy 
ez van, az van, mennyi pénzünk van még benn, amit el kellene költeni, nem tudunk róla, de 
már kellene kezdenünk a következő tervezését, hiszen 2014-től, 2015-től már indulna a 
következő ciklus, és erről sem tudunk semmit. Ne legyen igazam, de gyanítanom, hogy a 
következő jó pár évben még mindig az európai uniós fejlesztési pénzek fogják meghatározni 
hazánk fejlesztési politikáját, mint ahogy az elmúlt jó pár évben is ezek voltak a fő 
csapásirányok.  

Végül, köszönöm szépen az anyagot, amit küldtek. Az Európa 2020 stratégiáról 
beszélnek a végén, foglalkoztatásnövekedés 75 százalékra, k+f fejlesztések és a többi, ezek 
nagyon szép célok, és tényleg ebben látom én is azt a kitörési pontot, hogy azok a jóléti 
vívmányok, amelyek jelenleg megvannak, finanszírozhatóak legyenek hosszú távon, és ezeket 
meg tudjuk valósítani.  

Megmondom őszintén, államtitkár úr, hogy én híve lennék egy protekcionista 
politikának. Nem nemzeti szinten, mert annak nincs értelme, tehát nem vagyok teljesen idióta, 
hogy tízmilliós ország különösebben protekcionista politikát tudna folytatni, de európai uniós 
szinten szerintem lenne értelme, már csak azért is, mert úgy veszem észre, hogy a 
versenytársaink viszont kimondva-kimondatlanul ezt folytatják, tehát ilyen esetekben mindig 
aki kinyitja a piacait, az veszít hosszabb távon egy olyan ellen, aki valamennyire bezárkózik. 

Köszönöm szépen. Ennyi lett volna a hozzáfűznivalóm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy 
éppen a következő hét hétfőjén Molnár Ágnes fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár és Győri 
Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár asszony előterjesztésével a kohéziós politikai 
jogalkotási csomagról lesz szó, illetve a következő többéves pénzügyi keretről. Tehát majd 
kapunk tájékoztatót, amit a képviselő úr hiányolt.  

A következő hozzászóló Mile alelnök úr.  
 
MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Én is köszönöm szépen a beszámolót.  
Annyiban csatlakoznék Braun Márton képviselőtársamhoz, hogy valóban azt lehet 

érzékelni, hogy az európai modell átalakulóban van, ennek én a végkifutását nem tudom 
megmondani, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Egyelőre azért úgy tűnik, hogy ennek az 
átalakulásnak nagyon erősek a válságtünetei, és nem nagyon mondhatni, hogy nyertesei 
lennénk bármelyik fázisban is.  

Ahogy az államtitkár urat hallgatom, olyankor mindig nagyon szeretnék 
megnyugodni, hogy végül is olyan nagy baj nincs, sőt a versenyképesség erősödött, a 
foglalkoztatáspolitikában eredményeink vannak, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy 
komoly fordulóponton, egy katartikus ponton vagyunk túl, ön trendfordulónak hívta ezt, 
amelyikben az államháztartási hiányban és az adósságrátában is olyan változás következett 
be, ami eddig nem volt tapasztalható. Én egy kicsit szkeptikusabb vagyok ennél. Tehát nem 
hiszem, hogy mind a két esetben, akár az államháztartási hiánynál, akár az adósságrátánál 
valóban egy olyan fordulóponthoz érkeztünk, ami már visszafordíthatatlanná teszi a 
folyamatokat, és innen csak konszolidálni kell a helyzetet, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy 
ezeket a mutatókat valóban azok az átmeneti intézkedések produkálták, amelyeket bevezettek, 
és itt még a nyugdíjpénztárról nem is beszéltünk, az abból történt befizetésekről. Az 1 
százalékos csökkenés az adósságrátánál szerintem árfolyamfüggő is, tehát ezek még nem 
annyira meghatározó fordulópontok, hogy innen már csak fölfelé vezet az út, én ennyire nem 
látom optimistán a helyzetet.  

Abban sem vagyok teljesen biztos, hogy az anyagban, a dokumentumban rögzített 
számok tényleg annyira reálisak és annyira teljesíthetők. Mondok egy példát: amikor az 
úgynevezett pénzügyi tranzakciós adó esetében a bevételt kalkulálja az anyag, akkor valami 
130 milliárd és 230 milliárd között kalkulál. Egy kicsikét nagynak érzem a távolságot, tehát 
hogy mekkora háttértanulmányok születtek ennek kapcsán, hogyan dolgozták ki. Ekkora 
rátartással, hogy mondjam… - nem kell túl precíznek lenni, hogy egy ekkora tévedést az 
ember magának megengedjen.  

A következő, ami persze régi vita: ön úgy fogalmazott, hogy a társadalmi igazságosság 
az mindig fölvetődik, főleg akkor, amikor érzékenyebb a helyzet - vannak, akik vitatják ennek 
egyáltalán a létjogosultságát, hogy létezik ilyen. Én társadalmi integrációnak hívnám. De 
azért nézzük meg itt az adópolitikának az egyes részleteit, vagyis nem is részleteit, inkább a 
filozófiának az egészét. Ön mindig arra hivatkozik, hogy ez a fajta adópolitika egységes és a 
versenyképesség növelését kívánja támogatni, és egyébként pedig, ha úgy tetszik, társadalmi 
szempontból egyfajta kiegyensúlyozás is érzékelhető ezekben a kísérletekben. Itt nekem ezzel 
kapcsolatban vannak fenntartásaim.  

Abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy a személyi jövedelemadó egykulcsos, 
16 százalékos, mindenki ugyannyit fizet érte vagy ugyanannyit fizet jövedelmi viszonyaitól, 
mindentől függetlenül, míg mondjuk a telefonálási adó vagy akár a közösségi közlekedést 
illető különböző intézkedések azok valóban mindenkit érintenek, méghozzá a lehető 
legnyomorultabbtól kezdve sújtják a legjobb keresetűeket is. Itt gyorsan tudnék sorolni 
három-négy-öt-hat olyan intézkedést, ami már komoly terhet jelent azoknak, akik egyébként 
nem haszonélvezői a 16 százalékos, egykulcsos adónak, sőt, ez csak tovább sújtja őket. Ezt 
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most nem akarnám drasztikusabban kifejteni, hogy milyen jövedelemviszonyok mellett mit 
jelent mondjuk egy két forint per perces telefonálási adó annak, aki nem tudom, mennyit 
keres egy esztendőben, és a 16 százalékos, egykulcsos adóhoz képest ez hogyan érinti az ő 
lehetőségeit. 

Ugyanígy a BKV-nak a helyzetét én nem tudom pontosan, hogy akkor… - mindenütt 
tudom, hogy támogatják a közösségi közlekedést, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy akár 
katasztrofális is lehet az elkövetkezendő időkben. Erre van-e valamilyen konkrét 
elképzelésük? Mert ez a fajta megvonás persze kiadáscsökkentést fog eredményezni, tehát én 
ennek a közgazdasági igazságát nem vitatom, csak mondjuk hogyan fognak az emberek 
munkába járni vagy hogyan fognak közlekedni egyáltalán Budapesten? Így sem mondhatni, 
hogy rózsás lenne a helyzet.  

Ez a sárga csekk engem továbbra is idegesít egy kicsikét, mert beszélgettem 
vállalkozóktól kezdve pedagógusokig sokakkal, tehát ez nem az a pénzügyi tranzakciós adó, 
ami igazán szolgálná a kitűzött célt. 

Amit ezzel kapcsolatban még szerettem volna mondani a vasúti, közösségi 
közlekedésre visszatérve, hogy volt már ebből annak idején komoly felháborodás okkal-
joggal, amikor a szárnyvonalak megszüntetéséről volt szó, és akkor az indoklásban nagyon 
hasonló mondatok hangzottak el, szinte rímeltek: ésszerűsítés, a buszjáratokkal való 
harmonizálásnak a létrehozása. Nagyjából sok új elem nincs a mostani intézkedések 
indoklásában, erre most már még biztos is lesz, miniszteri biztos, aki ezt levezényli 
tudtommal. Ez azt jelenti, hogy nem egy, nem kettő, hanem számos kistérség ellehetetlenül, 
ez egészen bizonyos. Tehát én elhiszem, hogy ezek a szándékok, de én nem vagyok teljesen 
megbizonyosodva egyébként ezeknek a közgazdasági realitásairól sem, de hogy a társadalmi 
integrációt és az egyenetlenséget, amely egész Európában bajunk egyébként, lásd periféria és 
centrum államok, az országon belüli egyenetlenségeket nem fogják területileg sem 
csökkenteni, és a szociális egyenlőtlenségek esetében is akár tragikus hatásuk is lehet.  

Most még el lehet mondani, hogy nem csökkent az ezt végrehajtó kormányzó 
pártoknak olyan mértékben a támogatottsága, hogy az esetleges válságkezelése az 
kérdőjelessé válhat, de hát ez a túlzott optimizmus, azt hiszem, hogy később problémákat is 
okozhat - isten őrizzen, hogy így legyen, csak fölvetettem őket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Balczó képviselő úr. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Néhány szót talán ennek a mai napirendi pontnak az időzítéséről.  
Nincsenek illúzióim, hogy a Magyar Országgyűlés és a magyar kormány kerül-e 

valaha olyan helyzetbe uniós ügyekben, mint ahogy az észt vagy finn esetben van, akik 
nálunk látogatást tesznek, ahol ha nem is a teljes parlamentnek, de az illetékes vagy összevont 
bizottságnak nyújtja be a kormány azt a javaslatát, ami olyan súlyú, mint például most a 
konvergenciaprogram, azt megvitatják, annak alapján kap egy mandátumot és annak alapján 
terjesztik be Brüsszelnek. Idén ugyanaz fordult elő, mint tavaly, hogy gyakorlatilag ezt a 
konvergenciaprogramot a parlamentnek mind a Költségvetési bizottság, nem tudom, ott 
jártak-e már, de az egyik illetékes, az EU-ügyek bizottsága a megküldés után kapja meg, tehát 
még formálisan sem alakul úgy a helyzet, hogy a parlament véleménye valamilyen módon 
figyelembe lenne véve.  

Én tudom azt, hogy önök azt mondják, hogy nem sérül az Országgyűlés költségvetési 
joga, hiszen majd december huszonvalahanyadikán fogunk gombot nyomni, ahogy azt a 
demokrácia igényli, és ott fogjuk elfogadni majd a költségvetésünket. De a 
konvergenciaprogram, e féléves szemeszter keretén belül fixen rögzíti azt a makrogazdasági 
pályát, amelyet ezt követően az Unió nekünk előír. Én merek úgy fogalmazni, hogy nagyjából 
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a költségvetés fő számai ebben benne vannak. Erről most kapunk egy tájékoztatást. Tehát az 
első megjegyzésem az volt, hogy nem hiszem, hogy ez az Országgyűlésnek a megbecsülése. 

A másik, hogy ez a kis kiegészítő anyag, amit kaptunk, mert megvan nekem a teljes 
anyag a minisztérium honlapjáról, erre a háttéranyagra az van írva, hogy április 27-én küldték 
és még közigazgatási államtitkári jóváhagyás, egyeztetés szükséges. Számomra nem világos, 
hogy ha 23-án az anyagokat kiküldték, akkor ehhez képest a háttéranyag az valami 
kommunikációs egyeztetés lehet, másra nem tudok gondolni. És akkor néhány szót 
megkaptunk mint bizottság erről a kétoldalas anyagról (Felmutatja a szóban forgó 
dokumentumot.) április 27-ei dátummal, hogy ez még közigazgatási államtitkári egyeztetés 
alatt van. Csak jelzem, hogy akkor valószínűleg a kommunikációt egyeztették, ami szerintem 
nem igazán sikerült jól.  

Néhány pontot hadd emeljek ki! „Az államadósság GDP-hez viszonyított arányában a 
trendet sikerült visszafordítani, ezen a területen is jelentős előrelépés történt.” Hát, volt egy 
időszakos előrelépés, amikor az ezerháromszáz-akárhánymilliárd, nyugdíjkasszából történt 
egyszeri befizetést követően lejjebb ment, majd most megint 80,6-on vagyunk, szűk egy 
százalék a változás. Tehát annak, hogy ez jelentős mértékű lett volna, nem felel meg.  

„Sikerült a munkaerő-piaci aktivitás, foglalkoztatás krónikusan alacsony szintjének 
érdemi növelése.” Egyről talán nem beszél ez az anyag, hogy tudomásom szerint az aktivitás 
körülbelül 79 ezer fővel nőtt, különös tekintettel az egyes nyugdíjjogosultságok 
megszűnésére, az ebből való reaktivizálásra és a nyugdíjkorhatár csökkentésére. De sajnálatos 
módon ebből 14 ezer embernek nem lett munkahelye, jelenleg a munkanélküliek száma 
504 ezres, viszonylagos rekordon van, tehát a munkaerőpiacon szintén nem sikerült az 
eredményt elérni. 

Én azt sem látom, hogy ezek a kifejezések mit takarnak - az oktatási rendszert hadd 
emeljem ki: „Az oktatási rendszer átalakítása a konvergenciaprogam időhorizontján javítja a 
magyar gazdaság növekedési potenciálját.” Melyik átalakítás? A közoktatásnak az az 
átalakítása, hogy az állam veszi át a fenntartói szerepet - sok ellentmondással - a kétezer főnél 
kisebb településeken, de forrásokat pluszban nem tud bevonni? Vajon az segíti-e, ahogy leírja 
ez az anyag, hogy 2014-re tolódik át a pedagógus életpályamodell bevezetése? Az segíti-e, 
hogy a felsőoktatásban az államilag teljes mértékben finanszírozott helyek száma 53 400-ról 
34 ezerre csökken? Tehát mindaz, ami a 2011-es év értékelése, az az oktatás terén egyáltalán 
nem azt jelzi, hogy itt valami hatalmas gazdasági növekedési potenciált segít elő.  

Esetleg arra lehet gondolni, hogy a kötelező iskolázási kor 16 éves korra történő 
leszállítására gondolnak önök - ez sajnos nagyon ellentmondásos. Most már tudjuk, hogy 
egyes multicégek nyíltan vállalták, hogy az ő kezdeményezésükre már nem minimálisan 33 
százalék a közismereti tárgyak oktatásának aránya, hanem maximálisan. Tehát teljes 
egészében egy fiatalkorú munkaerő-foglalkoztatás kerül előtérbe, ami viszont a közismereti 
tárgyak hiánya miatt nem teszi lehetővé majd a váltást; ha ez az egy terület az, akkor nem 
tudom, valóban igaz-e, hogy ez javítja. Új, innovatív, tartós hatású bevételi intézkedések, 
valóban kreatív és innovatív, erről Mile Lajos már beszélt. Tehát én nem kétlem azt, amit az 
államtitkár úr mond, de egy dolog teljesen világos: egy nagyon nagy váltás történt a 
költségvetésben, garantáltan lemegyünk 2,2-2,5 százalékra, kipipáljuk - de mi az ára? Mi 
ennek a társadalmi ára? Igen, például az, hogy a 2010-es 300 milliárdhoz képest a 
gyógyszerkassza 150 milliárdra fog lecsökkenni, tehát én azt hiszem, hogy ehhez az egy 
makrogazdasági megfeleléshez, amit az EU elvár, azért mindig hozzá kell tenni, hogy ennek 
mi a társadalmi ára, és vajon ez az alagútból kivezet-e. Most azt halljuk, hogy: miért kell az 
egész? Azért kell, mert az IMF-tárgyalások ragyogóan beindulnak, elébe mentünk ezeknek a 
reformoknak, amelyeket elvárnak tőlünk, ők másként nevezik, ők megszorításnak nevezik, 
ezek hatására meglesz a védőháló, és megvan a magyar gazdaság szabadságharca, mehetünk a 
piacokra, boldogan 8,8 százalékért vehetjük föl az államkötvénypapírok megújítását, és ezzel 
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minden közgazdász szerint, aki figyelembe veszi a GDP várható növekedését, az inflációt, 
egy negatív spirálba kerülünk be. 

Hozzáteszem: két ismert amerikai közgazdász professzor Európára vonatkoztatva arról 
beszél, hogy a költségvetés ilyen mértékű megszorítása szintén negatív spirált eredményez, 
ezt mondják, mert ezeknek a megszorításoknak a következtében, amikor az államnak kellene 
tenni a gazdaság ösztönzése érdekében, és a gazdaság nem növekszik, visszaesik, még 
nehezebb ezt a költségvetési megszorítást a következő évben megtenni. Tehát én úgy vélem, 
hogy a magyar társadalom rákényszeríthető persze bizonyos szintig ilyen áldozatokra, csak én 
azt nem látom, hogy ebből a kiút világosan - akár a makrogazdasági elemzésekkel - látható 
lenne. 

Engedjék meg, hogy még két, előttem elhangzott képviselői felszólalásra reagáljak.  
Braun Márton arról beszélt, hogy a jóléti állam mindenkinek fáj, és ebből, úgy látszik, 

ez a modell nem megy. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy-két évtizedig egy országban volt 
egy ilyen modell, és onnan kell visszaesni - egy adatot hadd mondjak, hogy mit jelent a 
visszaesés. Amikor Írország megállapodott az Európai Unióval és az IMF-fel a hitelről, 
leszállították a minimálbért, ez 2010-ben történt, akkor átszámoltam, és 270 forintos 
euróárfolyamon 380 ezer forintra ment le a minimálbér, ami persze rossz, ha visszaesés, és 
valamivel, 20-30 százalékkal drágább az élet, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a 
megszorítások a társadalmat, főleg annak az alacsonyabb szinten élő rétegét hogyan érintik. 
Írországban bizony ez nagy megszorítás. Azt mondták 2010-ben, hogy két éven belül be kell 
vezetni, hogy a lakosság fizessen a vízért és a csatornáért, mert eddig nem kellett fizetni érte. 
Tehát amikor a jóléti államból azt mondjuk, hogy nem tartható fönn, nem mindegy, hogy ez 
milyen szinten valósul meg. 

Még a Mile Lajos által elmondottakra is hadd reagáljak. A kormánynak teljesen igaza 
van, amikor azt mondja: mi bevezettük az arányos adót. Ez teljesen igaz, és az arányos egy 
nagyon pozitív szónak tűnik. Én azt a jelzőt tudnám hozzátenni, hogy az arányos és nem 
igazságos adót. Nem véletlenül nagyon sok országban akár nyolc skálája is van az adónak. 
Az, hogy közösségi támogatása van-e a tömegközlekedésnek, akár a vasútnak, akár a fővárosi 
tömegközlekedéseknek, teljesen nyilvánvaló: aki valaha járt Brüsszelben - és sokan jártak -, 
az tudja, hogy ott 12 euró 30-ért kap 10 darab jegyet, amiért egy órán keresztül bármennyit 
utazhat. Nyilván egy olyan országban, ahol a bérek sokkal magasabbak, ahol a színvonal 
sokkal magasabb, mint itt, gyakorlatilag a magyar vonaljegy árából ezt hogy tartaná fönn? 
Tehát amikor a tömegközlekedésről beszélünk, a belga államvasutakról is mondhatom, hogy 
nálunk azt mondjuk: nem gazdaságos. Én nem támasztom ezt az elvárást, nem lehet, hogy 
gazdaságos legyen, egy közcélt kell teljesíteni, a lehető leghatékonyabban, de azt elvárni, 
hogy ettől kezdve ezek a támogatások nullára csökkennek, ahogy Mile Lajos mondta, ez egy 
nagyon veszélyes helyzet. Tehát mindent összevetve, mi úgy látjuk, hogy igen, a kormány 
teljesíti azt az elvárást, amellyel biztosan a társadalmi áldozatvállalásokkal a most kimenő 
kríziscégadókat a lakosságra terheli, persze egyenletesen elosztva, szép kifejezésekkel, mert 
mindenki tudja, hogy a költség-tranzakciós adó - nem így ismertük meg annak idején - ezt az 
egyet teljesíteni fogja, de mi, a Jobbik, nem látjuk ennek a folyamatnak a végén a kiutat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ivanics képviselő úré a szó.  
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! 

Gyakorlatilag az elmúlt két év a magyar gazdaságpolitikában ténylegesen jelentős fordulatot 
hozott. Az már csak a politikai közéletnek a sajátossága, hogy gyakorlatilag a politikai élet 
ellenzéki oldali szereplői rendre nem hiszik el azt, amit a kormány mond, pedig a képlet 
egyszerű: amit a kormány meghirdet, azt gyakorlatilag végre is hajtja. Ez az, ami a 
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nemzetközi porondon is világosan és egyértelműen látható, hogy ha bármilyen olyan 
nehézségbe ütközik a magyar gazdaság, ami nem magyar eredetű, tudjuk az uniós országok 
bizonytalan költségvetését, pénzügyi helyzetét, akkor is ez a kormány mindig tesz azért, hogy 
a vállalásokat teljesítse. Ez nem könnyű.  

Én abban egyetértek az ellenzéki képviselőkkel, és nyilvánvalóan az új ellenzéki 
pártok vannak itt a bizottsági ülésen, a korábbi kormánypárt képviselői nem jelentek meg, 
hogy azért azt gondoljuk végig - elhangzott a bevezetőben is, hogy 2004-től túlzott 
deficiteljárás alatt állunk -, hogy ha 2004 és 2010 között szépen megtették volna mindazt, 
amit lehet, mindazt, amit kell, akkor hol tarthatnánk most. Tehát ennek a hat év lemaradásnak 
a behozatala ilyen rövid idő alatt nyilván komolyabb terheket jelent. Gyakorlatilag a kormány 
megpróbálja állni a szavát, és ez eddig azért rendre sikerül is. Van, amikor tényleg év közben 
is kellenek módosítások, de úgy hiszem, hogy ez a fajta pénzügyi hitelesség és szóbeli 
hitelesség mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez az ország kilábaljon abból a gödörből, 
amiben benne van. Ezért tartom különösen fontosnak azt, hogy ez a konvergenciaprogram és 
a nemzeti reformprogram olyan széles körű gazdasági intézkedéseket tartalmaz, amely méltán 
és egyértelműen mutatja a kormányzati szándékokat. A kormányzat gazdaságpolitikájának az 
egyik legjelentősebb módosulása tulajdonképpen a mostani anyagban tetten érhető, hiszen 
azok a fogyasztási típusú adóváltozások, amelyek az elkövetkezendő időben várhatók, világos 
és egyértelmű üzenetet jelentenek, és a hosszú távú gazdaságpolitikai kilábalásnak a 
mérföldkövei. Úgy gondolom, hogy ilyen szempontból gyakorlatilag Magyarország munkáját 
el is ismerik.  

Azt mindannyian tudjuk és láttuk, hogy a tavalyi év végén micsoda hisztéria alakult ki 
Magyarország körül, és amikor kiderült, hogy ezek mennyire alaptalanok, akkor a 
gazdaságpolitika aránylag gyorsan korrigált. Az első kérdésem ezzel kapcsolatos: az ilyesfajta 
hisztérikus mozgásokat lehet-e valamilyen módon megelőzni, világossá tenni a világ 
gazdaságpolitikai szereplőinek, hogy mi folyik Magyarországon? Az, amit a kormány 
elkezdett a nemzetközi tárgyalások során az IMF-ügyekkel foglalkozó tárca nélküli miniszter 
kinevezésével, nyilvánvalóan ennek a fajta kommunikációs stratégiának az egyik 
meghatározó eleme, és mindenképpen alapot teremt arra, hogy megértse a világ, hogy mi 
zajlik Magyarországon. Tehát az első kérdésem az ilyenfajta bizonytalanságok kiszűrését 
érinti. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert ha Spanyolországban kiderül, hogy rosszul állnak, 
akkor az a forintot is jelentősen elmozdítja a helyéről. Az elmúlt napokban azért tényleg 
gyönyörű pozitív folyamatokat láttunk arról, hogy hogyan igazolják vissza a kormány 
tevékenységét a nemzetközi pénzpiacokon.  

A második kérdésem az a nemzeti reformprogrammal kapcsolatos. A nemzeti 
reformprogramnak a második és harmadik fejezetében két olyan dologról van szó, amely 
véleményem szerint fontos. Az egyik a pénzügyi közvetítőrendszer biztonságának erősítése, 
és ezen belül van egy kérdésem, ez a nemzeti tőkepiac-fejlesztési programra vonatkozik. Ez 
az anyagban úgy szerepel, hogy a kis- és középvállalkozások megcélozása vagy elérése a 
legfontosabb ebben. Az a kérdésem, hogy ez mennyire vonatkozik azokra a pénzpiacokra, 
azokra a részvénypiacokra, amelyek gyakorlatilag a világ működését behálózzák, mennyire 
vesszük komolyan azokat a befektetési szándékokat, amelyek az elsődleges piacokon 
történnének. 

A második a lánctartozásokkal kapcsolatos. Hihetetlenül fontosnak gondolom, ilyen 
módon azt gondolom, hogy milyen egyes nap az elvesztegetett idő, és ha megkérdezzük 
Magyarországon bármelyik vállalkozót, hogy mit szólna ahhoz, ha a lánctartozásokat 
megszüntetnénk, azt mondanák, hogy ha ez az egy intézkedés lenne, ez is jelentősen javítana 
a vállalkozások életén. Azaz a lánctartozásokkal kapcsolatos intézkedéssorozat az mikorra 
hozhat eredményeket? Mikor fordíthat ténylegesen a gazdaság állapotán? 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Braun Mártonnak adom meg egy percre a szót. 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Egy kérdésem lenne az 

államtitkár úrhoz.  
Csak Balczó alelnök úrnak mondom, hogy, alelnök úr, én a jelenségre próbáltam 

felhívni a figyelmet, nem akartam ilyen számháborúba bonyolódni itt a jóléti állam válságával 
kapcsolatban. Valószínűnek tartom, hogy amikor Lettországban 30 százalékot vágtak a 
jövedelmeken és a nyugdíjakon, az jobban fájt, mint a tranzakciós adó Magyarországon. 
Tehát hagyjuk ezt, nincs ennek értelme. Én arról akartam beszélni, hogy negyven év munka 
után nem lehet húsz évig nyugdíjba menni, amikor 3:1 arányt számolnak ki a közgazdászok, 
hogy három munkával eltöltött év tud eltartani egy nyugdíjas évet és a többi, és a többi. Nos, 
nem akarom ezt ragozni. 

A kérdésem az lenne az államtitkár úrhoz, két számra szeretnék rákérdezni, hogy mi 
az az arány, mekkora gazdasági növekedés takar be bizonyos költségvetési hiányt vagy hol 
van a zéró pont Magyarországon. Világos, hogy mire gondolok? Mekkora költségvetési 
hiányt tudunk vállalni bizonyos növekedés mellett, hogy nem nő az adósságpozíciója 
Magyarországnak, nem változik, ugyanazon a szinten marad? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A kérdések végére értünk.  
Egy rövid megjegyzést engedjenek meg! Balczó képviselőtársam említette, hogy 

valóban nagyon fontos a menetrend betartása, való igaz. Köztudomású, hogy 23-án küldte el 
Brüsszelbe a kormány a konvergenciaprogramot, és mi már korábban tárgyalást folytattunk az 
államtitkár úrral, hogy ezen a napon bizottságunk előtt beszámolna. Azonban ez fizikailag 
nem tudott létrejönni, hiszen bizottságunk elnöksége Koppenhágában, a COSAC-találkozón 
volt, tehát egy kicsit ez is okozta azt, hogy nem tudtunk esetleg egy nappal előtte 
megismerkedni ezzel a programmal. Mindenesetre én úgy hiszem, hogy az a tény, hogy a 
miniszterelnök úr keddi tárgyalása előtt egy nappal elküldte a kormány a programot, az egy 
rendkívül fontos jelzés, üzenetet hordoz, hogy a magyar kormány igenis be kívánja tartani, 
meg kívánja tartani az ígéreteit, és a labda most már tényleg a brüsszeli térfélen pattog. 

Nagyon-nagyon lényeges a bizalom visszaszerzése. Én úgy hiszem, hogy ez egy jó 
kezdet ahhoz, hogy a magyar kormány visszaszerezze azt a bizalmat, amit bizonyos dolgok 
miatt Brüsszelben, a pénzügyi körökben talán elvesztett. Mindenesetre nagyon lényeges most, 
hogy hogyan fogadja az Európai Bizottság az újabb adóemeléseket, amelyek a bevétel 
fokozására irányulnak, például itt is elhangzott, hogy a kifutó válságadók miatt keletkezett 
hézagot hogyan tudjuk pótolni. Mindenesetre az biztató, hogy az EU és más nemzetközi 
szervezetek, közöttük az OECD kifejezetten proponálja az adóterhelésnek a munkáról a 
fogyasztásra és a forgalmi adóra való áttolását, és bizony a frissen bejelentett emelések efelé 
tendálnak. Tehát itt gyakorlatilag a tét nagyon nagy, hogy Magyarország nyolc év után végre 
mentesüljön a túlzott deficit miatt elindult eljárás alól, és itt is hallottuk, hogy reményünk van 
arra, hogy a Tanács június 22-ei ülésén ezt visszavonja, ez megtörténhet.  

Kérdezem az államtitkár urat, hogy nyilván az ECOFIN ülése előtt azért történnek 
tárgyalások, kiszivárognak hírek, már azért jó előre lehet tudni, hogy merrefelé haladunk. 
Mindenesetre az a kezdeti lökés, amivel a miniszterelnök úr elkezdte a tárgyalást Barroso 
elnök úrral, ezt a bizalmat teremti meg, és ez fontos a továbbiakra nézve. 

Ha több kérdés nincs (Senki sem jelentkezik.), átadom a szót az államtitkár úrnak. 
Kérem, hogy próbáljon meg válaszolni azokra a kérdésekre és kommentárokra, amik itt 
elhangzottak. 
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DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Nagyon 
köszönöm. Akkor csak egy pici pontosítás: a március 13-ai döntése az ECOFIN-nek, a 
kohéziós alapokból nyújtott támogatás egy részének felfüggesztése január 1-jén, a június 22-
ei ECOFIN ülése: amennyiben ezt a programot a Bizottság, annak szervei és egyébként a 
Tanács is olyannak tartja - és szerintem erre rettentő nagy esélyünk van -, akkor 22-én 
meghozhatja azt a döntést, hogy ettől a döntéstől és a felfüggesztéstől eltekint. Egyébként a 
határideje az szeptember 13., tehát fél év van rá.  

A túlzott deficiteljárás alól való kikerülés az egy picikét bonyolultabb eljárásrendű, 
tehát én arra azt mondanám, hogy ebben az évben esélyünk van rá. Ott be kell mutatni - és az 
anyag ezt mutatja be egyébként -, hogy egy adott évben a deficitet 3 százalék alatt tartja az 
ország és a következő két évben is képes ennek fenntartására. Ez az anyag ezt bemutatja, tehát 
a konvergenciaprogram ezt bemutatja. Én úgy gondolom, hogy ez évben van, most nem 
mondanék dátumot, de ebben az évben esélyünk van arra, hogy kikerüljünk végre a túlzott 
deficiteljárás alól, Magyarország lekerüljön a szégyenpadról, hogyha úgy tetszik. Tehát a 
konvergenciaprogram mindkettőre lehetőséget teremt, és úgy gondolom, hogy ebben az évben 
Magyarország kikerül a túlzott deficiteljárás alól, és a felfüggesztés pedig 22-én - legalábbis a 
menetrend így néz ki - megszűnhet. 

A hozzászólásokhoz, ha szabad, néhány rövid reflexió. Nyilvánvalóan beszéltünk arról 
is persze, hogy a jóléti állam egészében, az európai jóléti állam milyen válságjeleket mutat. 
Én úgy gondolom, hogy ami válságban van vagy válságba jutott az elmúlt tíz esztendőben, az 
sokkal inkább a fogyasztói társadalom, és nem a fogyasztói társadalom mint önmaga, hanem 
egy adósságból finanszírozott fogyasztói társadalom. Amihez hozzátenném: maga a 
fogyasztói társadalom vagy a consumerism, ha úgy tetszik, az egy pozitív dolog, tehát 
gazdaságilag az egy húzóerő, sőt, Európának az egyik erőssége volt éppen ez. A probléma az, 
amikor ez kifejezetten adósságból finanszírozódott, és egy olyan elmúlt tíz évet élt végig 
Európa, amikor mind az egyén szintjén, mind az országok szintjén adósságokból 
finanszírozták ezt, egészen addig a pontig, ameddig lehetett, ez 2008-ban meg is jelent.  

De azért a probléma ennél valószínűleg sokkal súlyosabb Európában, csak egy fél 
szóval: nagyon erős versenyképességi különbségek vannak Észak és Dél között, talán 
leegyszerűsítve, ami megjelenik fizetési mérlegben is, tehát az északi országok 
fizetésimérleg-többlettel rendelkeznek, a déliek pedig az alacsony versenyképességük okán 
tartósan fizetésimérleg-hiánnyal küszködnek, és a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet 
megoldani. Mind efölött van egy egységes valuta, ami az egészet nehézzé és 
megoldhatatlanná teszi. A jó hír ebben az esetben az - és ez szerepel egyébként a 
konvergenciaprogramban és nagyon jól láthatók az elmúlt évek adatai alapján is -, hogy 
Magyarországon a fizetési mérleg az keményen pozitív.  

A fizetésimérleg-szaldó az elmúlt években is és a következő évekre vetítve is magas 
többlettel jelentkezik, vagyis nálunk ez a probléma éppen nincs, és ez olyan fontos - megint 
csak zárójelben teszem hozzá -, hogy ha valaki figyelmesen olvassa mondjuk a hitelminősítő 
intézeteknek az értékeléseit, azonkívül, hogy elolvassa, hogy Magyarországra éppen mit 
mondtak, ott azért mindig megtalálható elismerésként, hogy a fizetési mérleg pozitív 
Magyarországon, és úgy gondolom, hogy ez erősen jelzi is a nagyon erősen exportorientált 
gazdaságot. Jelezném, hogy ezzel számunkra könnyebb a helyzet, mint jó néhány dél-európai 
országnál, ahol tartósan negatív a fizetési mérleg, mindezt ráadásul egy egységes valuta, ami 
ott van fölötte, nehezíti, hogy meg tudják oldani.  

Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan egy egyszerű és kiszámítható adórendszer a 
legjobb. Ha itt megengednek egy apró megjegyzést, azért a Széll Kálmán-terv számol néhány 
kisadónak a megszüntetésével is, sőt ez bevételi oldalon mínusz ötmilliárd kiesést jelent. Van 
egyrészt adófajtáknak az összevonása, amely a biztosítókat érinti, és több kisadónak a 
kivezetése is szerepel ebben. Én úgy gondolom, ezen az úton célszerű továbbmenni, teljesen 
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egyetértve ebben, hogy az olyan jellegű kisadóknak, amelyeknek az adminisztrációja lassan 
többe kerül, mint maga a tényleges bevétel, a megszüntetése célszerű. Hozzátenném 
zárójelben: az, ami politikailag vitát okozott, a magánszemélyek különadója - 98 százalék -, 
ezért az egyetlenegy pontért szerepel az anyagban; úgy gondolom, a képviselő hölgyek és 
urak majd meghozzák az ezzel kapcsolatos döntést. Ez szintén az adók számának a 
csökkentése miatt volt benne, semmifajta más egyéb politikai megfontolás mögötte nem 
szerepelt.  

Én úgy gondolom a trendfordulóval kapcsolatban, hogy a számok egyrészt 
bizonyítják, hogy mindaz, ami a tavalyi esztendőben lejátszódott az adósság szintjében és 
egyébként az államháztartási hiányban, megfordított egy trendet. Először el kell jutni, meg 
kell állni, beáll egy szintre, aztán megfordul, és utána stabilan, tartósan csökkenő pályára 
kerül az államháztartási hiány, illetve az adósság, és az államháztartási hiány pedig stabilan 3 
százalék alá kerül. És hogy miért beszélek arról, hogy a trend megfordul: nemcsak azért, mert 
a tavalyi számok ezt jelzik, hanem pontosan azért, mert a konvergenciaprogram - a 
kötelezettségekkel is - erre az évre és a következő évekre is biztosítja azt, hogy 3 százalék 
alatt legyen az államháztartási hiány. És továbbmennék: a magyar parlament, a tisztelt 
képviselő hölgyek és urak komoly intézményi garanciákat fogadtak el arra, hogy ez a 
trendforduló sikeres maradjon. Utalhatnék az adósságfékre, utalhatnék a stabilitási törvényre, 
az önkormányzatok költségvetését keretek között tartó törvényekre és mindazokra egyébként, 
amelyek az állam környékén lévő intézményrendszerek sokkal hatékonyabb működését teszik 
lehetővé.  

Tehát az egyik oldalon lehet azt mondani, hogy a magyar parlament tavaly 365 
törvényt elfogadott, és hogy ez nagy szám, de ezek között a törvények között nagyon szép 
számban vannak olyan törvények, amelyek ezt a trendfordulót, ezt a költségvetési 
konszolidációt törvényileg is, intézményileg is garantálják, hogy ez valóban trendforduló 
maradjon, és a trendforduló után az új trend, vagy ha úgy tetszik, a konszolidációnak az 
eredményei - amiket egyébként nagy áldozatok során, be kell vallanunk, a lakosság, a 
vállalkozások és az emberek végrehajtanak - megmaradjanak. Tehát ez a garancia - azonkívül, 
hogy leírunk számokat és a számokat eljuttatjuk Brüsszelbe -, hogy az elmúlt időszakban a 
magyar parlament meghozta azokat a törvényeket, és kétharmados törvényeket, tudom, hogy 
az is vita volt, hogy miért kétharmados és miért nem, és hogy kőbe akarjuk vésni azt, amit, 
igen, kőbe akarjuk vésni, pontosan, hogy az a konszolidációs erőfeszítés, amit egyébként az 
ország megtesz, ne vesszen kárba, és azt ez biztosítja.  

A számoknál, úgy gondolom, minden szám megalapozott, és azért hozzátenném azt a 
számot, ami úgy szerepel a pénzügyi tranzakciós illetéknél a bevételi oldalon, hogy 130-228, 
itt azért szerepel ilyen tág határ, mert egy új adó kivetéséről van szó, aminél vannak bizonyos 
bizonytalansági tényezők, hogy miként reagál majd a fogyasztó maga, mennyire árérzékeny. 
Többször felvetődik, hogy vajon ez majd a szürkeforgalom felé tereli-e a forgalmat vagy sem. 
Erre nyilvánvalóan megfelelő lépéseket tesz majd a kormányzat, hogy annak milyen a hatása, 
tehát - szépen kifejezve - az árrugalmassága és árérzékenysége milyen a fogyasztóknak, vagy 
azoknak, akiket érint az adó, ezt lehet modellálni, de elég nehéz megbecsülni, hogy 
ténylegesen miként viselkednek a szereplők, ezért szerepel 130-228. A 130 azt jelenti, hogy 
annyi mindenképpen bevételként érkezik, ezért szerepel 130; ami fölötte van kötőjel, az 
azokból a bizonytalanságokból származik, hogy a különböző gazdasági szereplők miként 
reagálnak rá, és egyébként az anyag lefekteti azt, hogy amennyiben több a bevétel, az pedig a 
költségvetés helyzetének a további javítását segíti elő. 

Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nem az a Tobin-adó, amit maga James 
Tobin felvetett, és amely a pénzügyi rendszer stabilitását próbálja elősegíteni, és a rövid távú 
kötvény-, részvényforgalmat próbálja megadóztatni. Azzal az az alapprobléma, hogy ez 
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nagyon mobil, ezt egy ország önmagában nem teheti meg, itt egy kevésbé mobil adóalapról 
van szó. 

Ami pedig a BKV-közlekedést illeti, most ennek a nagyon szerteágazó problémáiba 
nem mennék bele. Ami a konvergenciaprogramban szerepel, az egy hatékonyság, és azért 
látjuk, hogy lehet hatékonyságot javítani a BKV környékén, ez az abból származó 
megtakarítást jelenti.  

Arra, hogy miért nem tudtuk hamarabb idehozni, már részben elhangzott az elnök úr 
által egy megjegyzés. Hozzátenném, hogy uniós előírás szerint nem kötelező. Nyilvánvalóan 
az nem jelent semmit, tehát jobb, ha mindent meg tudunk vitatni, és hozzáteszem azt, hogy 
ezek az intézkedések egyébként egyenként még mind a parlament elé kerülnek, a 
költségvetéstől kezdve mindazok a lépések, amelyek itt vannak.  

Az, hogy közigazgatási, egy félreértés, mert az a mi közigazgatási államtitkár 
asszonyunkra vonatkozott, hogy még az ő rábólintását is szerettük volna.  

Ami az adósságrátát illeti: az adósságráta legalább két dologtól függ, de függ még 
többtől is. Az egyik nyilvánvalóan árfolyamfüggő egy olyan ország esetében, ahol az 
adósságnak közel a fele devizában van, ez egész jól kiszámítható egyébként, hogy a 
devizaárfolyamnak egy 10 százaléknyi változása, romlása vagy javulása azon adósságrátát 
milyen mértékben érinti, ezt az egyet azért figyelembe kell venni. A másik pedig, amitől függ: 
a növekedéstől - nyilvánvalóan valaminek a százalékában számoljuk az adósságot. Ami 
igazán probléma jelen pillanatban Európában, az éppen az a nagyon lefelé húzó 
adósságcsapda, egy nagyon erős kiadáscsökkentés és adóemelés következtében nyilvánvalóan 
csökken a gazdasági növekedés, és akkor onnantól kezdve az, aminek az arányában számoljuk 
az adósságrátát, szintén csökken. Ez a veszély fönnáll, sőt jól látható, hogy ma már egyébként 
elég sok országban ezt különböző szempontokból vitatják, hogy mi az a mérték. Én úgy 
gondolom, hogy miután nem vagyunk benne ebben az adósságcsapdában, ezért volt ez a 
különleges, egyedi eszközökkel való időnyerés, hogy ne kerüljünk bele ilyenbe. Mert ha 
2010-ben erős kiadáscsökkentési lépéseket tesz, akkor Magyarország már rég recesszióban 
lenne, és akkor igazolnánk azt a gyönyörű képletet, hogy az ilyen politika vagy - ha úgy 
tetszik - a megszorító politika az oda vezet.  

Itt ha szabad, csak egy picikét, nem térnék ki talán minden részletre, de itt azért ilyen 
furcsa cserekapcsolatok vannak. Azt, amit például elvesztünk a növekedésen, azt 
megnyerhetjük a kockázati prémiumon vagy amit egyébként megnyerünk a növekedésen, azt 
a kockázati prémiumon veszítjük el. Manapság már egyébként, csak hozzátenném - ezt 
Olivier Blanchard mondta, ő most az IMF-nek a vezető közgazdásza -, hogy kicsit skizofrén 
jelen pillanatban a pénzügyi világ, mert ha valaki nagyon szigorúan tartja magát az 
államháztartási hiányhoz, akkor az azért nem biztos, hogy jó, mert akkor lefelé vezető 
spirálba megy, ha meg nem tartja hozzá magát, akkor meg azért büntetik meg a pénzpiacok, 
mert nem tartotta hozzá magát és azért született az államadósság. Tehát olyan furcsa helyzet 
van, hogy lassan a pénzügyi befektetők sem tudják, hogy mi a jó. Az jó, hogyha tartja magát, 
csak az a kérdés, hogy hogyan és milyen módon.  

Azért hozzátenném, hogy itt a gazdaságpolitikában ugyanazokról a kérdésekről 
vitatkozunk. Én úgy gondolom, hogy háromfajta megoldás van, és a magyar kormány elég 
világosan amellett a megoldás mellett tette le a voksát, amelyik valóban járható. Az egyik a 
drasztikus kiadáscsökkentés, ami, teljesen egyetértve, levezethet ebbe a recessziós spirálba. 
Tehát látnunk kell, hogy Spanyolország már két éve egyfolytában recesszióban van, Hollandia 
ebben az évben már beleszaladt a recesszióba, bele is bukott egy holland kormány. Csak 
hozzátenném egyébként, hogy a politikai stabilitás és cselekvőképesség az ebben az 
időszakban különösen fontos. Tizennégy kormány bukott meg itt az elmúlt időszakban, és úgy 
elég nehéz kezelni ezt a helyzetet. 
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Tehát az egyik variáció, ami lehetséges, az a drasztikus kiadáscsökkentés, aztán utána 
ez lemegy egy recesszióba, az fölnyomja egyébként az adósságrátát, akkor újabb csökkentés, 
és nem is tudom, hogy hol van a vége. Pozitív hatása az négy-öt év múlva hogyha lesz. 
Lehetséges gondolkodni, mindig elhangzik a képviselők oldaláról, hogy miért nem a gazdaság 
élénkítésével foglalkozik a kormány, miért nem munkahelyteremtéssel, direkt támogatásra 
gondolva. Azt hozzátenném, hogy mindenféle kész stimuluscsomagoknak itt bizonyos 
korlátai vannak, az egyik maga az adósságszint: ekkora adósságszintnél ezt nem lehet.  

Annak a pénzügyi könnyítésnek vagy kvantitatív easingnek, amit egyébként néhány 
európai országban, mondjuk az Egyesült Királyságban tesznek vagy éppenséggel az Egyesült 
Államokban, azt pedig az infláció miatt nem lehet. Azon az inflációs szinten, ami 
Magyarországon van, szintén nem lehet meglépni. Egy dolog marad, és ezt tesszük: 
keresztülvinni azokat a kínálati reformokat, amelyek az államháztartás intézményeit 
racionálisabban működtetik, amelyek az állami pazarlást megszünteti, amelyek a 
felsőoktatást, oktatási rendszert sokkal inkább közelítik a gyakorlati világ felé, azokat a 
lépéseket, amelyek rugalmasabbá teszik a munkaerőpiacot, tehát mindazt, ami itt az elmúlt 
időszakban zajlott, és vele párhuzamosan stabilan tartani az államháztartási hiányt. 

Egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha 
2004 és 2010 között az országban lettek volna lépések azért, hogy kikerüljön az ország a 
túlzott deficiteljárás alól. 2006-ban, ugyan nincs itt az oldal képviselője, de akkor az 
államháztartás hiánya 9,3 százalék volt. Arról, amiről jelen pillanatban beszélünk, hogy 
3 százalék hiányt prognosztizált az Európai Bizottság, erre a költségvetésben 2,5 szerepel, ez 
az ez évi 150 milliárdos egyenlegjavítás kezeli azt, hogy 2,5. Tehát azért gondoljunk bele, 
hogy miről beszélünk: 2006-ban 9,3, idén meg arról beszélünk, hogy ezekkel az 
intézkedésekkel, amiket idén bevezetünk még pótlólagosan, azokkal 3 helyett 2,5. Szerintem 
nagyon érdemes megjegyezni, hogy miért fontos. Azért fontos, mert az előbb elhangzott, 
hogy mi az a deficitszint, ami után stabilan csökkenő pályára kerül az államadósság, ez 
számításaink szerint 2,8 százalékos deficit, 3 alatt még egy picivel, ami megakadályozza azt, 
hogy újra nőjön, illetve biztosítja azt, hogy folyamatosan csökkenjen. Ehhez kell az is, hogy 
az elsődleges egyenleg és egyébként az adósságtörlesztés rátája mindezekből kiszámítható, de 
az a szint, ami alatt vagyunk, és nem véletlen egyébként, hogy erre az esztendőre 2,5, jövőre 
2,2 százalékos államháztartási hiány, nem azért, hogy túl szeretnénk teljesíteni az Unió által 
elvárt 3 százalék alatti államháztartási hiányt, hogy jófiúk legyünk, bocsánat, hanem azért, 
mert a 2,8 százalék alatti az a szint, amelyik egyébként biztosítja azt, hogy nem termelődik 
újra, illetve csökkenő szintre kerül az államadósság. 

Tehát visszatérve: 2010 és 2012. Én úgy gondolom, hogy nem szabad elhallgatnunk, 
én tudom, hogy ez részben politika, de akkor sem szabad elhallgatnunk, hogy 2004 és 2010 
között, hat esztendő alatt, egy kicsivel több is, nem sikerült kikerülni a túlzott deficiteljárás 
alól, helyette inkább eladósodott az ország. A 2010 nyarán hivatalba lépő kormány egy picivel 
több, mint másfél év alatt ezt a kérdést kezelni tudta, ki tudunk kerülni a túlzott deficiteljárás 
alól, és ezért köszönet jár mindenkinek, aki ezért dolgozott, és akik ennek helyenként akár a 
terheit is viselték. 

Ami a hisztérikus mozgásokat illeti, van egy rossz hírem. A rossz hírem az, hogy 
egyáltalán nem oldódott meg még az eurózóna válsága vagy az euró válsága. Görögországban 
valamelyest stabilizálódott a helyzet, de azért az szemmel látható, hogy mindaz, amit az 
Európai Központi Bank tavaly decemberben és idén februárban indított, egy ilyen ezer 
milliárdos likviditási akciót, ez körülbelül három hónapra volt elegendő, hogy a spanyol 
kötvényhozamokat meg az olaszokat levigye 3 százalékra. Mihelyt ez kifulladt - csak 
hozzátenném, hogy az a pénz egyébként bankokhoz ment és kevésbé a termelő gazdaságba -, 
azon nyomban elkezdett, most már 6 százalékos szintre emelkedni. Tehát sok minden nem 
oldódott meg: nem oldódott meg a fizetésimérleg-probléma, nem oldódott meg az, hogy 
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Európában milyen intézmények jönnek létre. Tehát úgy gondolom, hogy fennáll a veszélye 
továbbra is különböző hisztérikus mozgásoknak, hogy maradjunk ennél a fogalomnál, és ezért 
továbbra is úgy gondolom, és ez a kormány többször is megerősített célja és szerepel 
egyébként a konvergenciaprogramban is, hogy az ilyen hisztérikus mozgások kivédésére 
Magyarország számára kedvező egy biztonsági háló, amit az Európai Unió és az IMF tud 
nyújtani. Maga a konvergenciaprogram egyébként, én úgy gondolom, hogy elősegíti és 
gyorsítja azt, hogy ezek a konkrét tárgyalások minél előbb elkezdődjenek, és minél előbb 
befejeződjenek. Nem véletlen a múlt heti hír, hogy megnyílt afelé az út. 

Két apró kérdés volt még. A nemzeti tőkepiac-fejlesztési program. Ennek a részei már 
kidolgozás alatt vannak, sőt, már ki is dolgoztuk vagy azért még van mit dolgozni rajta. 
Magának az ötletnek az a lényege, hogy viszonylag kis befektetéseket, tehát egy-két milliós 
befektetést annak, aki úgy gondolja, egy megfelelő intézményrendszeren keresztül el lehessen 
juttatni nagyobb befektetésekhez. Tehát itt nem az a helyzet, mint a nagy kockázati tőkésnél, 
akinek van több száz milliója, és szeretné valahová befektetni, hanem pont azt a pénzt 
befektetésekbe átmozgatni, ahol van szabadon egy-két, néhány millió. Ezeket egyenként ők 
nem tudják befektetni, tehát hogy ezt megfelelő intézményen keresztül ezt el lehessen 
csatornázni. Ennek kidolgozásán dolgozunk. 

A lánctartozás. Én is úgy gondolom, hogy ha a lánctartozást meg lehetne oldani akár 
egy kardcsapásra, az önmagában a magyar vállalkozások helyzetét ugrásszerűen javítaná. Itt 
annyit tennék hozzá, hogy a lánctartozással kapcsolatos javaslatait a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kidolgozta, és ezek, most én tudom, hogy már kormány elé mennek vagy a 
közigen már túl vannak. Ebben a fázisban vannak, tehát nagyon közel vannak ahhoz, hogy 
lépéseket tudjunk tenni. A teljes problémát, úgy gondolom, nem lehet egyetlenegy 
karcsapással megoldani, de minden egyes lépés segít. Én úgy gondolom, hogy az, ami most a 
kormány elé megy, segíti ezt a helyzetet a megoldás felé vinni, és reméljük, hogy előbb-utóbb 
azért a lánctartozásnak a rendszere nem lesz olyan súlyos teher a vállalkozásoknak.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a részletes beszámolót.  
Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a bizottság soron következő ülésére 

várhatóan 2012. május 7-én, hétfőn 11 óra 30 perctől kerül sor ebben a teremben. A tervezett 
napirendi pontok: egyeztetési eljárás keretében a következő többéves pénzügyi keretre, 
valamint a kohéziós politikai jogalkotási csomagra vonatkozóan hallunk tájékoztatót a 
tárgyalások aktuális helyzetéről. A napirendi pontnak két előadója lesz: Győri Enikő 
államtitkár asszony és Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár 
asszony. Kérem a képviselőtársaimat, hogy vegyenek részt ezen.  

A bizottsági ülést bezárom. Jó egészséget, jó munkát! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 31 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Morvai Elvira  

 


