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Napirendi javaslat  
 

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 

(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

2. A bizottság 2012. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének elfogadása 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Bödecs Barna (Jobbik)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Bartos Mónika (Fidesz) Fejér Andornak (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Villányi Antal számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) 

Jelenlévők 
 
Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Zsombori Beáta számvevő (Állami Számvevőszék) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jávor Benedek elnök úr olyan elfoglaltsága 
révén, ami a napra nem tette lehetővé a személyes jelenlétét, arra kért, hogy helyettesítsem, 
ami valószínűleg nagyon nehéz lesz, de kérem a képviselőtársaimat, hogy most érjék be 
velem. Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

A kiküldött napirendi pontoknak megfelelő munkára tennék javaslatot, és a 
jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy határozatképes a bizottság, a jelenlévők és a 
helyettesítések együttesen ezt biztosítják.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendhez képest van-e valakinek más javaslata. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a napirendet, az 
kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ha jól látom, egyhangú, 
de azért meg kell kérdeznem, hogy szavaz-e valaki ellene. (Nincs jelentkező.) Nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat általános vitája 

b) Az Állami Számvevőszék T/8196/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről  

Ebben az esetben az első napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat megtárgyalása.  

Ennél a napirendi pontnál tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében 
Kőrösmezei Csaba főosztályvezető urat és Nyilas Ilona Hajnalka osztályvezető hölgyet, 
illetve az ÁSZ képviseletében Villányi Antal számvevő tanácsos urat és dr. Zsombori Beáta 
számvevő hölgyet. 

Főosztályvezető úr, kérem, hogy ha a napirendi ponthoz van kiegészítenivalója, akkor 
azt szíveskedjen megtenni.  

 

Dr. K őrösmezei Csaba szóbeli kiegészítése 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Külön kiegészítenivalóm nincs, hanem ismertetném a törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

T/8196. számon benyújtott törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szól. A törvényjavaslat az államháztartásról szóló törvény zárszámadással 
kapcsolatos rendelkezéseinek megfelelően került összeállításra és benyújtásra. Ez azt jelenti, 
hogy a tárgyévet követő nyolc hónapon belül az Országgyűlésnek be kell nyújtani – ez 
megtörtént –, illetve ezt megelőzően két hónappal pedig az Állami Számvevőszék részére át 
kell adni. Ez is megtörtént, az Állami Számvevőszékkel a szükséges konzultációkat 
lefolytattuk.  

Maga a törvényjavaslat a zárszámadásra jellemző struktúrában készült el, tehát 
ismerteti első kiemelt helyen a zárszámadási főösszegeket: ez 13 222 milliárd forint bevétel, 
14 964 milliárd forint kiadás, és 1741 milliárd forint hiánnyal teljesült. A részletes 
előirányzatok az ismert duplahasábos 1. számú mellékletben találhatók, az államháztartás 
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mérlege pedig a 2. számú mellékletben. A továbbiakban a törvény ismerteti a 2011. év 
finanszírozásával kapcsolatos rendelkezéseket – államadósság, társadalombiztosítási alapok 
elszámolása –, ez 26 paragrafus. Az említett mellékleteken túl a benyújtott kötet tartalmazza 
az általános indokolást mind szöveges résszel, mind táblázatos mellékletekkel, igen 
részletesen pedig a különböző fejezeti kötetek foglalkoznak ezzel.  

A tartalmi részre áttérve, mindenekelőtt a 2011. év gazdaságpolitikájára, aminek 
következtében ez a zárszámadás kialakulhatott: abban az évben a kormány folytatta a 
megörökölt strukturális problémák megoldását. Emlékezetes az év elején a Széll Kálmán-terv 
ismertetése, ez gyakorlatilag a magas államadósság és a romló versenyképesség elleni 
küzdelmet, a növekedés biztosítását, a munkaerő-piaci aktivitás elősegítését jelentette. Tudjuk 
jól, hogy ebben az évben is a kormány többször alkalmazott nem szokványos eszközöket, 
azonban a fennálló strukturális problémák kezelésére, a szuverén államadósság csökkentésére 
ezek szükségesek voltak. Végül, 2011 folyamán a bruttó hazai össztermék az eredetileg 
tervezett 1,5 százalékos bővülés helyett annál nagyobb mértékben, 1,7 százalékkal 
növekedett. 

Ami az összetevőit illeti: a kiskereskedelmi forgalom végre négy év után nem 
csökkent tovább, pedig a belföldi felhasználás továbbra is gyenge maradt, és továbbra is 
alacsony volt a banki hitelaktivitás. Ilyen kedvezőtlen pénzpiaci környezet mellett viszont a 
személyijövedelemadó-rendszer reformja hozzájárult ahhoz, hogy a forintárfolyam és az 
infláció mellett is végül is a háztartások fogyasztása legalábbis stagnáljon. A beruházások 
esetén ennyire kedvező eredményt még nem sikerült elérni, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 
5,5 százalékkal csökkent, folytatódott viszont a foglalkoztatottak számának növekedése, és a 
munkanélküliek száma egy év alatt hétezer fővel csökkent. Ha a vásárlóerőt nézzük, akkor a 
gyermekek után járó adóalap-kedvezmény figyelembevételével a nettó átlagkeresetek 2011-
ben 9,9 százalékkal haladták meg az előző évit, tehát ha figyelembe vesszük a fogyasztói árak 
3,9 százalékos növekedését, akkor a reálkeresetek 5,8 százalékkal emelkedtek.  

Ha Magyarország külső egyensúlyát nézzük ebből a növekedésből, azt látjuk, hogy a 
beáramló EU-transzferek hatására is tovább javult ez az egyensúly, a reálgazdasági aktívum a 
GDP 6,3 százalékát érte el. A többlet 7,2 százalék. Ez tükröződik a folyó fizetési mérlegben 
is. Ahogy említettem, az államadósság kérdése kritikus, itt a mérséklődést 80,8 százalékra 
sikerült elérni, úgy, hogy közben a forint átmenetileg gyengült. Ha változatlan árfolyammal 
számolnánk, akkor 76,5 százalékra sikerült az államadósságot csökkenteni. Kisebb piaci 
turbulenciáktól eltekintve megállapítható, hogy 2011 során az állampapírpiac stabilan 
működött. 2011 decemberében Magyarország visszafizette az Európai Bizottságtól felvett 
hitel első részletét, ez kétmilliárd euró összeg volt, majd – bár ugyan a tárgyalt éven túlnyúlik, 
de – rögtön utána, 2012 februárjában pedig a Nemzetközi Valutaalap hitelét is elkezdtük 
törleszteni. Ilyen nagy volumenű eredmények természetesen a jól ismert nyugdíjpénztári 
vagyon átvételéből fakadtak.  

Áttérve a fiskális folyamatokra, az államháztartás hiánya az európai uniós módszertan 
szerint ebben az évben – épp az előbb említett tényező miatt – nem hiány volt, hanem többlet. 
A nem tervezett egyszeri tételeket is figyelembe véve ez a GDP 4,3 százalékában teljesült 
mint többlet. A nem tervezett egyszeri tételek nélkül az uniós módszertan szerinti hiány a 
GDP 2,43 százalékában alakult, tehát messze a kormány által kitűzött érték alatt, ami 2,94 
százalék volt. A pénzforgalmi hiányunk az egyszeri tételek nélkül a GDP 2,2 százalékát tette 
ki. Összeggel kifejezve a központi alrendszer esetében 1741 milliárd forint volt a 
pénzforgalmi hiány, a helyi önkormányzati alrendszerben pedig 143 milliárdos többlet volt, 
ami az adósságátvállalásnak köszönhető. Az egyes alrendszerek részletes ismertetésétől itt 
eltekintenék, a mellékletek táblázatai ezt részletesen, többféle megközelítésben is 
tartalmazzák.  
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Ahogy utaltam rá, a 2011. év elég mozgalmas és sűrű volt, számos intézkedést kellett 
a kormánynak év közben megtennie, rögtön 2011 februárjában az államháztartási egyensúly 
megőrzéséhez adott ki egy nagy ívű kormányhatározatot, ami 250 milliárd forint 
megtakarítási intézkedést foglalt magában, és megteremtette a stabilitási tartalékot. Ezek a 
módosítások természetesen átvezetésre kerültek a 2011. évi költségvetési törvényen is. 
Általában jellemző, hogy a 2011. év során nagy számban, összesen kilencszer módosult a 
2011. évi költségvetési törvény, az említett stabilitás megteremtéséhez – Garantiqa-kezesség, 
MOL-részvények vásárlása, egyes ágazati okokból, a megyei önkormányzatok 
adósságátvállalása, az MFB tőkeemelése. 2011 szeptemberében a kormány egy további, 
összesen 100 milliárd forintot kitevő egyensúlyjavító intézkedésről döntött. Eszközbeszerzési 
tilalom volt benne, további 37 milliárdos zárolás, adóbeszedési hatékonyság növelése, 
jövedékiadó-emelés, majd végül, év végén maradványtartási kötelezettséget is előírt.  

A többször említett egyszeri tételekről: a magánnyugdíjpénztárakból az állami 
nyugdíjpillérbe visszalépők vagyona már 2011-ben beérkezett az államháztartáshoz, és az 
átlépések még ezen év során lezárultak, tehát az eredeti tervekkel ellentétben ez nem húzódott 
át ez évre, így ennek az összege teljes egészében a 2011. évet javította. Emlékezetes, hogy a 
mintegy hárommillió pénztártag 97 százaléka visszatért az állami nyugdíjrendszerbe. Az így 
keletkezett többlet lehetőséget biztosított több nagyszabású lépés megtételére a tárgyalt év 
során. Ezek közül kiemelkedik a MOL-részvénypakett megvásárlása 498,3 milliárd forint 
értékben, ami az uniós módszertan szerint nem rontja a hiányt, hiszen közben vagyonnal 
gyarapodott az államháztartás. Adósságátvállalásra többször is sor került az év során, 
összesen 249,9 milliárd forint összegben. Ezek közül kiemelkedik a megyei önkormányzatok 
konszolidációja és a MÁV-adósság részleges átvétele 50 milliárd összegben. Sor került a 
költségvetési törvény kétszeri módosításával, 120 milliárd forinttal az MFB tőkeemelésére is, 
év végén pedig a költségvetés helyzetének alakulása azt is lehetővé tette, hogy a költségvetési 
szervek, egészségügyi intézmények felhalmozott szállítói tartozásait rendezzék, az előbbi 
25 milliárd, az utóbbi 27 milliárd összegben. Végül, ehhez az évhez tartozik az a jelentős tény 
is, hogy az Európai Bíróság döntése következtében jelentős összegű áfa-visszautalásra is sor 
került, ez 250 milliárd forintot tett ki.  

Ami az önök bizottságát közelebbről érinti: a környezetvédelem intézményi és ágazati 
célfeladatainak kiadása 235 milliárd forint volt, ami az előző évi teljesítéshez képest 
összességében 57,8 milliárd forinttal, azaz 32,6 százalékkal növekedett. Az intézmények 
kiadásai 2011-re 93,5 milliárdot tettek ki, a kiadás további döntő részét az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv teljesítése okozta 80,6 milliárd forinttal. Meg kell említeni a vörösiszap-
katasztrófa elhárítási feladataira elköltött összegeket is, ez 35,4 milliárd forint volt, valamint 
jelentős összegben teljesülhetett a zöldberuházási rendszer, a ZBR-program is.  

Röviden összefoglalva ennyit kívántam önöknek elmondani, és kérem, hogy a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogassák. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirend keretében tárgyaljuk az Állami 

Számvevőszék jelentését is, ezért megkérdezem az Állami Számvevőszék képviseletében 
jelen lévő tanácsos urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni.  

 

Villányi Antal szóbeli kiegészítése 

VILLÁNYI ANTAL számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Egy rövid kiegészítést szeretnék tenni.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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VILLÁNYI ANTAL számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte 
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellenőrzését.  

A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése lefedte a központi költségvetés bevételi 
főösszegének 96 százalékát, illetve kiadási főösszegének 91 százalékát. Ennek érdekében 
közel 81 intézménynél végeztünk helyszíni ellenőrzést, amelynek során összesen 76 
költségvetési beszámolót, valamint a költségvetés közvetlen kiadási és bevételi előirányzatait 
minősítettük. A minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése a 
korábbi zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző, az ÁSZ stratégiai céljai között 
szerepel, hogy a költségvetési szerveket teljes körűen ellenőrizze. Ennek első lépése volt idén 
kísérletei jelleggel a Belügyminisztérium és intézményei ellenőrzése, amelynek keretében 35 
intézményi beszámolót minősítettünk.  

A főbb megállapításaink a következők. A gazdaságpolitikai célok megvalósításához a 
költségvetési törvényt is többször módosították, melynek eredményeként a központi 
alrendszer kiadási főösszege 14 551,4 milliárd forintra, a bevételi főösszeg 12 974,2 milliárd 
forintra, a hiány előirányzata 1577,2 milliárd forintra módosult. A tényleges deficit 
1741,6 milliárd forint lett. A hiány alakulását jelentős mértékben a központi költségvetés 
egyszeri kiadási tételei, a MOL-részvények vásárlása, az Európai Bíróság ítélete miatti áfa-
visszatérítés, valamint az önkormányzati alrendszerből és a MÁV Zrt.-től átvállalt hitelek 
befolyásolták.  

Az államháztartás központi alrendszerének kiadásaiban a központi költségvetési 
szervek és az általuk kezelt előirányzatok, valamint a tb-alapok és az elkülönített állami 
pénzalapok kiadásai, illetve egyéb, többek között az adósságszolgálattal, a vagyonnal, az EU-
elszámolásokkal kapcsolatos tételek jelennek meg. A 2011. évi hazai költségvetésben 
megjelenő EU-források 913 milliárd forint összegben teljesültek, míg az EU költségvetéséhez 
történő 2011. évi hozzájárulás 233 milliárd forintos összeget tett ki. Az operatív 
programokkal teljesített összesen 2322,9 milliárd forint összegű kifizetések az időarányostól 
elmaradtak, azok a teljes keret 28,3 százalékát érték el. Emiatt több operatív program esetében 
magas a forrásvesztés kockázata.  

Az elkülönített állami pénzalapok egyenlege az eredetileg tervezett 14,6 milliárd forint 
többletnél lényegesen nagyobb összegű, 69,2 milliárd forint lett, ennek elsődleges oka az 
egyes alapoknál végrehajtott zárolás volt. A tb-alapokból finanszírozott ellátások 
rendszerében 2011-ben a jelentős szerkezeti átalakítások még nem kezdődtek el. Ezzel együtt 
a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételi oldalán jelentős változás volt, hogy új és egyszeri 
bevételként 2011-ben megjelent a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból, 
magánnyugdíj-pénztáraktól átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel, ez 363,4 milliárd 
forint volt. A rokkantsághoz és az egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása 
miatt várt 12 milliárd forint megtakarításból azonban csak 2,2 milliárd forint teljesült.  

A kormány az államháztartási egyensúly megteremtésének érdekében összességében 
214,2 milliárd forintot zárolt, emellett beszerzési és szerződéskötési tilalmat rendelt el. 
Befizetési, tartalékképzési kötelezettséget írt elő, és a költségvetési törvényben jóváhagyott 
kiadások egy részét nem engedte elkölteni, ez a maradványtartási kötelezettség volt. A 
nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatai, a 
Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a lakástámogatások 
kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel láttunk el, megbízhatóak.  

Az ellenőrzött költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatai 
kivételével elfogadó véleménnyel láttuk el. Az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatainak 2011. évi felhasználásáról készült összesített beszámolóról az ÁSZ elutasító 
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véleményt adott. A megállapított hibák a számvitel területén, a számvitelt támogató 
informatikai rendszerekkel kapcsolatos belső kontrollok nem megfelelő működésére 
vezethetők vissza, amelyek következtében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolata, egyezősége nem volt biztosított.  

Egy gondolatot szeretnék még a végén mondani. Az elmúlt hónapokban néhány 
jelentést küldtünk a bizottság részére. Ezek a jelentések: jelentés a Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről; jelentés az EU 
hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről; valamint jelentés 
az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását célzó intézkedések eredményességének 
és az állami közutak állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzéséről. Az elnök úr az ÁSZ-tól 
azzal a felhatalmazással indított ide minket, hogy felajánljuk a további segítségünket, 
együttműködésünket, hogy amennyiben a jelentéseink hasznosulása szempontjából az önök 
részéről igény van rá, akkor készséggel állunk a rendelkezésükre, akár megbeszélés, előadás 
formájában, vagy bármilyen formában, ami segíti a hasznosulást.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Kedves Képviselőtársaim! El kell mondanom, hogy 

a zárszámadáshoz a bizottsági és a kisebbségi véleményt, amelyeknek itt el kell hangozniuk, 
elektronikus formában holnap, 18-án, kedden 16 óráig kell megküldeni a titkárság részére, 
hogy a titkárság a megfelelő időpontban tudja azt továbbítani ahhoz, hogy ez a parlamenti 
munkába beépülhessen.  

Kérdezem, hogy ki tervezi a hozzászólást. (Bödecs Barna jelentkezik.) Parancsoljon, 
Bödecs Barna úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik-frakció 
álláspontját szeretném ismertetni a 2011. évi zárszámadással kapcsolatban.  

Mindannyiunk előtt ismert, hogy már a költségvetés elfogadásakor éles bírálatokat 
fogalmaztunk meg egyrészt a teljesíthetőség tekintetében, másrészt pedig annak a 
struktúrának a tekintetében, amely az Orbán-kormány első költségvetését gyakorlatilag 
összehasonlíthatatlan módon mutatta be az Országgyűlésnek, hiszen egy teljesen más 
minisztériumi struktúra állt fel 2010-ben, és a bázisévhez való viszonyítás gyakorlatilag 
lehetetlen volt, emellett a költségvetés fő előirányzatait, annak a teljesíthetőségét is bíráltuk. 
Most itt a zárszámadásban látjuk, hogy valóban jogosak voltak ezek a bírálatok, hiszen ezen 
fő előirányzatok teljesítése nem sikerült, mint ez a zárszámadásból kiderült.  

A törvényjavaslatban 1742 milliárd forintos hiányt javasolnak az Országgyűlésnek 
jóváhagyni. Az eredeti előirányzat 687 milliárd forintos hiány volt, ezt többször módosították 
év közben, a legutoljára önök által jóváhagyott hiánycél 1577 milliárd forint volt, ez még 
mindig mintegy 150 milliárddal kevesebb a tényleges teljesítésnél.  

Nem sikerült az államadósság elleni küzdelem sem, 80,8 százalékos rátát neveznek itt 
mérséklődésnek, miközben az eladósodottság 2010 végén is nagyjából ugyanennyi volt. Önök 
a Széll Kálmán-tervben 75,5 százalékot terveztek, a miniszterelnökük, illetve Matolcsy 
György gazdasági miniszter pedig ebben az évben 73 százalékot szeretett volna elérni, ehhez 
képest 80 százalék fölötti teljesítés van, ami álláspontunk szerint semmiképpen sem fogadható 
el. Hiszen a 2010-ben államosított nyugdíjvagyon jelentős részét is felhasználták, aminek azt 
a reményt tulajdonították, hogy ez majd 5 százalékkal csökkenti az eladósodottságot, ehhez 
képest olyan mértékben gyengült a forint, hogy a nyugdíjvagyon beömlesztése gyakorlatilag 
semmivé foszlott ebben az évben a pénzügyi kimutatásokban.  
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A kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forinttal többet fizetett ki a 
tervezettnél. Ez nagyon érdekes annak fényében, hogy önök nagyon jelentős 
bürokráciacsökkentést ígértek kormányra lépésükkor, ehhez képest a kiadások ebben az 
alrendszerben tovább nőttek. Valóban nőttek egyébként a bevételek is, mintegy 
250 milliárddal, de sajátos módon ez nem az adóbevételek növekedésének tudható be, hanem 
a költségvetési szervek bevételei növekedésének – ezek mintegy 360 milliárddal nőttek meg a 
tervezetthez képest. Úgy gondoljuk, hogy e növekmény okait, belső összefüggéseinek 
magyarázatát a zárszámadásban meg kellett volna adni, ezt önök nem tették meg, így egy 
lényeges közérdekű információtól esik el az ellenzék, és ez megint akadályozza azt, hogy ezt 
a törvényt általános vitára való alkalmasság tekintetében támogatni tudjuk.  

A fejezetek fő előirányzatainak teljesítése lényegesen eltér az Országgyűlés által 
jóváhagyott kiadásoktól, bevételektől. Önök az év során a jóváhagyott támogatások egy részét 
zárolták, másrészről pedig befizetési és maradványtartási kötelezettséget írtak elő. Úgy 
gondoljuk, hogy a kormány jogosítványai ebben a tekintetben vitathatóak és az 
államháztartási törvényből nem vezethetőek le.  

Az egyes fejezetek központi igazgatása, a fejezetekhez tartozó intézmények, valamint 
a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási és bevételi, támogatási előirányzatainak terv- és 
tényadatai jellemzően eltérnek egymástól. Elvétve találni a zárszámadásban olyan 
előirányzatot – ilyen egyébként például az országos kisebbségi önkormányzatok –, amelynél a 
tényleges költségvetési támogatás ugyanannyi lett volna, mint a tervezett.  

A kormány továbbra sem tud és nem is akar elszámolni a magyar nemzet vagyonával, 
az állam vagyonával. Az egységes integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az 
országleltár elkészítésére önök adtak határidőt maguknak 2011. december 31-ével, ez nem 
történt meg, az illetékes tárcák nem végezték el a leltárfelmérést, ezt a feladatot. Két és fél 
évvel a kormányváltás után sem tudjuk, hogy természetes mértékegységben mekkora az állam 
földvagyona – rét, legelő, erdő, nemzeti park –, víz- és gyógyvízkészlete, nincs sem nyitó, 
sem záró állomány, következésképpen azt sem tudjuk, hogy mekkora volt e téren a 
gyarapodás vagy a fogyás.  

Nem esik szó a zárszámadásban az állami tulajdonú társaságokról, arról, hogy vannak 
olyan állami tulajdonú vagyonelemek, ahol az államnak többségi vagy kisebbségi részesedése 
van, nem tudjuk, hogy az ezzel kapcsolatos vagyonváltozás miként történt a 2011. évben.  

Nem látunk elszámolást az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásokról, többek között a 
MOL-részvények mintegy 500 milliárd forintért történt megvásárlásáról, és arról, hogy ennek 
milyen volt a hatékonysága az elmúlt időben.  

Most pedig pár szóval szólnék az Állami Számvevőszék feladat-végrehajtásáról. Erről 
nekünk egy kicsit eltérő az álláspontunk. Álláspontunk szerint az ÁSZ-nak nemcsak vizsgálni 
kellene az állami költségvetés végrehajtását, hanem azt egyértelműen auditálni kellene úgy, 
hogy arról véleményt is nyilvánítson az idevonatkozó vizsgálati standardoknak megfelelően. 
Helytelennek tartjuk azt, hogy vélemény hiányában a teljes közjogi felelősség a képviselőkre 
hárul. Úgy gondoljuk, hogy egy szakmai szervezet, egy állam által fizetett szakmai auditor 
szervezet pontosan arra való, hogy általános véleményt formáljon a végrehajtásról, és a 
képviselők számára iránymutatást adjon arról, hogy felmenthető-e a kormány ezen 
végrehajtással kapcsolatos felelősség alól avagy nem, tehát hogy azok a túllépések, azok a 
szerkezeti eltérések, amelyeket látunk ebben a javaslatban, indokoltak voltak-e avagy sem. 
Ezért a zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását, annak elfogadását, ezáltal a 
kormánynak a gazdálkodás felelőssége alóli felmentését nem tudjuk támogatni.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Én magam is tervezem a hozzászólást, és erre az 

időszakra felkérem dr. Nagy Andor alelnök urat, hogy vegye át a levezető elnöki feladatot.  
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(Az elnöklést dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Szabó Imrének.  
 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Bödecs 

képviselőtársam eléggé alapos és részletes véleményt fejtett ki, ezért én nem térnék ki 
ismételten ugyanazokra a tételekre, ezeknek egy jelentős részével azonosulni tudunk.  

A legfontosabb megállapítás részünkről az, hogy az MSZP sem tudja támogatni a 
törvényjavaslatot. 

A zárszámadás indoklása, konkrétan azok figyelmen kívül hagyásával nem a valós 
folyamatokat és összefüggéseket mutatta be a 2011-es költségvetés végrehajtásának során, és 
miután ez egy első, teljesen önállóan készített költségvetés, ezért az összefoglalóban ez azt az 
eredményt mutatja be a számunkra, hogy akik szegények voltak, azok még szegényebbek 
lettek, a jómódúaknak viszont jelentős kedvezményeket adott a kormányzat az adóterhek 
csökkentésével. Több száz milliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtalan és 
szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát, és drágította a hiteleket, 
ezzel a nemzetközi megítélésünkön is elég komoly rombolást végzett, a foglalkoztatás 
költségeit növelve és megszüntetve a költségvetésnek az átláthatóságát véleményünk szerint.  

Az ÁSZ-nál hasonló véleményt szeretnék megfogalmazni: nem tudott felülemelkedni 
a részleteken, nem vette górcső alá a kormány gazdaságpolitikáját, és ezzel az űrrel 
gyakorlatilag egy társadalmi szerepet nem töltött be. Bödecs képviselő úr még a parlamenti 
szakmai segítségnyújtást fogalmazta meg, de úgy ítéljük meg, hogy nemcsak a parlament felé, 
hanem a társadalom felé is van ilyen funkciója az ÁSZ-nak. Ugyanakkor az ÁSZ számos 
nagyon fontos észrevételt és megállapítást tett, ezért azt kérjük, hogy a kormányzat ezeket a 
megállapításokat a továbbiakban vegye figyelembe.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést Szabó Imrének.  
 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Kérdezem, hogy ki tervezi még a hozzászólást. (Dr. Nagy Andor jelentkezik.) 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Szeretném a Fidesz-KDNP-frakció többségi véleményét röviden ismertetni, és egyúttal 
jelezni, hogy mi általános vitára alkalmasnak látjuk a zárszámadási törvényt.  

Nem kívánok mindenben reagálni arra, amit Bödecs Barna – egyébként az ő 
nézőpontjából szakszerűen – megfogalmazott, de szeretném az ő figyelmét felhívni arra, hogy 
emlékezzen arra, amit a főosztályvezető úr mondott, hogy ez a 2011-es költségvetés egy 
szufficites költségvetés volt egy olyan nehéz időszakban, amivel egész Európa szembesült. 
Lehet a világot úgy is nézni persze, ahogy ők nézik, de ezek, hogy reálkereset-növekedés van, 
nem omlott össze az ország, szufficites államháztartásunk van, olyan tények és szerintem 
értékek, amelyeket mi szeretnénk itt megemlíteni. Ahhoz pedig a kormánynak joga van, hogy 
egy új kormányzati struktúrában kormányozzon, de az is igaz, hogy valóban nem lehet úgy 
összehasonlítani a jelenlegi kormányszerkezet miatt sok mindent az előző ciklussal, mint 
ahogy azt korábban megtettük. 

Mivel a mi bizottságunk – a nevében is benne van – a Fenntartható fejlődés bizottsága, 
elsősorban a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos dolgokkal 
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foglalkozik, én a többségi véleményemet kifejezetten erre a területre szeretném koncentrálni. 
Számokat hallhattunk a főosztályvezető úrtól – én szeretném két-három percben néhány 
intézkedés tekintetében megvilágítani azt, hogy a nehéz helyzet ellenére 2011-ben ezen a 
területen mi minden történt. Négy nagyobb területre koncentrálnék.  

Az első terület ezek közül a „mi történt a lakosság életminőségének, valamint a 
települési környezet minőségének a javítása érdekében”. Szeretném kiemelni azt a 
kormányhatározatot, amely az ivóvízminőség-javító programot felgyorsította. A 
felgyorsításon van itt a hangsúly. 13 ezer lakost érintő beruházás zárult le, mert megnőtt a 
pályázati aktivitása a településeknek ennek a kormányhatározatnak a révén. Jelentős mértékű 
csatornázás, szennyvíztisztítás is történt 2011-ben, egyet emelnék ki: befejeződött a csepeli 
szennyvíztisztítónak a harmadik üteme, beindult a próbaüzem, ez a csepeli szennyvíztisztító 
700 ezer embert szolgál ki, és mintegy 1,3 millió lakosegyenérték szennyezőanyag 
eltávolítására alkalmas. Valamennyien tudjuk, hogy ebben az évben, 2011-ben fogadtuk el az 
új termékdíjtörvényt, és jött létre az új Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. 2011-ben 
került sor első alkalommal észt mintára a „Takarítsuk ki Magyarországot!”, vagy ahogy mi 
használtuk, a „TeSzedd! 2011.” akcióra, amelynek során 160 ezer önkéntes mintegy kétezer 
tonna illegális hulladékot gyűjtött össze. Jelentősnek tartom, és ezért külön meg is említeném, 
hogy a kormány elfogadott egy, a kisméretű szálló por, a PM10 csökkentésével kapcsolatos 
intézkedési tervet, ez is egy jelentős dolog.  

A másik nagyobb terület, amire kitérnék, a természeti értékek és területek védelme. 
Valamennyivel, mintegy 215 hektárral nőtt az összkiterjedése a védett természeti 
területeknek. Az Európai Bizottság egyébként megállapította egy helyszíni szemle kapcsán, 
hogy Magyarországnak újabb Natura 2000-es területeket nem kell kijelölnie, és külön 
kiemelném azt, hogy az Őrségi Nemzeti Parkban a kormány biztosított mintegy 450 millió 
forintot, hogy zsebszerződéses földhasználattal érintett földeket az állam vissza tudjon 
szerezni, ezek egyébként természeti területeken voltak.  

A harmadik nagyobb terület a vízkészletek védelme és fenntartható hasznosítása. 
Elhangzott itt is a vörösiszap-katasztrófa kapcsán, hogy az Országos Környezeti 
Kármentesítési Program terv szerint zajlott. 2011-ben több mint 200 kilométernyi csatorna 
kotrására sor került, és a kormány külön foglalkozott az egyik ülésén a Tisza-tóval, a Mosoni-
Dunával és a Lajta folyóval, illetve térségi vízgazdálkodási rehabilitációs projekteket hagyott 
jóvá. 

Végül, de nem utolsósorban a környezeti oktatás, nevelés, szemléletformálás terén is 
jelentős dolgok történtek. Magyarországon már jól működik az úgynevezett zöldóvoda-
rendszer, vagy mondhatnám az ökoiskola-hálózatot is, az ebben részt vevő óvodák, iskolák 
száma évről évre nő, és a civil szervezeteknek a Zöld Forrás-pályázat keretében ugyan nem 
annyi pénz, amennyit szerettek volna, de mégis 116 millió forint a rendelkezésükre állt.  

Végül – és ezzel zárom a hozzászólásomat – a kormány elfogadott egy nemzeti 
környezettechnológiai innovációs stratégiát, ami szintén erősíti azt, hogy ezen a területen 
igenis történt valami, annak ellenére, hogy nem zártunk könnyű évet.  

Tehát összességében, még egyszer megismétlem, a zárszámadási törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartjuk, és ezt a többségi véleményt határidőre én írásban be is 
nyújtom, és egyben jelezném az elnök úrnak, hogy a parlamentben szívesen el is mondom a 
bizottság többségi véleményét majd a vita… (Jelzésre:) Nem kell előadót állítani, csak 
írásban kell beadni, jó, köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor megadom a reagálás lehetőségét a 
főosztályvezető úrnak. Parancsoljon! 
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Válaszok 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm. Számos észrevételt, véleményt hallottunk, ezek túlnyomó többsége politikai 
vélemény, tehát ezekre én kormánytisztviselőként nem kívánok reagálni, a Jobbik 
képviselőjétől viszont hallottam néhány, konkrétan a zárszámadást érintő minősítő véleményt 
is, ezekre reagálnék.  

A kormányzati struktúraváltás, tudjuk jól, a kormány szervezetalkotási szabadságának 
a joga, tehát ezt megteheti, és minden kormány él is ezzel az eszközzel. Az 
összehasonlíthatóságot úgy igyekszünk mindig elősegíteni, hogy ilyenkor a zárszámadást 
kiegészítjük egy igen vaskos, úgynevezett funkcionális összehasonlító táblával, éppen azért, 
hogy a konverziókat lehessen követni, ez most is része a törvény mellékletének, tehát kérem, 
hogy ott keressen választ. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban, ha elakad, szívesen állunk 
rendelkezésére.  

A továbbiak, ahogy mondtam, főleg politikai vélemények voltak, tehát nézőpont 
kérdése, hogy például az adósságszolgálat mérséklése elfogadható-e vagy sem. Természetesen 
érteni kell azt, hogy az adósságunk nagy részét devizahitelek teszik ki, ezeknek az árfolyama 
ezt technikailag mozgatja, például a mai napon, amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, 
egészen más árfolyamon átszámozódva egészen más érték jön ki.  

Többször említett a képviselő úr olyan kritikát, hogy valami nem kellően 
megmagyarázott. Ezeket általános észrevételként tetszett megfogalmazni. Ha szíveskedik 
konkretizálni, akkor mindenre választ adunk, illetve rámutatunk arra, hogy ez szerintünk 
benne van ebben a zárszámadási törvényben, tehát például a bevételek megalapozottsága. 

Ami a vagyoni kérdéskört illeti, az elsősorban nem rendeltetése egy zárszámadási 
törvénynek, hogy országleltárról, nemzeti vagyon alakulásáról, állami társaságok 
vagyonelemeiről szót ejtsen, ennek ellenére van benne szó, tehát a zárszámadás általános 
melléklete külön fejezetben foglalkozik vagyoni kérdésekről, és tételesen bemutatja az egyes 
állami társaságoknál meghozott intézkedéseket. Tehát ebben is, ha további kérdése van a 
képviselő úrnak, szívesen állunk rendelkezésére.  

Köszönöm szépen. Ennyit kívántam reagálni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem, hogy Villányi Antal 

számvevő tanácsos úr kíván-e reagálni.  
 
VILLÁNYI ANTAL számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót. 

Egy mondatot szeretnék a képviselő úrnak mondani, hogy az Állami Számvevőszék 
működését a Számvevőszékről szóló törvény határozza meg. Tehát addig, amíg a törvényi 
kereteken belül működik az Állami Számvevőszék, és ezek az előírások ilyen lehetőséget 
nyújtanak a számunkra, mi igyekszünk jogszerűen eljárni, és tartjuk magunkat a 
jogszabályokhoz.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. (Jelzésre:) Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak 

egy utolsó gondolat, mivel a Mezőgazdasági bizottságban is feladatom volt ismertetni a 
zárszámadási törvényt, szeretném jelezni, hogy a Jobbik képviselőcsoportja ott támogatta az 
általános vitára való alkalmasságát.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ez egy újabb érdekes információ volt. Ennek ellenére, ha 
más képviselőtársam nem tervezi a hozzászólást, akkor én a vitát lezárom, és szavazásra 
bocsátom az általános vitára való alkalmasságot.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Akik az általános vitára való alkalmasságot támogatják, 
kérem, kézfelemeléssel szíveskedjenek ezt jelezni. (Szavazás.) 11 igen. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja az általános vitára való alkalmasságot.  

Köszönöm szépen a kormányzat és az Állami Számvevőszék képviseletében megjelent 
kollégáknak a segítséget.  

Egyebek 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely a bizottság munkatervét foglalja 
magában.  

Kérdezem, hogy ki az, aki tervezi a munkatervhez a hozzászólást. (Jelzésre:) Alelnök 
úr, parancsoljon! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak egy rövid észrevételem 

lenne: javaslom, hogy fogadjuk el a munkatervet, de azzal a megjegyzéssel, amit az előző 
ülésen tettem. Van egy olyan pontja a munkatervünknek, amiben stratégiát akar a bizottság 
megfogalmazni, én ezt nem tartom szükségszerűnek… (Jelzésre:) Módosítottátok, köszönöm 
szépen. Akkor így támogatja a kormánypárti többség a munkatervet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mint közben kiderült – de azért a mikrofonon keresztül a 

jegyzőkönyv számára is jelzem –, az előző hozzászólása az alelnök úrnak elérte a célját, mert 
az előkészítésben már módosította a megfogalmazást az előterjesztő. Ezért kérdezem, hogy ki 
az, aki elfogadja a bizottság munkatervét. Kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy ez egyhangú, 14 fős szavazattal ment át.  

Az egyebek napirendi pont keretében szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
holnapi napon 12 óra 30 perckor lesz a miniszter úr meghallgatása, a földszint I. teremben 
várjuk a bizottság tagjait.  

Ugyanakkor előzetes technikai-szervezési információként szeretném elmondani, hogy 
nagy valószínűséggel a kihelyezett szigetközi ülésünknek az időpontja október 9-én, kedden 
lesz. Kérném, hogy aki tudja, úgy tervezze az elfoglaltságát, és úgy jegyezze elő a naptárában 
ezt a napot, hogy minél többen személyesen részt tudjunk venni ezen.  

Kaptunk egy meghívót, amit még nem tudtunk szétküldeni, de majd a bizottság 
titkársága ezt pótolja. Ez a Rákóczi Szövetség rendezvénye lesz a következő címmel: „Duna-
stratégia. A Duna elválaszt vagy összeköt?” Előadó: Péteri László építészmérnök, a Reális 
Zöldek Klub témafelelőse. Meghívott vendég: Medgyesy Balázs kormánybiztos és Szalma 
Botond hajózási szakértő, a MAHOSZ elnöke. Az előadás helye és időpontja: a Rákóczi 
Szövetség irodája, II. kerület, Szász Károly utca 1., szeptember 19-e, 17 óra. A közeli időpont 
miatt is gondoltam, hogy érdemes felhívni rá a figyelmet. Akit ez a rendezvény érdekel, a 
titkárságon keresztül tudja meg a pontos helyszínt és időpontot.  

Tisztelt Bizottság! A mai bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc) 
 

Dr. Nagy Andor Szabó Imre 
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a bizottság alelnöke a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


