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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és 
aktualizált konvergenciaprogramjáról készített európai bizottsági ajánlásról
  
 
Előterjesztők:  
Dr. Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár  
Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének  
vezetője 
 

2. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7655. szám) (Általános vita)  
 
b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám)  
 
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 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 bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, a sajtó 
igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a mai napirendi pont előadóit, Cséfalvay Zoltán 
államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és Szűcs Tamás urat, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének a vezetőjét. Köszönöm, hogy elvállalták ezt a mai 
napirendi pontot. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentek be: 
Gyopáros Alpár képviselő úr képviseli Vejkey Imrét, Káli Sándor Botka Lászlót, Hörcsik 
Richárd Braun Márton képviselő urat. (Balczó Zoltán megérkezik az ülésre.) 

A mai napra két napirendi pontot állapítottunk meg, amit képviselőtársaim a törvényi 
előírásnak megfelelően elektronikus úton kézhez vettek: az 1. pont tájékoztató Magyarország 
2012. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált konvergenciaprogramjáról készített 
európai bizottsági ajánlásról; a 2. napirendi pontunk Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, itt az általános vitára bocsátásról fogunk határozni. 

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

Szavazásra teszem fel: Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.)  

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottságunk. 

Tájékoztató Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált 
konvergenciaprogramjáról készített európai bizottsági ajánlásról 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pont megtárgyalásához: tájékoztató 
Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és aktualizált konvergenciaprogramjáról 
készített európai bizottsági ajánlásról.  

Néhány héttel ezelőtt, pontosan június 5-én bizottságunk már tárgyalta a 
konvergenciaprogramhoz és a nemzeti reformprogramhoz kapcsolódó európai bizottsági 
ajánlásokat, valamint a kormány álláspontját is megtárgyaltuk és meghallgattuk, ugyanakkor 
kevés idő állt rendelkezésre, hogy a feltett kérdésekre elegendő választ kapjunk. Így 
bizottságunk úgy határozott, hogy ezt a napirendi pontot ismét elővesszük. Tehát ma ott 
folytatjuk, ahol a múltkor abbahagytuk: az előterjesztői expozék után a kérdéseknek a 
felvetése következik.  

Én azonban megkérdezem a napirendi pont előadóit - azóta részben történtek 
változások, európai csúcs lesz hamarosan -, hogy kívánnak-e pár szóban esetleg kiegészítést 
tenni, és utána természetesen rendelkezésre áll a lehetőség a képviselőknek kérdésfeltevésre. 
Megadom a szót az államtitkár úrnak. 

 

Dr. Cséfalvay Zoltán kiegészítése 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Való igaz, az egy félbeszakadt bizottsági ülés 
volt, és a vita maradt a mostani időszakra. Én csak két-három dologra reflektálnék, ami 
időközben történt változás. 

Az egyik, talán a legfontosabb, ami a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatos és ezen belül 
a Kohéziós Alapok felfüggesztésére tett javaslat: szerintem mindenki előtt ismert, hogy június 
22-én a pénzügyminiszterek tanácsa meghozta azt a döntését, hogy nem kerül sor január 1-jén 
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ennek a felfüggesztésére, mármint a Kohéziós Alapokból jövő támogatások egy részének 
felfüggesztésére. Azért hozzátenném azt is, hogy a hivatalos nyilatkozatokban megemlítik és 
rögzítik - és ez már a konvergenciaprogramhoz és a nemzeti reformprogramhoz kapcsolódik -, 
hogy Magyarország idén 2,5 százalékos államháztartási hiánnyal rendelkezik, jövőre pedig 
2,7 százalékos államháztartási hiánnyal, tehát minden esetben 3 százalék alatti hiánnyal 
rendelkezik, illetve azt is rögzítik, hogy az adósság egy csökkenő pályán van. Én úgy 
gondolom, ez a kettő talán a legfontosabb még azonkívül a tényen kívül, amit egyébként 
szerintem tényként is ismerünk. (Lipők Sándor és Tessely Zoltán megérkeznek az ülésre.) 

A szemeszterhez kapcsolódó országspecifikus ajánlásoknál, amikor legutóbb 
találkoztunk, akkor említettem, hogy ezenkívül tárgyalás, pontosítás, egyeztetés zajlik a 
Bizottsággal szakértői szinten. Általános tapasztalat az, hogy a Bizottság néhány pontosító 
kivételtől eltekintve ragaszkodott az eredeti ajánlásokhoz, és ez nemcsak Magyarország 
esetében van így, hanem valamennyi ország esetében is így volt. 

Egy kiegészítést tennék még a javaslatokkal kapcsolatban. Az a javaslat, amelyik a 
gazdasági stabilitásról szóló sarkalatos törvénnyel kapcsolatos, a középtávú költségvetésekhez 
való illesztésnél azt tudnunk kell, hogy a stabilitási törvény a parlament előtt van, a 
Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos kérdéseknél pedig szintén a költségvetésben is vannak 
módosítások, amelyek a Költségvetési Tanácsot az eszközeiben is megerősítik. 

Ennyit gondoltam nagyon röviden. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagykövet úr! 
 

Dr. Szűcs Tamás kiegészítése 

DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 
Köszönöm szépen. Legelőször is örülök, hogy június 5-e után másodszor is napirendjére tűzte 
az Európai ügyek bizottsága ezt a témát, azt gondolom, ez jól mutatja a dokumentumok 
fontosságát. Ezzel összefüggésben, kapcsolódva Cséfalvay államtitkár úrhoz, néhány 
mondatot mondanék az azóta eltelt időszakról, illetve legfőképpen jelezni szeretném az 
Európai Bizottság prioritásait a június 28-29-ei Európai Tanács kapcsán, mivel ezek szorosan 
összefüggnek azzal a témával, amelyet ma tárgyalunk. (Dr. Szalay Péter megérkezik az 
ülésre.) 

Az államtitkár úr is említette, hogy a múlt csütörtöki és pénteki EPSCO és ECOFIN 
tanácsok, illetve az ezt megelőző előkészítő egyeztetések során alapvetően nem változtatták 
meg az Európai Bizottság ajánlásait, ezeknek a fő irányát és tartalmát. Ez az egyik 
legfontosabb lépés, illetve dolog volt az Európai Bizottság számára. Őszintén reméljük, hogy 
az Európai Tanács sem fogja felhígítani sem az egyes országokra vonatkozó ajánlásokat, sem 
pedig az általános konklúziókat és üzeneteket. Jelenleg, azt gondolom, erre jó esély van, az 
Európai Tanácsról kiadandó közlemény tervezete ezt a helyzetet tartalmazza, és nem látunk 
törekvést arra, hogy ez megváltozzon ebben az időben.  

A dokumentumok, illetve a vita során világossá vált, hogy a tagállamok túlnyomó 
többsége egyértelműen úgy ítélte, hogy a bizottsági ajánlások alapvetően összhangban vannak 
a tagállamok helyzetével és kihívásaival. Megítélésünk szerint ez azt mutatja, hogy a 
gazdasági kormányzás új rendszere, az európai szemeszter jól és hatékonyan működik. 
Nyilvánvalóan elengedhetetlen, hogy a tagállami végrehajtás is következetes legyen. Egy 
példát itt hadd említsek meg ebben a körben: a szomszédos Szlovákiában ennek érdekében 
például a május 30-ai bizottsági csomag elfogadását követő napok egyikén meghívták Maroš 
Šefčovičot, a Bizottság alelnökét a szlovák kormány ülésére, annak érdekében, hogy 
megtárgyalják a bizottsági ajánlásokat, és a szlovák kormány elfogadott egy végrehajtási 
menetrendet ennek érdekében. 
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Mindezzel összhangban az Európai Tanács a rövid távú, a gazdaság beindítását 
szolgáló lépések mellett ezért várakozásaink szerint egy erősebb és mélyebb integráció 
kiépítéséhez szükséges hosszú távú koncepciót is el fog fogadni ennek a hétnek a végén. Az 
Európai Tanács várható döntései közül kiemelném a növekedési és munkahely-teremtési 
paktumot, amelynek szerves részét képezik az országspecifikus ajánlások, illetve a 
strukturális reformok.  

Az ajánlások végrehajtása során a tagállamoknak a saját helyzetükre szabott, 
növekedésbarát pénzügyi konszolidációt kell megvalósítaniuk, ehhez szükségesek a bizottság 
által javasolt strukturális reformok, amelyek mind EU-s szinten, mind tagállami szinten 
egymást támogatják. Erről szólt az egész csomag. 

A másik fontos elem az Európai Tanács napirendjén a többéves pénzügyi keret, az új 
hétéves költségvetés. Azt reméljük, hogy ebben is komoly előrelépés következhet be. Tudjuk, 
hogy ma tárgyalja az Általános Ügyek Tanácsa is ezt a témát. Itt előretörést nem várok; az 
Európai Tanácson ez elképzelhető, bár nyilván nem garantálható. 

Végül a harmadik nagy témája az Európai Tanácsnak a José Manuel Barroso, Herman 
van Rompuy, Mario Draghi és Junker koordinálásával készülő, az Európai Monetáris Unió 
mélyítéséről szóló jelentés vagy terv. Ez nyilvánvalóan egy hosszabb folyamat kezdete lehet 
csak és nem a vége, de az elfogadása, azt gondolom, pozitív üzenetet jelenthet mind az 
Európai Unió tagállamai, mind a világgazdasági partnerek, mind pedig a pénzpiacok számára.  

Ennek keretében három fő témakör várható: bankunió, pénzügyi unió és a politikai 
unió. Ezekről szóltam már az előző időszakban, úgyhogy most nem ismétlem meg magam. Az 
erről folyó tárgyalások az elmúlt hetekben nagyon intenzíven zajlottak, egyet hadd említsek 
közülük: 22-én, az ECOFIN tanács napján Rómában Mario Monti meghívására találkozott a 
német, a spanyol, az olasz és a francia kormányfő; közvetlenül az Európai Tanács előtt lesz 
egy Hollande-Merkel-találkozó és a többi, és a többi.  

Egy mondatot még zárásképpen: nyilvánvaló az is, hogy ezt a komoly előrelépést csak 
úgy lehet megvalósítani, hogyha az állampolgárokat minél teljesebben bevonjuk ebbe a 
folyamatba. Tehát minden fórumon törekedni kell arra, hogy a lehető legszélesebb társadalmi 
konszenzus övezze ezt a potenciális előrelépést. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítéseket, és akkor lehetősége kínálkozik 

képviselőtársaimnak, hogy a beszélgetést folytassuk. (Jelzésre:) Káli Sándor képviselő úr 
jelezte a felszólalási igényét. 

 

Kérdések, vélemények 

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviseletvezető Úr! Az 
én kérdésem elsősorban a foglalkoztatással kapcsolatos.  

Elhangzott, illetve olvasható a konvergenciával kapcsolatos anyagban is, aminek egy 
része aztán itt megjelenik egyfajta tanácsi ajánlás formájában, hogy a foglalkoztatással 
kapcsolatban változtatásokra lenne szükség. Ezt nem kívánom még egyszer megismételni. Itt 
ez az ajánlás a munkát terhelő adók, foglalkoztatásbarátabbá tételéről szól, illetve az 
energiaadókról a rendszeres vagyonadókra való hangsúly áthelyezéséről. Ha erről tudnának az 
urak néhány kiegészítést mondani.  

Illetve érezhető - és ez majd nyilván a költségvetéssel kapcsolatban jön elő -, hogy az 
önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek azáltal, hogy a forrásaik jelentős része 
elvonásra kerül. A nők munkaerő-piaci részvételére irányuló intézkedéseket kérnek tőlünk, 
gyermekgondozás, iskolára való felkészítés bővítése. Ennek az elképzelése hogyan történik? 
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Hiszen kézenfekvő lenne, hogy az önkormányzatok vannak leginkább olyan helyzetben 
fizikálisan, hogy ebben lépni tudjanak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a hozzászólás lehetőségét, és hogyha 

nem is másodszor vettük napirendre, de elnapolva folytatjuk, hogy a nagyon hasznos 
expozékon túl hozzászólásokra is legyen lehetőség. 

Annyit hadd bocsássak előre, hogy a nagykövet úr említette itt az állampolgárok minél 
teljesebb körű bevonását, és az Európai Unió különböző intézményeiben nagyon sokat hallani 
arról, hogy közelebb kellene hozni a polgárokhoz az európai uniós döntéseket. Úgyhogy 
ennek jegyében azért egy megjegyzést hadd tegyek: Az „európai szemeszter” elnevezés az 
egy átlag európai állampolgárnak vajon mit jelent? Hogy a gyerekét talán kiküldheti egy fél 
évre egy európai felsőfokú intézménybe. Tehát ha közel hoznánk a lakossághoz az európai 
uniós döntéseket, eljárásokat, akkor talán ha azt mondjuk, hogy a tagországi költségvetések 
sarokszámainak előzetes jóváhagyása, ez jobban fedi azt, amiről a nagykövet úr ezt a nagyon 
hasznos anyagot kiosztotta. 

A múltkori alkalommal a nagykövet úr azt említette, hogy a Bizottság egy koherens 
rendszerben dolgozta ki ezeket. Én őszintén szólva ezt annyiban kétlem, hogy az elmúlt egy 
évben gyakorlatilag a költségvetési egyensúly volt kizárólag előtérben, a költségvetési paktum 
szigorú szabályai kizárólag erre vonatkoztak. Gyakorlatilag az, hogy most növekedési 
trendről is beszéljünk, ez egy Franciaországon belüli elnökválasztási eredménynek a 
következménye, ahol nyilvánvalóan ha a pénzügyi paktum újratárgyalására, a költségvetés 
újratárgyalására nem is kerül sor, de valamilyen módon eleget kell tenni ennek a növekedési 
elvárásnak, hogy ezzel is foglalkozik az Európai Unió. Bízunk benne, hogy több konkrét 
javaslatot is tud tenni, mint amit eddig mondott. 

A nagykövet úr által is említett, tagállamoknak szóló országspecifikus ajánlásoknál 
azért hadd tegyem azt hozzá, hogy például azt várják el, hogy a gazdaság normális hitelezése 
helyreálljon, hogy csak egy példát mondjak. Itt én egy kicsit képmutatónak tartom az 
úgynevezett periféria országainak vagy Magyarországnak azt az elvárást megfogalmazni, 
hogy a normális hitelezés álljon helyre. Miközben tudjuk jól, hogy Magyarországon a 
kereskedelmi bankok külföldi tulajdonban vannak, ez a bankrendszer ugyan kapott csak az 
Európai Központi Banktól ezer milliárd eurónyi forrást, ugyanakkor ezeket döntő részben egy 
tőkemegfelelés-javításra használta és bizonyos módon megfelelő módon fialtatja.  

Tehát Magyarországon különösen nehéz azt megmondani, hogy mit tegyen 
Magyarország annak érdekében, hogy a kereskedelmi bankok normális hitelezése 
helyreálljon. (Ékes József megérkezik az ülésre.) Általában a befektetési környezet javítása 
szerepel kiemelt módon a strukturális reformok céljaként. Én úgy ítélem meg, hogy a 
strukturális reformok céljaként a befektetési környezet javításáról beszélni egy kissé 
gazdasági fundamentalizmusnak hat, hogyha itt társadalmi ellentétek vagy eltérő érdekek 
vannak, akkor mindig a befektetésé van az első helyen, de ez mondjuk a mi véleményünk. 

Amikor az államtitkár úrral akár itt, akár a parlament plenáris ülésén alkalmanként 
vitázunk, akkor hadd tegyem hozzá, hogy mi az ellentmondás a mi vitánkban, a Jobbikról 
beszélve, de nemcsak a Jobbikról, és ezt ne személyeskedésnek vegye, semmiképp ne, hanem 
egy funkcióból adódó furcsa helyzetnek. Azért a legtöbb országban van külön 
pénzügyminisztérium és gazdasági minisztérium - persze, ezek összefüggnek. De egy 
pénzügyminisztériumnak kiemelt feladata, főleg ma, a költségvetés.  

Amikor mi gazdasági ügyekben a gazdasági miniszterhez fordulunk, akkor ha lenne 
egy külön gazdasági minisztérium, akkor feltehetőleg nem az államtitkár úr válaszolna, aki 
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kiváló pénzügyminisztériumi államtitkár, és mindig elmondja, hogy micsoda nagyszerű 
eredmény a költségvetési hiánynak ez a leszorítása, honnan indultunk, hová jutunk. De 
valójában, mivel nem külön tárcája, tehát nem kimondottan a gazdasággal foglalkozik, ezért 
azok a fontos kérdések szinte másodlagossá válnak, amit azért meglepő módon maga az 
Európai Bizottság emel ki ebben a jelentésében.  

Hogy csak néhányat idézzek: A gazdasági növekedés -0,3 százalék, jövőre talán 
+1 százalék. A konvergenciaprogram tovább szűkíti a belső keresletet, beleértve a 
magánfogyasztási kiadásokat is. Ez a gazdaság szempontjából egy nagyon hátrányos helyzet, 
pénzügyminisztériumi szempontból segít megfogni a kiadásokat. A jelentés hiányolja az aktív 
munkaerő-piaci intézkedésre fordított kiadásokat, miközben azt mondja, hogy a közmunkára 
fordítottak, ezt hiányolja.  

Konkrétan kiemeli, amiről az ellenzék, mi is mindig beszéltünk, az oktatási kiadások 
csökkentésének a veszélyét. Itt külön beszél arról, hogy biztosítsa, hogy a felsőoktatási reform 
végrehajtása javítsa a hátrányos helyzetű csoportok oktatáshoz történő hozzáférését. Jelenleg 
olyan átalakítás történt, amelyik a megváltozott finanszírozási rendszerben a hátrányosabb 
helyzetű csoportok oktatáshoz történő hozzáférését megnehezítették. Ezek szerint az Európai 
Bizottság mást várna el. Kimondja, hogy a K+F-nek a háttérbe szorítása zajlik, ami nyilván 
egy gazdaságfejlesztés szempontjából és a kitörés szempontjából egy nagyon hátrányos 
helyzet. Nyilván bizonyos összegek megvonása persze segíti, hogy a hiányt tartani lehessen. 

Hiányzik a kkv-politikák átfogó értékelése, és elmondja azt, amit mindig mondunk, az 
adóreform a bérkompenzációs rendszerrel milyen ellentmondásokkal járt.  

Tehát úgy gondolom, hogy ez a jelentés, ha azt az egyébként nyilván a kormány 
szempontjából fontos, elvárt és előírt célt, hogy 3 százalék alá tudjuk vinni a költségvetési 
hiányt, ha most nem ezzel a részével foglalkozunk, hanem kimondottan a gazdaság 
növekedése szempontjából elvárható intézkedésekkel, akkor meglepő módon az Európai 
Bizottság olyan kérdéseket is fölvet, amit mi is számon kérünk. Hadd tegyem hozzá azért, 
hogy kicsit képmutató módon, mert amikor a legszigorúbban azt várja el, hogy költségvetési 
hiány hogy legyen, azzal indul el kötelezettségszegési eljárás, attól teszi függővé a megfelelő 
támogatáshoz való hozzájutást, és ugyanakkor, amikor szigorúan ilyen eszközöket használ a 
kormány, akkor meg azt mondja, hogy ezt meg nem kellett volna, mert a gazdaság 
szempontjából nem jó. De nem látni, hogy milyen alternatívát javasolna az Európai Bizottság, 
hogy ezt a szigorú költségvetési hiányt akkor milyen eszközökkel várja el teljesíteni, ha ezt a 
gazdaság szempontjából negatívnak ítéli, sőt, számon kéri.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mile alelnök úré a szó! 
 
MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Nagykövet Úr! Egypár kérdést szedtem itt össze. Az első szinte technikainak 
tűnik. Már felvetődött a gazdasági kormányzás idején is, de most is aktuális lesz az a kérdés, 
hogy ha ez a gazdasági kormányzással kapcsolatos dokumentáció kiegészül még egy 
növekedési agendával, akkor ennek az egységes EU-s jogrendszerbe illesztése vajon hogyan 
történik és mikorra várható, hiszen addig tulajdonképpen az EU-n belüli döntéshozatalnak a 
jellege is eléggé érdekes vagy legalábbis kérdőjeles lehet. 

A következő a költségvetési hiány tarthatósága. Csak egyetlen példát mondok ezzel 
kapcsolatban: ez a bizonyos tranzakciós adó vagy sárgacsekkadó. Ez már az első olvasatkor is 
elég izgalmasnak tűnt, hiszen ott, ha jól emlékszem, valami 130 és 230 milliárd között 
kalibrálta az előterjesztés ennek a nagyságát, most már 322 milliárdot is olvastam valahol, 
hogyha nem tévedtem. Ráadásul egy hét múlva, valamikor július 2-án fogunk belépni ebbe a 
bizonyos SEPÁ-ba, ami azt jelenti, hogy egyes becslések szerint ezeknek a tranzakcióknak 
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akár a fele is eltűnhet ennek hatására, és itt a számítások idején nagyon fontos volt a 
lehetséges tranzakciók számának és volumenének az összesítése. Ha már ennél a tényezőnél, 
és ez nem kis pénz ráadásul, ha itt is ilyen bizonytalanságok vannak, akkor az emberben 
kérdőjelek vetődnek fel, hogy mennyire lesz megalapozott az egész. 

A következő: tudjuk, hogy a dán elnökség számunkra nem a legkedvezőbb metodikát 
választotta akkor, amikor a következő évi költségvetés kereteiről is beszélt. Tehát valószínű, 
hogy itt most a hétvégén is szóba fog kerülni, hogy a dán elnökség milyen következtetésekre 
jutott és milyen ajánlásokat fogalmaz meg, ezekhez milyen lehet majd a viszonyunk. Itt egy 
kicsikét keverednek természetesen az aktuális kérdések, hiszen önök is kiegészítették a 
múltkor elhangzottakat. 

A foglalkoztatásnál hasonló aggályaim vannak nekem is, mint amit Balczó képviselő 
úr megfogalmazott, ott elég komoly elvárások vannak a foglalkoztatáspolitikával 
kapcsolatban. Ismerjük ennek a Start programnak minden egyes erényét, statisztikai előnyeit 
és persze a veszélyeit is, hiszen az aktív, az elsődleges munkaerő-piacra való visszatérést nem 
mindig, sőt, általában nem segíti, nincsenek meg azok a kiegészítő mechanizmusok, képzések, 
amelyek révén a munkaerőpiacon megjelenhetnének és teljesíteni tudnák a feltételeket. 

Fölvetődött a hitelképesség javítása és a hitelezői szándékok erősítése. Itt még mindig 
nem látszik jól, de célkitűzésként szerepel, hogy a kis- és középvállalkozások hitelhez jutása 
az mennyiben fog javulni, főleg hogyha a kis- és középvállalkozások helyzetét figyeljük olyan 
szempontból is, hogy történelmi csúcsot ért el a kis- és középvállalkozások felszámolása, 
végelszámolása, a másik oldalról megvilágítva viszont a foglalkoztatásban ezeknek a kis- és 
középméretű vállalkozásoknak a szerepe a meghatározó. 

Természetesen a Kohéziós Alap sorsa a következő, ami folyamatos aggályt okoz. 
Most azon túlmenően, hogy elképzelhető, hogy itt a visegrádiak megállapodása alapján 
valamilyen elmozdulást megpróbálunk elérni és egységesebb fellépést, de ennek a nyüves 
cappingnek a problémáját még mindig nem látom, hogy elmozdítható lesz-e. Természetesen 
amikor szövetségeseket is keresünk, hogy a Kohéziós Alapok legalább az előző költségvetési 
időszak szintjén maradjanak, akkor az érveket is mellé kell tenni, és itt az abszorpciós 
mutatóink nem túl kedvezőek, és ez is meghatározó érv lehet az úgynevezett better spending 
hívei számára, akik leginkább a tagállami befizetői érdekeket képviselik. 

Röviden ennyit akartam kérdezni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 

engedjenek meg egy rövid kérdést.  
Ahogy az államtitkár úr és a nagykövet úr is említette, a Bizottság 2012. május 30-án 

egy nagyon jelentős és átfogó gazdaságpolitikai javaslatcsomagot fogalmazott meg a 
tagországok számára. Magyarország szempontjából négy javaslatot terjesztett elő, és ebből, 
ahogy említették, az egyik legfontosabb a túlzotthiány-eljárással kapcsolatos közlemény, ami 
egy pozitív kicsengés, várható volt Magyarország számára, és a kötelezettségvállalás 
felfüggesztésének megszüntetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozattervezet szintén. Ez 
várható volt a magyar kormány által megtett intézkedéseknek köszönhetően.  

Kérdezem elsősorban az államtitkár urat, hogy mennyiben érintheti az ECOFIN június 
22-ei döntése a most napirenden lévő hiteltárgyalások menetét. A nagykövet úr számára pedig 
egy rövid kérdés: A Bizottság milyen módon tudja elősegíteni, hogy a megfogalmazott 
ajánlásainak a tagállamok maradéktalanul eleget tudjanak tenni? Tehát milyen intézkedések 
várhatók? Hogyan próbálja meg a Bizottság pozitív irányban segíteni, főleg azon 
tagországokat, amelyek nagyon nagy bajban vannak és elsősorban az euróövezetnek a tagjai? 

Köszönöm szépen - és akkor megadom a szót a viszonválaszra. 
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DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm 
- gyorsan eldöntöttük, hogy milyen sorrendben válaszoljunk. Akkor megpróbálok időrendben 
haladni.  

A foglalkoztatás. A foglalkoztatásnál azért látni kell, hogy Európában a 
foglalkoztatáspolitikai reformok fő áramlata az kínálati oldali. Nemcsak Magyarországon 
zajlott le egy nagyon erős kínálatoldali munkaerő-piaci reform a foglalkoztatási viszonyok 
rugalmasabbá tételével, a korai nyugdíjaztatási sémák megszüntetésével vagy korlátozásával, 
mindazzal, ami ehhez kapcsolódik még tág értelemben, tehát az alapvető fő áram az 
kínálatoldali munkaerő-piaci politika. Egyébként a legtöbb európai országban ezzel 
próbálkoznak. Hozzátenném, hogy Magyarország itt azért jelentős lépéselőnyre tett szert jó 
néhány dél-európai országgal szemben. Ezzel szemben, ha jól értelmezzük, akkor a Bizottság 
keresletoldali lépéseket is sürget, ami úgy gondolom, hogy helyénvaló, tehát a munkaerő-
kereslet oldalán is lát lehetőségeket. De ahogy említettem, a mi politikánk, kapcsolódva az 
európai foglalkoztatáspolitikai reformok fő áramához, alapvetően kínálati oldali volt. 

Azért hadd tegyek néhány rövid kiegészítést mindahhoz, amit a Bizottság is 
megfogalmaz: az élőmunkát terhelő adózás foglalkoztatásösztönző jellegének erősítése, a nők 
munkaerő-piaci részvételének további ösztönzése. Itt három lépést emelnék ki: 2012-től 
bevezetésre került a csökkent munkaképességűek elhelyezkedését segítő rehabilitációs kártya, 
amely a minimálbér kétszereséig teljes járulékmentességet biztosít az érintettek számára; 
ugyancsak bevezetésre került a Start Bónusz kártya, amelyik szintén járulékkedvezményt 
biztosít a gyesről és gyedről visszaérkezők számára; 2013-tól pedig indulnak a szakképesítést 
nem igénylő munkavállalók után érvényesíthető járulékkedvezmények. Tehát ezek a 
járulékkedvezmény oldalán tehető lépések, tett már itt lépéseket a kormány. Nyilvánvalóan a 
további lépéseknek a megtétele az a költségvetés egészének függvényében tehető meg. 

Ami az európai szemesztert illeti, ilyen neveket használnak, mint mindenfajta 
elnevezésnél. Még ennél rosszabb a helyzet, mert nagyon sok rövidítés is van, tehát az Unión 
belül, ha jól láttam egyszer, 60 ezernél több rövidítés van, elég nehéz közöttük eligazodni. 

Az ajánlások azért, én úgy gondolom, hogy egy picit mégis egyfajta koherens rendszer 
felé mutatnak. Én itt kigyűjtöttem, hogy mik a hozzánk érkezett ajánlások és más 
országokhoz, például az alacsony keresetűekre vonatkozó adóterhek csökkentése nemcsak 
nálunk, hanem Ausztriában is megjelenik ajánlásként vagy Németországban és Bulgáriában 
is; a kiskereskedelmi ágazatban a verseny növelése, ez Ausztriában, Dániában vagy 
Olaszországban szintén megjelenik javaslatként. 

Az előbb elhangzott a foglalkoztatás. A foglalkoztatási intézkedések aktív munkaerő-
piaci lépések, és ha jól számolom, rajtunk kívül még nyolc országban megjelenik. Tehát ez 
egy koherens politika felé mutat, és részben a hozzánk érkezett ajánlásokat is ebben az 
értelemben célszerű értékelni. Ha az alapértékelést nézzük, azért megpróbálom szó szerint 
idézni, ez úgy szól, hogy a nemzeti reformprogram és konvergenciaprogram végrehajtása - és 
akkor idézném - elősegíti a fő kihívások megválaszolását. Ezenkívül fogalmaznak meg még 
javaslatokat. 

Az alapkérdés persze, ami mindig felvetődik, a növekedés és stabilitás vagy stabilitás 
és/vagy növekedés. Én továbbra is azt hiszem, hogy ez egy picikét álvita. Én tudom, hogy ez 
most európai szinten eléggé erősen jelentkező vita, de teljesen nyilvánvaló, hogy stabilitás 
nélkül nem lehet tartós vagy - ha úgy tetszik - fenntartható növekedést elérni. Ez az alap 
sarokkő. Ezt a feladatot kell elvégezni minden országnak, és Magyarország minden száma ezt 
mutatja, a Bizottság is visszaigazolja, ezt a házi feladatot elvégezte. 

Hozzátenném még azt is, amikor a növekedés elhangzik, hogy a növekedés az nem 
egy policy, az valaminek a végeredménye, egy policynak a végeredménye. Az állam itt 
legfeljebb növekedésbarát környezetet tud teremteni, és ennek a végeredménye egy 
növekedés. Tehát lehet mondani, hogy növekedés, növekedés, legalább háromszor, ahhoz 
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egyfajta politikai, szakpolitikai lépések vezethetnek, de önmagában az valaminek a 
végeredménye, nem pedig egy, hogy úgy mondjam, egy politika. 

Ha szabad, itt elhangzott két intézmény összeillesztése, a PM-é és a Gazdasági 
Minisztériumé. Én pontosan úgy látom, hogy azzal, hogy ez a konszolidációs szakasz - ezen a 
pénzügyi konszolidációt értem - lezárult, gyakorlatilag az adósságpálya szignifikánsan 
csökken, az államháztartás hiánya 3 százalék alatt tartható, a következő évi költségvetés itt 
van a parlament előtt (Ivanics Ferenc megérkezik az ülésre.), ez azt is jelenti, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban, én úgy gondolom, hogy a súlypont most már sokkal 
inkább a PM-ről a GM felé tolódhat el. Mindennek megvan az ideje. Tehát először stabilizálni 
kellett az államháztartást, nyilvánvalóan minden erő, energiaforrás, szakember és nagyon sok 
minden más erre koncentrálódik. Most nyílt meg az a lehetőség, különösen ha a költségvetés 
is elfogadásra kerül, hogy nem kell ezekkel foglalkozni már a következő esztendőben. Most 
nyílt meg az a lehetőség, hogy sokkal több energiát, erőforrást, tudást és nagyon sok mindent 
lehet fordítani most már valóban a gazdaság erősítésére, a növekedés támogatására, mindarra, 
ami elhangzott, a foglalkoztatásra, a kis- és középvállalkozásoknak a segítésére, a kutatás-
fejlesztésre és így tovább. Tehát úgy is mondhatnám, hogy olyan szakaszhatárhoz érkeztünk, 
amikor sokkal inkább GM lesz, mint PM az NGM. (Derültség.) Nem tudom, ez így érthetően 
van-e összerakva. De efelé történik a súlyponteltolódás, aminek, mondom, sajnálatos módon 
időbeli feltételei vannak: először biztosítani kell az államháztartás stabilitását. 

Hogy hogyan kerül be az EU jogrendjébe majd ez a növekedési fordulat vagy nem 
fordulat, tehát az afelé való mozdulás, ez egy nagy kérdés. De azért azt látni kell Európában, 
hogy gyakorlatilag az Európai Unió az elmúlt négy évben mindent kipróbált, amit csak 
lehetett: kipróbálta azt is, milyen, hogyha nagy gazdaságélénkítő csomagok mennek - ez nem 
jött be egyébként, mert ennek következménye az adósság elszaladása -, és kipróbálta azt is, 
amikor foggal-körömmel, tűzzel-vassal ragaszkodik az államháztartás hiányához. Bizonyos 
országokban nagyon drasztikus az államháztartási hiánycsökkentés, aztán egy recesszió van. 
Ezután van egy harmadik megoldás, itt nagyon sokfajta alternatíva mozog a bankuniótól 
kezdve a pénzügyi unióig, politikai unióig. Ezekben azért tisztán kell látni azokat, amelyek a 
jövőre, középtávra biztosítanak pénzügyi stabilitást vagy - ha úgy tetszik - a jövőben erősítik 
meg a bizalmat. Egyébként az európai szemeszter is tipikusan egy ilyen eszköz, amelyik a 
jövőre nézve, a következő évi költségvetésekre nézve erősíti a bizalmat. És van egy másik 
helyzet, van egy nagyon nehezen megoldható helyzet az eurózónában. A kérdés az, hogy erre 
milyen válaszokat tud adni az Európai Unió. 

Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, a számokat igazolnám vissza: a Széll Kálmán 
2.0 tervben 130-228 milliárdos bevételi terv szerepel, a benyújtott költségvetésben 
283 milliárdos bevétel szerepel, azzal a kitétellel, hogy az adómérték változatlan és a vetítési 
alap is változatlan. Abban viszont egyetértek, hogy nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy 
bizonyos tranzakcióknál ez milyen terhet jelent, például mondjuk vállalatcsoportokon belül 
átutalásoknál, a bankoknál az overnight tranzakcióknál. Ezek a tárgyalások jelenleg is 
zajlanak, és akkor tudjuk meg ezeknek a pontos végeredményét. 

A Kohéziós Alapnál nyilvánvalóan Magyarország érdeke viszonylag egyszerűen 
fogalmazható meg a következő időszakra: arra törekszik, hogy mind a Kohéziós, mind a 
Strukturális Alapokból minél több forrást tudjon szerezni és ennek alakítása. Az abszorpciós 
mutatók, ez kétségtelenül egy nagyon fontos érvrendszer abban, hogy jól használták-e fel. Az 
abszorpciós mutatóknál azért különbséget tennék két dolog között: egy dolog a pénz elköltése 
és másik dolog a pénz értelmes felhasználása. Mind a kettőre szükség van. Azok az 
átalakulások, amelyek részben már az új Széchenyi-tervben lejátszódtak, mutatják azt, hogy a 
források a gazdaságfejlesztés felé terelődtek át. Amiben nagyon gyorsan és sokat kell 
lépnünk, az az, hogy gyorsan, minél egyszerűbben jusson el a gazdasági szereplőkhöz és az 
önkormányzatokhoz a forrás. 
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Végül az utolsó kérdés, hogy az ECOFIN döntése milyen hatással lehet a 
tárgyalásokra, mármint az IMF-EU védőháló-tárgyalásra. Én úgy gondolom, hogy ez 
mindenképpen egy nagyon pozitív jel abban a tekintetben, hogy jelzi, hogy a Bizottság 
értékelése szerint és a pénzügyminiszterek tanácsa értékelése szerint Magyarország idén és 
jövőre és középtávon stabilan tudja tartani az államháztartást. Márpedig ha azt nézzük, hogy 
az IMF-hez két esetben szoktak fordulni, általában ikerdeficit esetén, amikor van egy 
fizetésimérleg-hiány - Magyarországon ez nincs, hiszen stabilan pozitívumban vagyunk - és 
van hozzá egy magas deficit. Ezek a számok azt mutatják, hogy ez sincs.  

2008-ban egyébként klasszikus ikerdeficit volt, nagyon nagy államháztartási hiány, 
hozzá pedig nagyon erős negatívum a fizetési mérlegben. Egészen más helyzet, pontosan ezt 
igazolja vissza ez a jelentése az ECOFIN-nek, illetve a bizottsági értékelésnek. Én úgy 
gondolom, hogy ez abban az értelemben pozitív, hogy egyrészt megerősíti a magyar 
gazdaságpolitika hitelessége iránti bizalmat. A másik oldalról pedig, én úgy gondolom, hogy 
mivel az ilyen jellegű tárgyalásnak alapvető kérdése a költségvetés vagy annak az állapota, 
éppen ebben a tekintetben ez egy nagyon pozitív visszajelzés. Ez, úgy gondolom, hogy 
gyorsíthatja is, amikor már létrejön a tárgyalás, magát a tárgyalás folyamatát, hiszen azért ez 
jelzi azt, hogy az alapokat tekintve ezekkel a visszaigazolásokkal a magyar költségvetés 
rendben van. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagykövet úr! 
 
DR. SZŰCS TAMÁS, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője: 

Köszönöm szépen. Úgy látom, tulajdonképpen eléggé komplementerek vagyunk az 
államtitkár úrral, mert a mondandómnak egy részét már ő elmondtam helyettem is, említve a 
bizottsági ajánlásokat és a többit. Úgyhogy tulajdonképpen az ő metodikáját követve, 
időrendben haladva szeretnék néhány kiegészítést, illetve bizottsági megjegyzést tenni a 
kérdésekre vonatkozóan, kezdve a foglalkoztatáspolitikai dimenzióval. 

Ismeretes, hogy hét ajánlás született összesen Magyarország számára az 
országspecifikus ajánlások közül. Ezek közül három foglalkozik a növekedésbarát strukturális 
átalakítások, a munkavállalás elősegítése, a szociális védelem témakörével. Ez is mutatja, 
hogy mennyire fontos szerepet játszik az ajánlások között ez a tematika. 

Azonkívül, amit az államtitkár úr említett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
kapacitásának fokozását is javasoljuk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. 
Jelezzük azt is, hogy a nagyon pozitív romaintegrációs stratégia végrehajtása kapcsán 
szeretnénk előrelépést látni és azt, hogy ez más politikákban is megjelenjen. Végül pedig, 
amiről ma itt konkrétan még nem esett szó, ehhez kapcsolódik a korai iskolaelhagyók 
stratégiája, illetve ennek a végrehajtása, azoknak a számoknak, céloknak az elérése, amelyek 
az Európa 2020-as stratégiában benne foglaltatnak. 

Az állampolgárokhoz való közelebb hozása az Európai Uniónak, ez valóban egy örök 
kérdés, azt hiszem, mióta az Unió megalakult. Én is egyetértek azzal, hogy az európai 
szemeszter talán nem a legevidensebb a mindennapi polgár számára. A tagállami 
költségvetések sarokszámainak elfogadása - nem tudom, hogy ez mennyivel érthetőbb 
ugyanannak a körnek, akinek az európai szemeszter nem érthető. Kétségtelen, hogy magyarul 
egy kicsit jobban hangzik. Úgyhogy igyekeztünk ezzel az európai szemeszterrel egy olyan 
kifejezést találni, amely az ezzel foglalkozók körében legalábbis rögtön evidens, azt remélve, 
hogy ez az evidencia, illetve magának ennek a tartalma előbb-utóbb tényleg eljut 
mindenkihez, akit ez a téma érint. 

Nagyon örülök, hogy az államtitkár úr is megerősítette azt, hogy lát egy koherenciát a 
bizottsági javaslatok körében. A múltkor kiosztottunk egy ilyen összefoglaló elemzést és 
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javaslatokat, azt hiszem, ez mindenkinél ott van, arra vonatkozóan, hogy kire és milyen 
ajánlások vonatkoznak. Itt látható, hogy tényleg a legtöbb ajánlás, van olyan ajánlás, amelyik 
minden tagországra vonatkozott, és általában ritka az olyan ajánlás, amely csak a 
tagállamoknak csak egy kis részére vonatkozik. 

Itt érthetően egy egyensúlyt kellett találnunk, hogy egyrészt meg tudjuk találni azokat 
az országspecifikus javaslatokat, amelyek a legjobban elősegítik az adott ország gazdaságát, 
működését, illetve azokat az általános jellegű javaslatokat, amelyek biztosítják egyrészt az 
egész Európai Unió működését, másrészt pedig a koherenciát a különböző javaslatcsomagok 
között. 

A növekedés, illetve költségvetési megszorítás dilemmáját én is egy kicsit 
áldilemmának érzem, és a múltkori előadásban hosszan fejtegettem, talán erre utalt Balczó 
képviselő úr, hogy az Európai Bizottság szemszögéből nézve legalábbis nem volt ilyen 
dilemma. Tehát mi ezt a két dolgot kezdettől fogva egymással azonos fontosságúnak tartottuk, 
és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy egy átmeneti időszakot követően az utóbbi időben, most 
úgy tűnik, valamennyi tagállam már egyetért ezzel a megközelítésünkkel. Ennek tudható be 
egyébként a munkahely-teremtési és növekedési paktum, amely remélhetőleg most elfogadást 
nyer az Európai Tanács ülésén. 

A normális hitelezés álljon helyre, ezt említette szintén Balczó képviselő úr. 
Magyarországra vonatkozóan nem volt ilyen specifikus ajánlás. Több ajánlás 
megfogalmazódott a befektetői környezet javítása érdekében, egy ajánlás foglalkozott ezzel, 
és ezen belül javasoltuk az adminisztratív terhek csökkentését, stabil szabályozási és 
üzletbaráti környezet megteremtését, a társasági adózási keretekre vonatkozó változtatásokat, 
a plázastop eltörlését és a többit, nem sorolom most föl valamennyit. De kifejezetten ez, amit 
ön említett, nem magyarspecifikus ajánlás, hanem általános ajánlás, amely egyébként nagyon 
releváns számos eurózóna, illetve európai uniós tagállam részére. 

A növekedési agenda vagy növekedési paktum beillesztése az európai uniós 
jogrendbe. Tulajdonképpen ez félig-meddig már be van illesztve, ha szabad így fogalmazni, 
az Európa 2020-as stratégia ezt már tartalmazza. Ezek az ajánlások, amelyekről ma itt 
vitatkozunk, ehhez szorosan kapcsolódnak. Vannak olyan változtatások például, ha a 
pénzügyi uniót tekintjük, amelynek vannak olyan elemei, amelyek külön szerződésmódosítás 
nélkül, viszonylag gyorsan átvihetőek a rendszeren. Nyilvánvalóan vannak olyan elemek is, 
amelyek ennél nagyobb volumenű és hosszabb távú változtatást tesznek szükségessé. 
Semmiképpen nem a nulláról indulunk, tehát nem az a helyzet, hogy lesz egy növekedési 
paktum, amelyet kvázi idegen testként majd integrálni kell a rendszerbe, hanem ez egy 
szerves fejlődésnek az eredménye, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így értékelik majd az 
állam- és kormányfők. 

A többéves pénzügyi keret, a következő hétéves költségvetés. A dán elnökség nagyon 
nehéz helyzetben van, nyilván egyensúlyt kell találnia azon országcsoport között, amely a 
hétéves keret erőteljes lefaragását tűzte ki célul, illetve azon országcsoport között, amely 
ennek növelését vagy legalábbis minimumprogramként a bizottsági ajánlás elfogadását tűzte 
zászlajára, merthogy ezek közé tartozik Magyarország is. Amennyire meg tudom ítélni, a dán 
javaslat egy józan középutat keres most, amely szerintem Magyarország számára is nagyon 
sok pozitív elemet tartalmaz. Ezt egyébként visszaigazolta a közelmúltban Johannes Hahn 
látogatása, de talán önök is tudják, hogy négy-öt miniszterrel is tárgyalt, mind Martonyi úrral, 
mind másokkal ez a téma evidens módon szóba került. Próbáltuk közösen keresni azt, hogy a 
Bizottság hogyan tudná ebben a szakaszban is elősegíteni azt, hogy Magyarország számára is 
- nyilvánvalóan a többi ország érdekeinek figyelembevétele mellett - egy kielégítő megoldást 
tudjunk találni. 

Az a bizottsági szándék, amelyről már szót ejtettem és amely remélhetően megjelenik 
az Európai Tanácson is, hogy magát az egész pénzügyi keretet, a többéves költségvetést 
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egyértelműen a növekedés szolgálatába állítsuk, tehát ez a stratégia, azt gondolom, hogy a 
kezére játszik azoknak az országoknak, amelyek a kohéziós források, illetve a pénzügyi keret 
nagyobb volumenében érdekeltek. Itt arra a dilemmára, illetve arra az ellentmondásra 
próbálunk meg rámutatni az úgynevezett nettó befizetőkkel szemben, hogy nagyon nehéz úgy 
érvelni, hogy vegyünk el minél több pénzt, de ugyanakkor a növekedést is generáljuk. Tehát 
ez tulajdonképpen egy önellentmondás az, amit ők javasolnak. 

Legvégül pedig: hogyan segítheti a Bizottság a tagállami végrehajtást. Néhány 
esetben, a legkritikusabb esetben nagyon komoly személyi segítséget is adunk. A 
legismertebb példája ennek a görög task force: 30-40 fős task force dolgozik Görögországban 
a görög kormánnyal már hosszabb ideje, ez nemcsak bizottsági szakemberekből áll 
egyébként, hanem tagállami kollégák is segítenek ebben a munkában. Szerencsére más 
országokban erre még nem kellett sort keríteni. Nyilván nem az a cél, hogy mindenhová 
kiküldjünk egy task force-ot, hanem az, hogy a lehető legjobb, legharmonikusabb módon, az 
adott kormányokkal együttműködve próbáljuk meg az általunk, de nemcsak általunk, hanem 
az Európai Tanács által helyesnek vélt irányba terelni az adott gazdaságpolitikát. Ezt a célt 
szolgálják egyébként az ajánlások, amelyekről most szó volt, és ezért említettem azt, hogy 
nagyon örül a Bizottság annak, hogy gyakorlatilag szinte kivétel nélkül valamennyi 
ajánlásunkat elfogadta az Európai Tanács. Tehát a tagállami kormányok úgy látják, hogy ez a 
segítség, ez a helyzetfelmérés, amit az Európai Bizottság készített, ez számukra is hasznos. 

Az egységes keretek megszervezése, megteremtése szintén egy kiemelkedő feladat, 
végül pedig a strukturális és Kohéziós Alapokon keresztül nyilvánvalóan egy nagyon komoly 
konkrét támogatást, konkrét forrásokat is tudunk biztosítani az adott ország számára. Ismert 
az az adat, hogy a magyarországi állami fejlesztések, azt hiszem, 96 százalékban a kohéziós, 
illetve strukturális forrásokból valósulnak meg. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolókat és a kérdésekre adott válaszokat. Úgy 

hiszem, hogy megfelelő képet nyertek képviselőtársaim a jelen helyzetről, és igyekszünk ezt a 
konzultációt folytatni, hiszen folytatása lesz a történetnek. Remélhetőleg az Európai Bizottság 
jelentése majd lépésről lépésre megvalósul az uniós tagországokban, így Magyarországon is 
vice versa, és természetesen figyelemmel kísérjük a következő európai csúcs eseményeit, ahol 
jelentős döntések születnek Magyarország szempontjából is. 

Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, külön köszönöm a nagykövet úrnak, az 
államtitkár úrnak, hogy sikerült összehangolni a jelenlétüket, hogy egyszerre voltak itt és 
egyszerre tudtak beszámolni. Köszönjük szépen. 

Tisztelt Bizottság! Azonnal folytatjuk a bizottsági ülésünket, azt is mondhatnám, hogy 
az előző témát, csak aktualizálva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatról. Kérem a napirendi pont előadóit, foglaljanak helyet. (Megtörténik. - Rövid 
szünet.)  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása; az Állami 
Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről 

Tisztelt Bizottság! Tehát folytatjuk a 2. napirendi pont megtárgyalásával a bizottsági 
ülésünket. Mint már említettem, a 2013. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatról kell 
döntenünk, az általános vitára való alkalmasságáról. Ilyenkor a hagyományos módon tehát két 
jelentést tárgyalunk, az első az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi 
központi költségvetési javaslatáról, a másik pedig a Költségvetési Tanács véleménye 
Magyarország 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatának a tervezetéről is.  
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Köszöntöm a napirendi pont előadóit, Földiák Gergely főosztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és Lajtár Mónikát, a munkatársát, valamint az Állami 
Számvevőszék részéről Niklai Heléna tanácsos asszonyt, illetve Balázs Melindát. Mint ahogy 
korábban is, a gyakorlatunk az, hogy megadjuk a minisztérium részére a szót, majd kérjük, 
hogy az Állami Számvevőszék is szóljon hozzá, utána pedig megnyitom a vitát, vélemények, 
kérdések, utána pedig határozathozatal következik. 

A főosztályvezető úrnak adom meg elsőként a szót. 

Földiák Gergely előterjesztése 

FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szokásos rendtől eltérően a ’13. évi központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatot a kormány nem szeptember 30-ai határidővel nyújtotta be, ahogy azt 
érzékeljük, hanem június 15-ével, tehát a szokásos gyakorlatot megváltoztatta.  

Hadd emeljem ki ennek két előnyös tulajdonságát! Az egyik, hogy ez a piacok 
számára, a nemzetközi szervezetek számára egy jelzés, és azt gondolom, hogy ebben a 
továbbra is zavaros, nehéz makrogazdasági környezetben nem mindegy, hogyha egy ország 
azt tudja demonstrálni, hogy egy költségvetést, ami sok-sok konfliktussal terhelt, azt időben 
kezdi meg tárgyalni és időben teszi le az asztalra, hogy garancia legyen annak határidőben 
való Országgyűlés általi elfogadására. A másik az egy technikai ok, hogy így azért az ősszel 
több idő marad a pontosításokra, tehát optimális esetben egy jobb minőségű költségvetés lesz 
a tárgyalássorozat végeredménye. 

Azt is szeretném még elmondani, ebben a bizottságban szerintem ez különösen 
érdekes lehet, hogy ez a gyakorlat, ami most itt zajlik, az például az Európai Unióban 
egyáltalán nem a normáltól eltérő, hanem egy normál gyakorlat. Tehát az Unió éves 
költségvetésének a tárgyalása az ugyanígy tavasszal kezdődik, az Európai Bizottság mint 
végrehajtó szerv az ugyanígy tavasz végén, nyár elején teszi le a következő évre szóló éves 
költségvetési tervét az asztalra, és ekkortól indulnak a tárgyalások a Tanácson belül először, 
majd később a költségvetési hatóság másik ágával, az Európai Parlamenttel, így ez a folyamat 
ott is ilyen hamar kezdődik, és ott ez a normál gyakorlat. Tehát azt gondolom, hogy van erre 
azért precedens. 

Tehát a ’13. évi költségvetés tervezése, ahogy említettem is, egy makrogazdasági 
bizonytalanságokkal terhelt periódusban zajlik, mert nem vagyunk könnyebb helyzetben, mint 
egy évvel korábban, bár azért most több biztató jel van, mint a múltkor volt. A költségvetés 
összeállításakor egy 1,6 százalékos GDP-növekedéssel számol a kormányzat, amit arra lehet 
alapozni, hogy a többi uniós tagországra is jellemzően, de a mi fontos külkereskedelmi 
partnereinkre is jellemzően a ’13. évben már egy dinamikusabb növekedés lesz, mint amit 
erre az évre terveztek, terveztünk. Tehát egy ilyen kis kitett ország számára ez meghatározó, 
hogy a környezete az csökkent, stagnál vagy esetleg növekedik. Azt gondolom, hogy most 
egy pozitívabb jövőképpel rendelkezünk ilyen szempontból. A külkereskedelmünkben a nettó 
export az, ami ezt a növekedést minden bizonnyal felfelé fogja húzni. 

A háztartások szintjén lehet egy 0,3 százalékos, nagyon szerény növekedéssel 
számolni, mi legalábbis ezzel számolunk, illetve amit még kiemelnék, a beruházások 
aktivitása, ami szintén számottevő lesz már jövőre, és ebben azért nem kis szerepe van az 
uniós programoknak.  

Ettől függetlenül a ’13. évi költségvetés egy takarékos költségvetés lesz, és azt 
gondolom, hogy az alapja ennek a költségvetésnek a Széll Kálmán-terv 2.0-s dokumentum, 
illetve ezen alapul maga a konvergenciaprogram is, amiről az előző napirendi pontnál szó 
volt. Tehát ezeknek a dokumentumoknak a sarokszámaira illeszkedik rá a ’13. évi 
költségvetés. 
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2,2 százalékos uniós módszertan szerinti államháztartási hiánnyal számoltuk ezekben a 
dokumentumokban és számolunk a költségvetési törvény esetében is, ez 677 milliárd forintos 
hiányt jelent ’13-ban.  

A bevételi főösszeg 14 800 milliárd forint, a kiadási 15 477 milliárd forint lesz. 
Ugyanúgy, ahogy a múlt évben, illetve a múlt évi tervezés során, az idei évben, most is 
jelentős tartalékok állnak rendelkezésre, illetve terveztünk a költségvetésben, pont ezeknek a 
makrogazdasági bizonytalanságoknak a kezelésére, a kockázatok csökkentésére. 

Hadd térjek akkor rá most már az uniós források tervezésére! Már csak 
nagyságrendjénél fogva is a költségvetésben meghatározó szerepük van az uniós forrásoknak, 
de természetesen a makroparaméterek teljesülése szempontjából is fontos, hogy ezek a 
források megfelelően legyenek betervezve és aztán később majd felhasználva, hiszen 
ugyanúgy a munkanélküliségi ráta növekedésére, a beruházási rátára mind-mind komoly 
hatást gyakorolnak. 

Két oldala van az uniós költségvetési kapcsolatoknak, az egyik hogy mennyit hívunk 
le a költségvetésből, az uniós költségvetésből és mennyit fizetünk be oda. Nyilván sokkal 
érdekesebb és sokkal összegében is jelentősebb, hogy mennyit hívunk le, úgyhogy ezzel 
szeretnék kezdeni. 

Szabályozási oldalról a ’13-as költségvetési tervezés kapcsán nem eszközöltünk 
változásokat. Azt gondoljuk, hogy ez a rendszer, ami egyébként egy kifejezetten rugalmas 
rendszer az uniós támogatások felhasználásánál, már eddig is bizonyított és minden bizonnyal 
jövőre is bizonyítani fog. Tehát van egy ilyen több elemből álló költségvetési végrehajtási 
rendszer. Itt ennek az első eleme, mi úgy fogalmazzuk meg, hogy megelőlegezési rendszer, 
amiről már itt a múltkor is beszéltem, tehát a költségvetés, de inkább az NSRK-forrásokra 
jellemző ez, ami a legnagyobb összeg az összes uniós támogatáson belül, hogy a költségvetés 
minden egyes uniós támogatást először megfinanszíroz, tehát a költségvetésből kerül 
kifizetésre az uniós rész és nemcsak a hazai, és utána egy technika van, amivel folyamatosan 
visszaemelésre vagy beemelésre kerül a költségvetésbe az uniós támogatási rész. Tehát ez 
azért fontos dolog, mert ha valamilyen oknál fogva az uniós támogatás nem áll rendelkezésre 
a konkrét kifizetések teljesítésekor, akkor ez nem jelent problémát, mert a költségvetés igenis 
ki fogja fizetni önkormányzatoknak, vállalkozóknak, kedvezményezetteknek a támogatásokat.  

Korábban az előcsatlakozási alapoknál volt az jellemző, hogy ott olyan kötött volt az 
uniós jogszabály, ami a PHARE-támogatások lebonyolításáról szólt, hogy ha nem volt itt az 
uniós pénz, akkor nem lehetett kifizetni a támogatást, az uniós pénznek pántlikázottan kellett 
odaérni a kedvezményezettekhez. Ez most itt nincs. Úgyhogy volt arra példa, hogy akár év 
elején, januárban, februárban, hogy a Bizottság még nem állt készen a támogatások 
folyósítására, és ez nem jelentett akut problémát számunkra, de olyan is volt, hogy az év 
végén nem volt forrás számukra, az ő költségvetésükben nem volt pontosan tervezve a 
kiadások összege. De a hazai oldal is lehet az oka, tehát egy audit, egy felfüggesztés is 
jelentheti azt, hogy a Bizottság vizsgálódik, és addig nem utalja ide a támogatást, amit 
egyébként beállított. 

A másik eleme ennek a rugalmas rendszernek az átcsoportosítások lehetősége, tehát 
továbbra is biztosítva lesz az, hogy az uniós sorok között, fejezeten belül a fejezetért felelős 
szervezet vezetője, jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke átcsoportosítást tud 
végezni a különböző operatív programok előirányzatai között. Nyilván lesz olyan operatív 
program, ami jobban halad a tervezettnél, a másik kevésbé halad jól, és ezt technikailag 
kezelik a normaszövegben azok a passzusok, amik meg lettek fogalmazva. 

Ugyanúgy jövőre is felülről nyitott előirányzatok lesznek az uniós előirányzatok, tehát 
ez is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen biztonsági tartaléklehetőség, 
tehát ha annyira gyorsan valósulnak meg a fejlesztések, amit egyikünk sem gondolt, akkor 
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nem kell azonnal bonyolult költségvetési módosításokkal kezelni ezt a kérdést, hanem 
30 százalék erejéig automatikusan lehet ezt végrehajtani, afölött pedig kormányjóváhagyással. 

A többlet-kötelezettségvállalás eszköze a negyedik ilyen eszköz, ami egyre fontosabb 
lesz, ahogy a programozási periódusban már előrehaladunk. Ez az a technika, ami a hazai 
előirányzatoknál nincs, tudjuk, hogy van egy lemorzsolódási arány a támogatások, pályázatok 
esetében, tehát elállnak kedvezményezettek a támogatási szerződésektől, kevesebből 
valósítják meg az adott projektet, tehát több olyan ok van, ami miatt az eredetileg leallokált 
forrásokból kevesebb kerül felhasználásra. Hogyha ez túl későn lesz egyértelmű, akkor az 
uniós szabályoknak megfelelően már nincs idő újrapályáztatni, újra szerződést kötni és 
lekötni a forrást, és így emiatt a technikai ok miatt abszorpciós veszteséget szenvednének el a 
tagországok. Magyarország és más ország is él többlet-kötelezettségvállalás lehetőségével, 
ami azt jelenti, hogy a kereten felül lehet pályázatot meghirdetni, támogatási szerződést kötni, 
és a múltbéli adatokra alapozva egy becsléssel tulajdonképpen úgy kell ezt meghatározni, 
hogy a lemorzsolódások még mindig a 100 százalékos abszorpciót megvalósítsák. 

Nézzünk néhány számot is persze! 15 operatív program, 82 prioritás több mint 
400 konstrukcióját foglalja magában az NSRK programja. A teljes keret, erről is sokszor szó 
volt már, 24,9 milliárd euró, mármint az uniós rész, ez durván 7500 milliárd forint, ha ezt 
hazai társfinanszírozással kiegészítjük, akkor már 9000 milliárd forint fölött vagyunk. 
Nyilván a zárszámadásnál fogunk többet beszélni az abszorpcióról, de mindenképpen itt is 
kell beszélni róla. Tehát 66 százalékban volt év végével leszerződve NSRK-forrás és 
25 százalék volt kifizetve. Egész konkrétan NSRK-témában: most, a ’13-as költségvetésben 
kiadási oldalon 1497 milliárd forintot állítottunk be, tehát közel 1500 milliárd forintot. Ez 
bevétellel lesz alapvetően finanszírozva, méghozzá 1321 milliárd forint bevétellel, és a kettő 
között van a 176 milliárd forintos különbség, ami a támogatási rész, amit a központi 
költségvetés biztosít. 

Szerintem most az abszorpcióról beszéljünk még egy kicsit, illetve az n+2-es, n+3-as 
szabályról is mondanék egypár dolgot. 

Az abszorpciót - ez itt az 1. napirendi pontnál is téma volt - többféleképpen számoljuk, 
maga a Bizottság is többféleképpen számol abszorpciót, mi is többféleképpen számolunk 
abszorpciót, nem mindegy, hogy most kedvezményezettnek történő kifizetésekről beszélünk 
vagy uniós lehívásokról. A kettő tendenciájában együtt mozog, de mégis eltér egymástól. Ha 
az uniós lehívásokról beszélünk, akkor nem mindegy, hogy ide utalt előleggel számolunk 
vagy anélkül. Tehát nagyon sokféleképpen lehet számolni. Én mégis alapvetően a 
Bizottságnak a dokumentumára, az ilyen összefoglaló jelentésére hivatkozom, hivatkoztam 
múltkor is, amit negyedévente publikál a Bizottság. Ebben Magyarország átlagos abszorpciót 
mutat fel. Nagyon az átlagon mozgunk, tehát van olyan negyedév, amikor átlag alatt vagyunk, 
egy picivel, tizedekkel, van, amikor meg fölötte ugyanennyivel. Tehát mindenki gyorsul, mi 
is, de összességében átlagon mozog Magyarország.  

Ez is elhangzott ezen napirendi pontban, hogy Johannes Hahn úr az Európai Bizottság 
részéről itt volt Budapesten, és ezt ő is megerősítette, hogy megfelelő az NSRK-források 
felhasználása. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden rendben van, mert nagyon feszített… 

 
ELNÖK: Elnézést kérek! Százalékban szoktuk általában kifejezni az abszorpciós 

képességünket, ha mondana egy-két számot. 
 
FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindjárt meg is keresem a 

táblázatainkban. Most először körülbelül mondanám: 36 százalék körül volt utoljára a 
lehívásokkal az abszorpció, így van, de meg fogom nézni a táblázatban, és esetleg a kérdések 
között akkor erre is egész konkrétan fogok reagálni. 
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Tehát az a lényeg, hogy nem az van, hogy nincs teendőnk, de például hogyha a V4-es 
országokkal hasonlítjuk magunkat össze, akkor arra emlékszem, hogy mind Csehországnál, 
mind Szlovákiánál jobbak az abszorpciós mutatóink, Lengyelország viszont nálunk jobb. 
Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon-nagyon együtt mozognak a tagországok. Mindig van 
egy-kettő, amelyik nagyon le van maradva meg egy-kettő, amelyik nagyon jól áll. De a döntő 
többség az egy helyen van, például Romániát, Bulgáriát szokták emlegetni, amelyek 
abszorpciós szempontból nagyon rosszul állnak, és a baltiak között vannak országok, amelyek 
meg nagyon jól állnak.  

N+2, n+3 ügyekben a 2013-as év különösen fontos lesz. Ez az n+2 szabály a Bizottság 
költségvetése szempontjából jelent egy garanciát. Az ő szempontjukból garancia, mert hogyha 
egy tagország nem a terveknek megfelelően költi a forrásokat, akkor adott év végén az Unió 
visszavonhatja a már megítélt kötelezettségvállalást, tehát ez azt jelenti, hogy adott év végén 
az ország veszít már forrást, amit akármilyen jól teljesít a következő évben, már nem tud 
pótolni. A múlt év volt az első év, amikor már éles volt az n+2, n+3 szabály, Magyarország 
nem vesztett forrást, Még a ’12-es év sem kritikus év, viszont a ’13-as év az rendkívül fontos 
lesz, mert két évnek az abszorpciós korlátja egy évnél fog jelentkezni, tehát összességében két 
évnyi kötelezettségvállalást kell addigra felhasználnunk. Úgyhogy a ’13 év vége az egy 
nagyon nagy kihívás lesz, én azt gondolom, még úgy is, hogy most még átlagosan állunk az 
abszorpcióval, annál az évnél már vannak kockázatok, ott már addig nagyon sok lépést kell 
megtenni, nehogy forrást veszítsünk. 

Kicsit a nettó pozíciónkról is beszélnék. A ’13-as év számait alapul véve az NSRK a 
GDP több mint 4 százalékát fogja adni, tehát azok a bevételek, amit az NSRK támogatásain 
keresztül vezettünk be a költségvetésbe, az a GDP-nek a 4 százalékát meg fogják haladni, ha a 
tervek szerint történnek a kiadások is. Az agrárprogram, a Darányi Ignác vidékfejlesztési 
program az, ami még ezt kiegészíti egy bő fél százalékkal, és aztán vannak egyéb bevételek 
is. Összességében több mint 5 százaléka lesz a GDP-nek, amit a költségvetésbe betervezett 
uniós források fognak kitenni, és ehhez jön még hozzá körülbelül 1,5 százalék, amik a 
költségvetésen kívüli tételek, amik a nettó pozícióba szintén beleszámítódnak. Úgyhogy így 
egy ilyen 6,5 százaléka lenne a GDP-nek ’13-ban az aránya, és ebből kell levonni egy szűk 
1 százalékot, ami meg a befizetési oldal, hiszen kötelezettségeink is vannak. 

Néhány szót a Darányi Ignác vidékfejlesztési programról. Az Európai Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozódik ez a program, kiadási szinten 216 milliárd forintot 
állítottunk be a költségvetésbe, tehát ez egy jóval kisebb összeg, mint az NSRK-forrás, 
155 milliárd forint bevétel, 61 milliárd forint támogatás. Négy tengelyből áll ez a 
vidékfejlesztési program, az első tengely, ami a mezőgazdaság, erdészet versenyképességét 
szolgálja, ez a legjelentősebb tétel ebből az összegből.  

Talán nem olyan fontos, de érdekességnek elmondom továbblépve, hogy a Kohéziós 
Alap projekteknél, a régi Kohéziós Alap projekteknél, a 2004-2006-os periódusnak a 
Kohéziós Alap projektjeinél már most lesz az első év, amikor nem tervezünk kiadást, tehát 
ezeknek a programoknak a zárása most zajlik, ’13-ban már nem fognak semmilyen hatást 
gyakorolni a költségvetésre sem. 

Az EU költségvetésbe történő befizetésekről is még mondanék gyorsan egypár szót: 
283,6 milliárd forint EU-ba történő befizetést állítottunk be 2013-ban. A döntő többsége az a 
GNI-alapú befizetés, az a legnagyobb sajátforrásteher az országnak, ahogy a többi országnak 
is, ez 230 milliárd forint összeget jelent, az áfaalapú befizetés az már ehhez képest 
jelentéktelenebb, 36 milliárd forint, de azért még mindig jelentős, és akkor vannak még a 
korrekciós tételek, összességében tehát 283,6 milliárd forint. 

Még itt az 1. napirendi pont kapcsán én is kitérnék egy picit a többéves pénzügyi 
keretre. Azt gondolom, hogy ott nagyon fontos lesz kihasználnunk ezt az elmozdulást, ami 
most történt, történik növekedésoldalon a fiskális szigorral szemben, mert már maga a 
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bizottsági javaslat is egy komoly csökkentést irányozott elő strukturális politikákra, mármint a 
támogatásokra, és azt halljuk a tárgyalások során, hogy a nettó befizető országok a 
tanácsüléseken is, munkacsoport szinten is további kiadáscsökkentéseket akarnak megtenni. 
Tehát nagyon erős az érdekérvényesítő képesség vagy akarat, hogy további csökkentések 
legyenek, de azt gondolom, hogy látjuk, hogy milyen összegekről van itt szó, tehát ha sokkal 
kisebb összeg áll fejlesztésre Magyarország részére rendelkezésre és sokkal kisebb összeget 
tudunk betervezni, akkor úgy nagyon nehéz lesz növekedést produkálni. 

Úgyhogy általánosságban ennyit szerettem volna mondani, és akkor kérem, hogy a 
bizottság majd az általános vitára való alkalmasságáról szíveskedjen szavazni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a szót Niklai Helénának. 

Niklai Heléna előterjesztése 

NIKLAI HELÉNA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Köszönöm a szót. Az Állami Számvevőszék a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
elkészítette véleményét a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. 
Véleményünkben arról adunk számot, hogy a törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait 
jogilag, közigazgatásilag és számszakilag megalapozták-e.  

A 2013-as törvényjavaslat előirányzatainak elemzésére az Állami Számvevőszék egy 
új módszertant alkalmazott, ennek az a lényege, hogy a releváns kiadási és bevételi 
előirányzatokat alapul véve mondunk véleményt a kiadási előirányzatok alátámasztottságáról, 
a bevételi előirányzatok megalapozottságáról, teljesíthetőségéről és alátámasztottságáról. 
Releváns előirányzatoknak tekintettük azokat az előirányzatokat, amelyek a költségvetési 
egyenlegcél betartása szempontjából meghatározó szerepet töltenek be. Az előirányzatok 
minősítéséhez három kategóriát alkalmaztunk. Megalapozottnak tekintettük azoknak az 
előirányzatoknak a tervezését, amelyeknek a teljesítése az előző évi tendenciák alapján 
teljesíthető és amelyek számításokkal megfelelően alátámasztottak. Részben megalapozottnak 
tekintettük azokat az előirányzatokat, amelyek teljesíthetőek és részben alátámasztottak. A 
harmadik általunk alkalmazott kategória pedig a nem megalapozott, azaz kockázatosnak 
minősített előirányzatok voltak.  

Az Állami Számvevőszék 2012 év elejétől monitoringtevékenységet végez azzal a 
céllal, hogy nyomon kövesse a költségvetési folyamatokat. Ennek a 
monitoringtevékenységnek a keretében értékeltük 2012 első öt hónapjának költségvetési 
folyamatait, és ennek az értékelésnek a következtetéseit felhasználtuk a ’13-as költségvetési 
törvényjavaslatról szóló véleményünk kialakításához. A költségvetési törvényjavaslatról szóló 
vélemény összeállításához emellett értékeltük a 2013-as központi költségvetés bevételi és 
kiadási előirányzatainak kialakítását, a tervezett tartalékok megalapozottságát, a fejezetek 
tervezőmunkáját, az elkülönített és a társadalombiztosítási alapok előirányzatainak 
kimunkálását, valamint az önkormányzati támogatások tervezését.  

Az Állami Számvevőszék véleménye szerint a törvényjavaslat összeállítása és 
szerkezete megfelel az államháztartás gazdálkodását és működését meghatározó jogszabályi 
feltételeknek, valamint az alaptörvényben és a stabilitási törvényben az államadósság 
csökkentésére vonatkozó szabályoknak. A javaslat rendelkezik a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékról és a céltartalékokról, valamint az Országvédelmi Alapról. 
A megalapozó jogszabályi háttér azonban véleményünk szerint hiányos, egyes adótörvények 
tárgyalása jelenleg is folyamatban van. 

Ellenőrzésünk a költségvetési törvényjavaslat 15 477 milliárd forintos kiadási 
főösszegének 82 százalékára és 14 800 milliárd forintos bevételi főösszegének 88 százalékára 
terjedt ki.  
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A következőkben az uniós tagsággal összefüggő előirányzatokkal kapcsolatos főbb 
megállapításokat szeretném ismertetni. Az uniós előirányzatok mentesülnek a kormány 
egyenlegcél tartására vonatkozó intézkedései alól a teljes körű kihasználtság 
érvényesíthetősége érdekében. Az EU költségvetéséhez teljesítendő 2013-as hozzájárulás 
tervezett összegét a főosztályvezető úr már említette, ez az összeg a 2012-es eredeti 
előirányzat 107 százalékát teszi ki. A 2012. évi első öthavi teljesítés 175,1 milliárd forint volt, 
amely az éves tervezett összeg 66,2 százaléka. 

A XLII., a költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai fejezetben megjelenő, az uniós 
tagság alapján a központi költségvetést megillető bevételek közül 2013-ra a cukorágazati 
hozzájárulás beszedési költségeinek megtérítésére 193,6 millió forint bevételt terveztek, a 
vámbeszedési költség megtérítésére 9,6 milliárd forintot. A vámbeszedési költség megtérítése 
alcímen a 2012. évre tervezett bevételt az első negyedévi teljesítési adatok alapján reálisnak 
minősítettük, ezáltal a 2013. évi tervadat is megalapozott véleményünk szerint.  

A törvényjavaslatban megjelenő uniós támogatások központi költségvetési forrásrésze 
258,4 milliárd forint, amely a tervek szerint kiegészül 1555,9 milliárd forint összegű uniós 
forrással.  

A XIX., uniós fejlesztések fejezetnél megalapozottnak minősítettük a 2013-ra tervezett 
kiadások 72,4 százalékát és a bevételek 96,5 százalékát. Részben megalapozottnak 
minősítettük a kiadások 27,6 százalékát és a bevételek 3,5 százalékát. 

Az uniós fejlesztések fejezetről kapott tájékoztatás szerint a fejezet részéről két 
területen többletigény merült fel a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakhoz képest, 
összesen 31,4 milliárd forint összegben. A tervezésnél felmerülő bizonytalansági tényezők 
ellenére a fejezet előirányzatai véleményünk szerint teljesíthetőek. 

A 2007-13-as programozási periódusra az Európai Bizottság által jóváhagyott 
pénzügyi keretet szükséges 2013 év végéig kötelezettségvállalással lekötni annak érdekében, 
hogy az uniós forrásokat 100 százalékosan ki tudjuk használni. Véleményünk szerint 
kockázatot jelent, hogy az uniós források felhasználása elmarad a 2012. évi időarányos 
teljesítéstől.  

A nemzeti stratégiai referenciakeret 15 operatív programjára rendelkezésre álló 
keretösszeg 66 százalékát kötötték le szerződéssel 2007-től 2011. december 31-éig. A 
korábban elfogadott akciótervek felülvizsgálati folyamata és az akciótervek módosítása több 
esetben még nem fejeződött be, amely érintheti a kötelezettségvállalások és a várható 
kifizetések nagyságát és ütemezését is.  

A nemzeti stratégiai referenciakeret operatív programjaira 2007-től 2012. május 
végéig a teljesített, kumulált kifizetések a rendelkezésre álló keret 30 százalékát érték el, így 
jelentősen elmaradnak az időarányostól. A források lekötése érdekében és a kifizetések 
jelentős elmaradása miatt több intézkedés született, a kormány 1423/2011-es, december 16-án 
kelt határozatában döntött az NSRK fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges 
feladatokról, emellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valamennyi operatív program 
módosítását kezdeményezte az Európai Bizottságnál.  

A rendszerbe épített rugalmassági elemeket a főosztályvezető úr már említette: az 
előirányzatok 2013-ban is felülről nyitottak, átjárhatóak lesznek, illetve lehetőség van az 
NGM engedélyével a keretekre vonatkozó többlet-kötelezettségvállalásra. A felülről nyitott 
előirányzatok túllépésére 2008-ban és 2011-ben nem került sor, de a programozási periódus 
többi évében igénybe kellett venni a források növelésének ezt a módját. (Mile Lajos távozik az 
ülésről.) 

A Darányi Ignác vidékfejlesztési programnál vagy az Új Magyarország 
vidékfejlesztési programnál 2007-től 2012. május végéig a rendelkezésre álló keret 
87 százalékát kötötték le szerződéssel, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A 
kifizetések tekintetében azonban az ÚMVP-nél is elmaradás tapasztalható, az érintett 



 22

időszakban a rendelkezésre álló keret 50 százaléka került kifizetésre. A fennmaradó keretek 
kifizetését az NSRK-nál és az ÚMVP-nél is 2015 év végéig kell teljesíteni, így a kifizetések 
jövőbeni várható felgyorsulása feszítetté teszi a következő három év költségvetésének 
teljesítését.  

Köszönöm a figyelmet. 
 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a munkatársakat, kívánják-e kiegészíteni az 
elmondottakat. (Jelzik, hogy nem kívánnak kiegészítést tenni.) Úgy látom, hogy nem.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A vitát megnyitom. Akinek kérdése, véleménye van, 
kérem, hogy most mondja el. (Jelzésre:) Káli képviselő úr! 

 
KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Bizottság! A Magyar Szocialista Párt parlamenti 

frakciója utalna arra, hogy az előző költségvetés is, ha jól emlékszem, 42 napot élt, tehát 
valószínűleg jó lenne, hogyha ezt alaposabban előkészítenék. Mi nem nagyon értjük a 
sürgősséget, hiszen ahogyan a Számvevőszék véleményében is elhangzott, ha bevételi oldalon 
meghatározott összegeknek a parlamenti vitája jelenleg zajlik, akkor tulajdonképpen nem 
értjük, miről beszélünk. Éppen ezért ezt nem kívánjuk támogatni, és alternatív költségvetésen 
dolgozunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bana képviselő úr! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előterjesztők! Tisztelt 

Bizottság! Röviden, néhány mondatban szeretném ismertetni, hogy a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom bizottsági tagjaiként miért nem tartjuk általános vitára alkalmasnak az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot. Természetesen az általános vita során álláspontunkat majd 
részletesen ki fogjuk fejteni, kitérve például az uniós források kérdésére is. 

Magyarországnak nem véletlenül még nem volt olyan költségvetése, amit az 
Országgyűlés már nyáron megalkotott volna, hiszen akkor még nem ismertek sem a 
tényadatok, sem a várható adatok, ezek is bizonytalanok még. Természetesen az Európai 
ügyek bizottságának tagjaiként tisztában vagyunk ennek a hátterével, az előző napirendi 
pontban is érintettük ezt, de ennek ellenére mi ezt nem tudjuk elfogadni, nem győzött meg 
minket ebben a tekintetben a főosztályvezető úr érvelése sem.  

Visszautalva még az előző napirendi pontra, ott is elhangzott részünkről az, hogy a 
költségvetés alapját képező kormányzati gazdaságpolitikának egyértelműen egy neoliberális 
karaktere van, hiszen a kormány elsődleges célja az adósságszolgálat és a hiánycél 
mindenáron történő teljesítése, és láthatjuk, hogy ennek rendelődik alá a szociálpolitika, az 
adópolitika, sőt, a foglalkoztatáspolitika vagy az infláció kezelése is. Az államadósság 
erőltetett ütemű visszafizetése érdekében a kormány megszorító politikát folytat, és a jövőt 
megalapozó beruházások hányada tovább csökken. Tehát gyakorlatilag egy recesszióba 
süllyedt gazdaságból próbál meg a kormány újabb és újabb adókkal bevételeket kifacsarni, 
megszorításokkal - például az egészségügy vagy éppen a nagyvárosi tömegközlekedés 
vonatkozásában - erőltetni a fetisizált hiánycélnak az elérését.  

Emellett a törvényjavaslat kidolgozottságának a színvonala is elfogadhatatlan a 
számunkra: a költségvetési elvek, így az áttekinthetőség, az egységesség, az ésszerű 
részletezettség, az összehasonlíthatóság, az n-2 szabály és a teljesség elve csak részben vagy 
egyáltalán nem érvényesülnek az előttünk fekvő tervezetben. Ezek azok a legfőbb érvek, 
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legfőbb indokok, amelyek miatt nem tartjuk alkalmasnak általános vitára a költségvetési 
tervezetet. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ékes képviselő úré a szó. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én a Költségvetési bizottság üléséről 

jöttem az Európai ügyek bizottságának ülésére, és pár gondolattal azért szeretném 
mindenképpen kiegészíteni, rákapcsolódva az előző vitára is. 

Egyrészt maga a ’13-as költségvetésnek a tervezése nem ördögtől elrugaszkodott, más 
országokban is, hasonlóképpen, mint ahogy Magyarországon ebben az esetben, élnek azzal a 
lehetőséggel, hogy a főszámokat tulajdonképpen megtervezik. De ha figyelembe vesszük azt, 
2011 végén akár az ECOFIN vagy az Európai Unió saját maga tulajdonképpen felhívta a 
figyelmet arra, hogy a 2013-as évben milyen lépéseket kell Magyarországnak ahhoz 
megtennie, hogy valóban az általa felvázolt követelményeknek és a saját maga által kitűzött 
gazdasági és környezeti céloknak is maximálisan meg tudjon felelni. 

Ha azt figyelembe vesszük, hogy 2004 óta tulajdonképpen hat éven keresztül 
Magyarországgal szemben kötelezettségszegési eljárás folyt minden mutató tekintetében - 
mindenki képzelje maga elé: minden mutató tekintetében -, addig, amíg az Európai Uniónak 
25 tagországa volt, általában a 24., 25. helyen voltunk, majd utána a 26., 27. helyen. Akár a 
2011-es, ’12-es költségvetési évet nézzük és az eddigi számokat, eredményeket figyelembe 
vesszük, akkor tapasztalható az, hogy Magyarország számos olyan mutató tekintetében, 
amelyben az előző időszakban a sor végén kullogott a mutatók alapján, jelen pillanatban a 
legjobb országok közé tartozik, sőt mi több, ha a 2013-as évet figyelembe vesszük és a 
2,2 százalékos államháztartási hiánynak a tényét is prognosztizáljuk, akkor Magyarország a 
legjobb öt ország között van.  

Az előző témánál is fölmerült az, hogy miből indult ki a magyar kormány. Egyrészt az 
európai uniós előrejelzésekből, ECOFIN-előrejelzésekből és azokból a megtett lépésekből, 
amelyeket maga a kormány idáig is megtett. Itt fölmerült a munkahelyteremtés kérdése. A 
rendszerváltozás óta ilyen nagymérvű átalakításon még tulajdonképpen Magyarország nem 
esett át, mint jelen pillanatban, az egészségügyben, az oktatás területén, az önkormányzatiság 
területén is hihetetlen mértékű változás fog bekövetkezni, úgyhogy ha figyelembe vesszük 
azt, hogy idáig közigazgatás területén 3200 önkormányzat működött, ez radikálisan 2013-tól, 
írd és mondd, 200-ra fog lecsökkenni, tehát teljesen logikus, hogy vele párhuzamosan 
költségvetési átrendeződések is történnek. A Költségvetési bizottság ülésén is fölmerült az, 
hogy az állami kiadások nőnek meg, de elnézést, a másik oldalon az önkormányzatok kiadásai 
fognak csökkenni tulajdonképpen azáltal, hogy az állam nagyon sok területen átveszi a 
szerepet. 

Egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni: a 2013-as évet is - és ezt Káli Sándor 
képviselőtársamnak mondom - 1300 milliárd forint kamatteher terheli meg, tehát csak annyi 
kamatteher terheli meg. Itt Mile Lajos képviselőtársam az előző napirendi pontnál fölvetette a 
kkv-k megszűnésének a kérdését. Hoztunk a tavalyi évben egy olyan törvényt, amely 
megpróbálta a korrupciós tevékenységeket, tehát a fantomcégeket kiszűrni, és az adóhatóság 
ennek kőkeményen utánament. Ennek megvan az eredménye. Ugyan a másik oldalon a 
mutatószámok tekintetében nagyon sok vállalkozás szűnt meg, de ez a szűrő tulajdonképpen 
élesen megpróbálja levágni annak az esélyét, lehetőségét, hogy adóelkerülés céljából rengeteg 
vállalkozás tudjon alakulni egyik napról a másikra, és adott esetben a tulajdonos 
megmaradása mellett 32-féle céget lehessen alapítani. 

Én most is úgy látom, és örülök annak, hogy Káli Sándor képviselőtársam elmondta, 
hogy ennek ellenére az MSZP is összerak egy költségvetést, de ha egyszer nem tudja 
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elfogadni, mert rossz, mert nem tervezhető, akkor milyen számok alapján tud majd összerakni 
egy költségvetést. Itt még egyszer visszautalok arra, hogy azért az Európai Unió, az ECOFIN 
is 2011-re, ’12-re és ’13-ra is aránylag meg tudta határozni bármelyik tagországnak a 
mozgásterét, akkor azért nem vagyunk butábbak annál, hogy mi ne tudnánk mondjuk adott 
esetben egy 2013. évi sarokszámokkal rendelkező költségvetést összeállítani. Itt még egyszer 
kihangsúlyoznám, hogy a szuperbruttó kivezetése is meg fog történni, tehát számos olyan 
lépés kerül be magába a rendszerbe, ami tényleg letisztítja tulajdonképpen a költségvetés 
bevételi és kiadási oldalait. Itt felmerült az életpályamodellnek a kérdése is, ha megnézi 
valaki, a fejezeteknél megtalálható tulajdonképpen a 72 milliárd forintnak az összegkerete 
vagy akár az egészségügy területén a béremeléseknek a ténykérdése. 

Egy dolgot nem szabad, itt a gyógyszerkasszánál is visszaemlékszem arra, hogy 
amikor európai uniós megfigyelő voltam, pont akkor vezette be az Európai Unió a 
gyógyszereknél tulajdonképpen az innovatív és a generikus gyógyszereknek a kérdését. Azért 
általában tudomásul kell venni, hogy az innovatív gyógyszereknek a költsége az 
60 százalékkal magasabb, mint a generikus gyógyszereké. Tehát én úgy érzem, hogy számos 
olyan lépés történik a költségvetés tervezésénél, amely mindenképpen megalapozza annak az 
esélyét, lehetőségét, hogy Magyarország ezekkel a lépésekkel az államadósságot legalább 
olyan 76 százalékra le tudja csökkenteni a jelenlegi 78,9 százalék helyett.  

A másik pedig az, hogy ezzel a pénzügyi tervezéssel magát a forint árfolyamát is 
tulajdonképpen tudja stabilizálni az euróhoz képest, mert magának az egész költségvetésnek a 
számítása az 298 forinton történik. Tehát most még fent sem áll annak a veszélye, amit tavaly 
a költségvetés összeállításánál a kormány felé intézett az ellenzék, hogy alatta számolta az 
uniós forint árfolyamának. Tehát most egész magasan számol, és hogyha figyelembe vesszük 
azt, hogy valóban maga ez a költségvetés a sarokszámaival együtt elfogadásra kerül, akkor 
annak pozitív hatása van a forint-euró árfolyamra. A másik oldalon pedig önmagában egy 
olyan gerjesztő ténnyé válik, hogy a forint és az euró közötti árfolyamkülönbségek 
stabilizálása meg fog indulni, mert ezzel párhuzamosan azért, bízzunk benne, hogy az IMF-
tárgyalások is elindulnak. 

Annak ellenére, hogy a költségvetés államháztartási hiánya 678 milliárd forintra van 
tervezve, soha ilyen alacsony költségvetési hiánytervezés, amióta a magyar költségvetés 
létezik, az elmúlt időszakban nem fordult elő. Tehát én úgy érzem, hogy maga a költségvetés 
általános vitára való bizottsági támogatása, a parlamenti vitán történő korszerűsödése is és 
majd a megszavazása is egy hatalmas lépést fog jelenteni Magyarország számára.  

Itt még egyszer mondom képviselőtársamnak, Káli Sándornak, hogy ha egyszer önök 
úgy érzik, hogy a kormány alaptalan számokra próbálja meg a költségvetést összeállítani, 
akkor mitől lesz mondjuk korszerűbb az MSZP-nek az alaptalan számításon alapuló 
költségvetése vagy az LMP-é. Tehát ha ezt a vádat emlegetjük a kormányzattal szemben, 
akkor talán arra is rá kellene világítani, hogy az önök számításai sem lehetnek korszerűbbek - 
vagy lehet, hogy önök többet tudnak, mint mondjuk a jelenlegi kormány, de nem tartom 
valószínűnek ebből a szempontból. 

A másik pedig az, hogy a tartalékállománya a költségvetésnek is egyfajta stabilitást 
fog jelenteni, mert megközelítőleg magában a költségvetésben több mint 300 milliárd forintos 
tartalékállomány van, tehát ha bármi is történik és maga a gazdasági növekedés területén is 
nem az elrugaszkodott, hanem tényleg az ECOFIN és az Európai Unió által is megjósolt 
növekedési nagyságrendet próbálja meg a költségvetés beállítani. 

Ennyivel szerettem volna hozzájárulni. Tényleg az uniós források területén a ’13 
végéig megkötött szerződések az uniós forrásoknak a végleges felhasználása az 2015-ig 
nyúlik ki a kifizetések szempontjából. Tehát én is úgy látom, hogy hatalmasat lépett előre 
maga a költségvetés az egész rendszer átalakításával együtt, és én bízom benne, hogy a 
rendelkezésre álló összeget, élve azzal, hogy most Magyarország számára tényleg 
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biztosították a Kohéziós Alapoknak a kifizetési lehetőségét is, igaz, a végleges döntés 2013-
ban fog ezzel kapcsolatosan kialakulni, de én úgy látom, hogy a helyére kerül ebből a 
szempontból minden, és a jövő évben egyfajta növekedés is el tud valóban indulni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Balczó képviselő úr! 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Én jó 

néven vettem volna, ha a főosztályvezető úr nem éppen az Európai Parlament példáját hozza a 
korai költségvetés-alkotásra, mert azért a struktúrájában, a kötelezettségvállalások, kifizetések 
rendszerében, a résztvevőkben, a szereplőkben nem egy tipikus tagállami költségvetési 
szerkezet.  

De nyilvánvalóan az, ami szerintem lehetővé teszi azt, hogy a kormány azt mondja, 
hogy most, július 13-án a fő számokig el fogunk jutni a költségvetésben, az éppen az, amit 
egy évvel ezelőtt ennél az asztalnál is, sőt, más fórumon is mindenki visszautasított, hogy az 
európai szemeszter azért jelenti a pénzügyi-gazdasági önrendelkezés bizonyos mértékű 
feladását, mert egy fél évig gyakorlatilag az Európai Bizottság meg fogja határozni a 
konvergenciaprogram elfogadása, illetve korrekciója alapján a költségvetés sarokszámait. Ez 
valóban így van, most ez megtörtént, és ezért tudják önök azt mondani, hogy ha úgyis ehhez 
kell alkalmazkodni, akkor miért ne alkotnánk meg mostanáig. Az ok pedig a Jobbik szerint 
nagyon egyszerű: az IMF-tárgyalások megkezdéséhez a kormányzat úgy gondolja, hogy a 
Széll Kálmán-tervben megfogalmazott megszorítások hitelesnek tűnjenek, a költségvetési 
hiány betartása hiteles legyen, ezért egy költségvetési szintig kíván vele eljutni, hiszen tavaly 
is volt konvergenciaprogram, jelenlegi is, ezt tavaly is megcsinálhatta volna. 

Én egy kérdést szeretnék föltenni a főosztályvezető úrnak mint előterjesztőnek. Abból 
a menetrendből, amilyen módon mi most tárgyalni és szavazni fogunk, annyi derült ki, hogy 
július 12-én a költségvetés módosító indítványait meg fogjuk szavazni, és nemcsak technikai 
kérdés a következő, amiről a Házbizottságban egyelőre nem tudtak nyilatkozni, csak az 
előterjesztő igénye érdekelne, hogy meddig jusson el a parlament a költségvetés tárgyalása 
során. Tudniillik a módosító indítványokkal, hogy úgy mondjam, implicit módon megvannak 
a főszámok. De normál esetben úgy megy tovább, hogy összeül a Költségvetési és 
számvevőszéki bizottság, amennyiben vannak koherenciazavarok, akkor némi módosítást 
behoz, majd megszavazzuk, és akkor készen állunk, itt vannak a költségvetés sarokszámai, és 
elvileg újból megnyílik a részletes vita, és akkor akár egész nyártól gondolkozhatunk az 
átcsoportosításokon. Erre a koalíciós pártok képviselői nem tudtak választ adni, hogy mit 
terveznek.  

Én nem akarok belemenni abba, hogy a nyitva hagyás mögött mit látok, de azt 
szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztérium szempontjából 
van-e jelentősége annak, hogy ténylegesen kihirdetve a költségvetés főszámai megszületnek 
mondjuk július 13-án vagy pedig indifferens, és tulajdonképpen az is megfelelő, hogy valahol 
úgy a módosító indítványok mögött azért valaki, ha akarja, ki tudja számolni azt, hogy végül 
is milyen sarokszámokkal indulunk neki 2013-nak, pontosabban a költségvetési tárgyalás 
második fejezetének. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok (Senki sem jelentkezik.), a 

vitát lezárom. 
Megadom a szót a főosztályvezető úrnak és a tanácsos asszonynak, kérem, 

válaszoljanak röviden. 
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FÖLDIÁK GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Az abszorpcióról beszélnék akkor először. Jelen pillanatban 35 százalékon áll a lehívás, de 
nem tudok most részletes számokat mondani- Viszont fölírtam magamnak, a zárszámadás 
kapcsán úgyis nemsokára találkozunk, és akkor az abszorpcióról több adatot fogok mondani, 
hogy melyik fajtából hány százalékon állunk. 

Itt elhangzott az időpont, hogy miért most nyújtottuk be vagy nem túl korai-e ez. Én 
azt tudom erre általánosságban mondani, hogy azért egy költségvetés, még akkor is, ha az 
uniós költségvetés, valóban az éves költségvetés más szerkezetű, más a rendszere, mégis azt 
gondolom, hogyha egy költségvetést hamarabb tesz le a kormány az asztalra, akkor igenis 
több idő van arra, hogy az részleteiben ki legyen tárgyalva és egy megalapozottabb 
költségvetés legyen a végeredménye. 

Arra is reagálnék, hogy a törvényjavaslat színvonala, szerkezete, teljessége nem 
megfelelő. Véleményünk szerint a szerkezete megfelelő, és azt gondolom, hogy tartalmazza 
azokat a számokat, lényeges tervszámokat kiadási és bevételi oldalon is, ami szükséges. 

Én is utaltam a prezentációban arra, hogy tulajdonképpen egy hármas egységnek, 
három tagból álló rendszernek a része a költségvetési törvény, a Széll Kálmán-terv volt az 
első olyan dokumentum, ami elfogadásra került a kormány részéről, erre alapult a 
konvergenciaprogram, erre a költségvetés. Tehát ezek egymással összhangban vannak, és az 
Európai Bizottság a konvergenciaprogramról mondta el a véleményét, ami érvényes és igaz 
mind a Széll Kálmán-tervre, mind pedig a költségvetési törvényre, mivel ez a három egység 
összhangban van egymással. Tehát én azt gondolom, hogy megvan az összhang ezek között a 
dokumentumok között, és a Bizottság is megalapozottnak gondolja azokat az intézkedéseket, 
amiket ezek a dokumentumok tartalmaznak. 

A főszámok tekintetében én annyit tudok mondani, hogy a kormányzat célja, hogy 
július 12-ével a főszámokról szavazzon az Országgyűlés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A tanácsos asszony kíván-e valamit mondani? (Niklai 

Heléna jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kötelező. Köszönjük szépen. 
Tisztelt Bizottság! A vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Szavazást rendelek el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatról, amit T/7655. számon kaptunk kézhez. Ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs.  

Tehát a bizottságunk támogatta a törvényjavaslatot. Köszönjük szépen. 
Tisztelt Bizottság! Szokás szerint ilyenkor a bizottságunk nem állít előadót, hanem 

majd írásban rögzítjük az elhangzottakat, ezt megküldjük a Házszabálynak megfelelően az 
illetékeseknek, és majd összefoglalóan fognak referálni az itt elhangzottakról.  

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a jelenlétet.  
Szeretnék még annyi információt átadni, hogy jövő héten, június 26-án… (Firtl 

Mátyás: Holnap!) Bocsánat! Holnap, tehát június 26-án 10 óra 30 perctől kerül sor bizottsági 
ülésünkre itt, ebben a teremben. A tervezett napirendi pontjaink: az 1. napirendi pont 
Navracsics Tibor miniszter úr meghallgatása, a 2. és a 3. pont két egyeztetési eljárás az 
Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról, zárt ülés keretében, illetve az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi 



 27

alkalmazása tekintetében történő módosításáról. Tehát két jelentős napirendi pontunk van, 
kérem képviselőtársaimat, hogy jöjjenek a bizottsági ülésre. 

Köszönöm szépen a jelenlétet, a bizottsági ülésünket bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 52 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília  


