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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

(T/1498. szám)

(Általános vita)

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

költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetési javaslatáról (1498/2. szám)

2. Egyebek: a bizottság 2011. évre vonatkozó utazási tervének összeállítása
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 18 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság tagjait, a bizottságon megjelent
előterjesztőket és a bizottság munkájában résztvevő civil szervezetek képviselőit, valamint
minden más érdeklődőt a bizottság ülésén.

A bizottság mai ülése az eredetileg is kiküldött napirend alapján fog megtörténni. Első
lépésként azért meg kell jegyeznem, hogy a bizottság határozatképes, köszönöm az ellenzéki
és a kormánypárti képviselőknek is, hogy munkájukkal lehetővé teszik, hogy határozatképes
bizottsági ülésen a mai napirenden lévő előterjesztéseket megtárgyaljuk és arról véleményt
alkossunk.

Az eredetileg kiküldött napirend egy komoly témakörben, a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat T/1498. szám alatti előterjesztésének az
általános vitára való alkalmasságáról való döntést jelenti. Ehhez a napirendhez szorosan
kapcsolódik az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról és a Költségvetési Tanács véleménye ugyancsak a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. A 2. napirendi pontunk az Egyebek
napirendi pont, annak a keretében egy gyors tájékoztatást szeretnék adni a 2011. évre
vonatkozó utazási terv összeállításáról. Ennyi a mai napra tervezett munkánk.

Kérdezem a bizottság tagjait, ha egyetértenek a mai napirendünkkel, akkor kérem, ezt
szavazatukkal erősítsék meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenpróbát kérek. (Nincs jelzés.)
Ilyet nem látok. Tartózkodott-e valaki? (Nincs jelzés.) Ilyet sem látok. A bizottság
egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (Általános vita)

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)

A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

Nincs akadálya annak, hogy hozzákezdjünk a munkánkhoz, amely a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitája. Ebben az előterjesztőt
szeretném meghallgatni, a kormány képviseletében jelen lévő előterjesztőt és az Állami
Számvevőszék képviselőjének egy hozzáfűzött összefoglalóját. A Költségvetési Tanács
elnöke, dr. Kopits György úr írásban tájékoztatott arról, hogy miután párhuzamosan zajlanak
a bizottsági ülések, ezért a Tanács kis létszámára való tekintettel kéri megértésünket, hogy
személyesen nem tudnak a bizottság ülésén részt venni, de ha bármilyen véleményünk,
kérésünk van, azt igyekeznek megválaszolni, akár írásban vagy akár más módon, de ez
nyilvánvalóan csak egy későbbi időben fog tudni megtörténni.

Mindezekkel egyetemben tisztelettel köszöntöm az előterjesztői oldalon ülő hölgyeket,
urakat. Azt kérem, a jegyzőkönyv kedvéért legyenek kedvesek majd névvel és tisztséggel
egyetemben a bejelentkezéskor segíteni a jegyzőkönyvvezetés munkáját.

Át is adom önöknek a szót, először a kormány képviselőjének, azt követően az Állami
Számvevőszék képviselőjének. Rövid összefoglalót, felvezető gondolatokat kérek, és ha lehet,
akkor fókuszáljanak arra a területre, a fogyasztóvédelem területére, ami a bizottság
hatáskörében van, de természetesen minden egyéb megjegyzést örömmel hallunk. Azt
követően mondanám el a bizottságnak, hogy hogy terveztem a mai tárgyalási metódust
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alelnök úrral is egyeztetve, ami viszonylag mederben tart, vagyis gyors tárgyalási
előremenetelt tud jelenteni.

Önöké a szó.

Kovács Beáta szóbeli előterjesztése

KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Üdvözlöm
önöket. Kovács Beáta vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese.
Néhány gondolatot szeretnék mondani a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban
általánosan.

A csatlakozás óta ez az első olyan költségvetés, amely az uniós módszertan szerinti
hiánnyal számol, tehát ami a 3 százalékos hiánycélt figyelembe veszi; 2,9 százalékos hiánnyal
számolunk. A kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének
beindítása és a foglalkoztatás növelése áll a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.

3 százalékos GDP-növekedéssel számolunk, és az szja módosításának következtében
elsősorban, másodsorban pedig a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő számának
eredményeképpen a háztartások fogyasztásnövekedésével számolunk 2,6 százalékos
mértékben, csökkenő inflációval.

Úgy gondolom, hogy az általános dolgokat próbálom leszűkíteni. A
jövedelemközpontosítás és újraelosztás szűkítése a magánszektor mozgásterét bővíti és
hozzájárul a gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Politikai célkitűzés, hogy a
következő években érzékelhetően csökkenjen a jövedelemcentralizáció.

Kiemelt feladata a 2011-es költségvetésnek, a költségvetési politikának a
munkahelyteremtés és a bürokrácia leküzdése. Elsősorban a háztartások többletforráshoz
jutnak, körülbelül 300 milliárd forinttal több pénz marad a lakosság zsebében a személyi
jövedelemadó változásának a következtében. A vállalkozások pénzügyi mozgástere is bővül,
elsősorban az adócsökkentés következtében. 500 millióra növekszik az a társaságiadó-alap,
ami után 10 százalékos mértékű a társasági adó, és az új Széchenyi-terv támogatásai révén
már az Új Magyarország fejlesztési terv pályázati kiírása is ennek szellemében jelenik meg.

Az állami szféra hatékonyságát mindenképpen növelni fogjuk, aminek az az oka, hogy
a kormányzat és a háttérintézmények karcsúsítására kerül sor és a kiadások visszafogására -
mint ahogy azt önök is olvashatták meg hallhatták mindenütt -, a kormányzatnál az 5
százalékos, a háttérintézményeknél a 10 százalékos létszámleépítés következtében. Ez a
létszámleépítés, karcsúsítás nem érint minden területet, mert az egészségügyet és az oktatást
nem érinti, meg vannak olyan területek, mint a rendőrség vagy mondjuk a VPOP és az APEH
összevonásával létrejövő NAV, ott pedig erősödni fognak ezek a szervezetek.

Az alábbi fő területeket kezeli kiemelten a 2011. évi költségvetési törvény.
Közfoglalkoztatás. Itt a nemzeti közfoglalkoztatási program elindítása, aztán az új

Széchenyi-terv elindítása, a Széchenyi-kártya programjának kiterjesztése, ahogy mondtam, az
állami kiadások és a bürokrácia csökkentése van. A létszámkarcsúsításhoz még hozzájárul az
is, hogy 5 százalékos dologikiadás-csökkentéssel számoltunk a tervezés során. A közfeladatok
kiszervezésének megállítása is cél. Elsősorban a szerződések felülvizsgálata során fogunk
eljutni ide. Nagyobb támogatást kapnak a határon túli magyarok. A közoktatás
modernizációja, tanyafejlesztési program megindítása és a nyugdíjrendszer átalakítása. Erre a
3 százalék alatti hiánycél elérése miatt kerül sor.

Több felmérés is készült, és a felmérések azt mutatják, hogy a magán-nyugdíjpénztári
tagok 30 százaléka mindenképpen vissza akar lépni az állami nyugdíjrendszerbe, 40 százalék
az, aki hezitál, és 30 százalék pedig egyértelműen azt mondja, hogy elzárkózik ettől a
lépéstől. Itt azért azt látni kell, hogy ez a kérdéskör túlmutat a fiskális problémafelvetésen,
mégpedig két körben. Az egyik az, hogy 2008-2009 során szembesülhettek a magán-
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nyugdíjpénztári tagok is azzal, hogy azt a fajta biztonságot, amit annak idején a rendszer
kialakításakor hangoztattunk, nem feltétlenül nyújtja a magánnyugdíjpénztár. A negatív
hozamokra gondolok. A másik pedig az elöregedő társadalom. Itt a tőkefedezeti pillér sem
képes biztosítani a nyugellátásokat. Tegnap egyébként a gazdasági és informatikai bizottsági
ülésen is felmerült ez a kérdés, hogy innentől kezdve viszont az explicit államadósság egy
ilyen implicit államadósságot fog eredményezni. Viszont abban az esetben, hogy ha a
kormány törekvései úgy teljesülnek, ahogyan most a makrogazdasági feltételek kapcsán is
említettem, hogy a foglalkoztatás növekedni fog, illetve elmozdulás fog történni a korfában,
akkor ez az implicit államadósság nem fog jelentkezni, sőt optimista becslésekkel még
szufficites is lehet.

Az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű adócsökkentésére kerül sor egyébként a személyi
jövedelemadó változtatásával, egy arányos, egykulcsos, 16 százalékos adózás lesz 2011.
január 1-jétől. Kibővül a családi kedvezmény. A többi adónemben nem olyan nagy mértékű a
változás szerintem, hogy most érdemes lenne kitérni rá, a társasági adót meg említettem már,
hogy a kkv-k helyzetbe hozása miatt lenne érdekes.

Ennyit az általános feltételekről.
Annyit szeretnék esetleg még mondani, hogy ha a 2010. évi támogatás-előirányzatokat

nézzük, akkor a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál nagyjából megmarad ugyanaz a támogatás. A
fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében csökken az összeg csaknem a felére. Itt a
szerződések felülvizsgálatával jutottunk el ide, nemcsak a Nemzetgazdasági Minisztérium,
hanem a volt tárca, tehát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőivel egyetemben.

Ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető helyettes asszonynak, és akkor az ÁSZ
képviseletében jelen lévő kolléganőnek adom meg a szót.

Holé Sándorné dr. szóbeli kiegészítése

HOLÉ SÁNDORNÉ DR. (Állami Számvevőszék): Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Holé Sándorné vagyok, az Állami Számvevőszék államháztartás központi szintjét ellenőrző
igazgatóságának igazgatóhelyettese, és bemutatom kollégámat, Horváth József számvevő
főtanácsadó urat.

Nagyon röviden szeretném összefoglalni azt az általános tapasztalat- és
megállapítássort, amit a rendelkezésünkre álló igen rövid idő alatt tudtunk tenni.

Mindenekelőtt - bár gondolom, hogy a bizottság tagjai szempontjából az eredmény a
fontos és nem az, hogy milyen úton-módon és milyen nehézségek árán jutott el oda a
Számvevőszék - azért megemlíteném, hogy mindössze egy hét állt rendelkezésünkre helyszíni
ellenőrzések végzéséhez október 18-25. között, majd ezt követően október 30-án kaptuk meg
a költségvetési törvényjavaslatot, illetve a számszerű adatokat, amikor szembesültünk azzal,
hogy néhány adat a törvényjavaslatban már eltért az általunk ellenőrzött-től, illetve
megismerttől. Ezeket a véleményünk megfelelő helyein fel is tüntettük. Természetesen ezekre
már idő hiányában sem tudtunk volna reagálni, tehát ezeknek az információknak a hiányában
tettünk megállapításokat, illetve nem állt rendelkezésünkre már megfelelő muníció ahhoz,
hogy véleményt tudjunk alkotni ezekről az új adatokról.

Általánosságban szeretnék egy-két véleményt ismertetni a költségvetési
törvényjavaslat kialakításának a módjáról és végül is az Országgyűlés elé benyújtott
költségvetési törvényjavaslatról.

Kedvező változás a tervezési folyamatban, hogy a tervező szerveknek most már a
bázisalapú tervezési módszertan helyett az állami feladatok körének a megismerése és az
ehhez szükséges feladatokhoz szükséges források biztosítása állt előtérben, azonban majd erre
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még fogok utalni, hogy a konkrét tervezési követelményeknél még mindig előkerült a
tervezési tájékoztatóban is ez a bázisalaphoz való visszatérés.

Kedvező változás, hogy a költségvetési dokumentum normaszövege áttekinthetőbb,
indokolása egyszerűbb és jó irányba változott, hiszen kikerültek a többszörös ismétlést
tartalmazó dokumentumok, táblázatok.

Kedvező továbbá, hogy a 2011. évi költségvetés esetében csökkent azoknak az
adóbevételeknek az aránya, amelyek előirányzatáról nem tudtunk kellőképpen véleményt
alkotni. Most 33,5 százalék ezeknek a bevételeknek az aránya.

Kedvező változásként értékelhetjük, hogy az Európai Unióhoz kapcsolódó
támogatások tervezése során a szerződések és a kötelezettségvállalások figyelembevételével
terveztük meg a kiadásokat, az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek, tehát ez a
korábbiakhoz képest elmozdulást jelentett.

Ugyanígy kedvező folyamat, hogy az átláthatóságot segítette az, hogy a társadalmi
szervezetek előirányzatait önálló törvényi soron jelentették meg, továbbá, hogy hangsúlyt
fektettek arra, hogy a PPP-programokkal kapcsolatos kiadások túlnyomó többsége egy
tárcánál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tárca költségvetésében szerepelt.

Ugyanakkor vannak még javítanivalók. Visszatérő probléma a költségvetési
törvényjavaslat kidolgozásával kapcsolatban, hogy a benyújtás időpontjában az
előirányzatokat megalapozó egyes jogszabályok még nem hatályosak, tehát ez
mindenféleképpen nehezítette a véleményalkotást is.

A törvényjavaslatból az idei évben is hiányzik az áttekinthetőséget, a döntések
megalapozását segítő, összegező kimutatás, a törvényjavaslat indokolása ezeknek az elemző,
értékelő anyagoknak, összegező számadatoknak az ismerete hiányában nem tekinthető

kielégítőnek. Ugyanígy gondot okoz, és ha úgy tetszik, negatív jelenség, hogy a költségvetési
évet követő három év várható előirányzatai nem szerepelnek a dokumentumban, de ugyanígy
a 2010-es év várható adatainak az alakulása sem jelenik meg.

Néhány főbb megállapításunkat kiemelném. Mindenekelőtt indokoltnak tartjuk, hogy
az éves központi költségvetés szerkezetét, tartamát és annak kialakításában résztvevő

szervezetek feladatait - ideértve természetesen az Állami Számvevőszéket is - törvényi
szinten, egy átfogó jellegű közpénzügyi törvény keretében szükséges szabályozni, hiszen ezt
már egyébként évek óta sürgetjük, de ebben nem tapasztaltunk az idei évben sem előrelépést.

A főbb megállapításainkból azért. Habár közvetlenül nem kapcsolódik a
fogyasztóvédelemhez, de közvetve mégis, különböző szintű megállapításokat tehettünk arra
vonatkozóan, hogy milyen kockázatokat hordoz a költségvetési törvényjavaslat. Így az
adóbevételek 45,7 százalékának, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 85,9
százalékának a teljesíthetőségét megalapozottnak ítéltük, míg a közvetlen kiadások 100
százaléka és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások több mint fele megalapozott
értékelésünk szerint. Ugyanakkor viszont magas kockázatúnak minősítettük a társasági adót, a
hitelintézeti járadékokat, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekből az értékesítési
bevételeket. Közepes kockázatúnak értékeltük a jövedékiadó-bevételt. A társasági adó és az
áfa esetében kockázati tényező lehet viszont, hogy a GDP tervezett növekedésénél
alacsonyabb ütemű a teljesítés.

A költségvetési törvényjavaslatban megjelenő hiányhoz, amelyben a központi
alrendszer hiánya 16,9 milliárd forinttal magasabb az ellenőrzés során megismertnél, tehát az
ellenőrzés során egy finanszírozási tervet láttak a kollégák, ennél magasabb, ugyanakkor
viszont az ehhez kapcsolódó, tehát az ehhez az adathoz kapcsolódó finanszírozási terv nem
állt a kollégák rendelkezésére.

A költségvetés rendelkezésére álló uniós fejlesztési források keretösszege
megítélésünk szerint biztosítja a feladatok ellátását, mivel a szabályozás lehetőséget ad a
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költségvetési törvényben betervezett, úgynevezett felülről nyitott előirányzatoknál az összeg
túllépésére.

Néhány gondolatot mondanék a fejezetek tervezéséről is, hiszen ebbe a körbe tartozik
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságra ugyanazok az
általános megállapítások vonatkoznak, mint amik a jelentésünkben egyébként más területen is
szerepelnek, hogy takarékosság és szervezeti változások, áthatja ezeknek az intézkedéseknek
a hatása a költségvetési számok kialakítását. Így például szigorodtak a takarékossági
szempontoknak megfelelően a személyi juttatások, a járulékok tervezései, a
jutalommegvonás, a Cafeteria csökkentése, és ezeket természetesen figyelembe vették a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tervezési számainak a kialakításánál. Ugyanígy, mint
ahogy a kolléganőm is említette, a dologi és a felhalmozási kiadások tervezéséhez is szigorú
iránymutatást adott a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója. Ennek alapján rangsorolni
kellett a kiadásokat és meg kellett határozni a prioritásokat. A források az eszközök állag- és
értékmegóvására, valamint a legszükségesebb tárgyi eszközök pótlására nyújtanak csak
fedezetet.

A fejezeti kezelésű előirányzatok köréből szeretnék kiemelni néhány gondolatot,
hiszen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal összefüggésben három fejezeti kezelésű

előirányzat érinti a szervezetet. Ezekkel kapcsolatban megemlíteném, hogy általános
véleményünk, hogy a tájékoztató, amit a tervezési munkához a Nemzetgazdasági
Minisztérium rendelkezésre bocsátott, valójában most szűkebb, illetve bővebb feltételeket
határoz meg az előző évekhez viszonyítva. Szűkebb annyiban, és ebben szűkíti a tervező
szervek mozgásterét, hogy soronként meghatározta a tervezhető összeget a fejezeti kezelésű
előirányzatok vonatkozásában, ami kicsit megkötötte a tervező szervezetek fantáziáját is,
hiszen igazodniuk kellett ehhez a szigorú követelményrendszerhez.

Nem tudom, hogy az idő rövidségére való tekintettel kívánjak-e még szólni
egyebekről. (Elnök: Szerintem most ennyi elég nekünk is.) Ha ennyi elég, akkor köszönöm
szépen, és tisztelettel várom a kérdéseket.

ELNÖK: Én köszönöm szépen az előterjesztőknek a felvezetést. Azt javasolnám, hogy
a költségvetési előterjesztés nagyságára is figyelemmel a korábban megszokott tárgyalási
metódustól térjünk el. Csináljunk először egy kérdéskört, majd azt követően a frakciók az
álláspontjukat, a véleményüket ismertetik. Ezeket a rögzített álláspontokat, véleményeket
írásban többségi, illetve kisebbségi véleményként el fogjuk küldeni a költségvetési bizottság
számára, amely majd összeállítja a parlamentnek a javaslatot. Ebből kiindulva először a
kérdéseknek van helye. Ha az elhangzottakkal kapcsolatban vagy egyébként a költségvetési
törvény előterjesztésével kapcsolatban van kérdése a jelen lévő bizottsági tagoknak, akkor
kérem szépen, azt jelezzék, meg fogom adni a szót, és akkor először a kérdéskörrel megyünk,
utána lesz véleményalkotás.

Képviselő urak, hölgyek? (Jelzésre:) Z. Kárpát Dániel a Jobbik részéről!

Kérdések

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a szót. Először is
köszönjük szépen a kimerítő tájékoztatást, mely nem nélkülözte a legfontosabb szakmai
elemeket sem, tehát megnyugodtunk abból a szempontból, hogy valóban, bár mondjuk az
Állami Számvevőszék esetében az idő rövidsége valóban fellelhető, de tényleg megfelelő
utánajárás történt minden esetben. Kicsit nehéz a dolgom, hiszen a véleményünk és a
kérdések ömlesztve találhatók a számítógépemen, de megpróbálom ezekből kibogarászni a
legfontosabb kérdéseket.
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Természetszerű, ami nagyon fontos kérdés lenne fogyasztóvédelmi szempontból, hogy
mennyiben tükrözik a kormányzat eddigi retorikai prioritásait azok a számok, amelyek
mondjuk a GVH sorában találhatók, tehát minek köszönhető egyfajta csökkenés az itt
fellelhető összegben. A PSZÁF-fel kapcsolatban is azt szeretném megkérdezni, hogy mivel
ennek a feladatköre folyamatosan szélesedik, és azt látom, hogy a gazdasági élet mind több
szegmensének felügyelete és a PSZÁF feladatköre folyamatosan növekszik, ezt nem látjuk
tükröződni soron és a számokban, tehát egész egyszerűen látható az, hogy ezen szervezetek
támogatottsága nem nő egyenesen arányosan azzal a feladatmennyiséggel, amit ráosztottunk.
Nyilvánvaló, hogy az utóbbi 8 évben adott esetben ezeknek nem volt annyi feladatuk, mint
lehetett volna. Most ez a helyzet szerencsésen megváltozott.

Ugyanakkor, ami látható és amit még a kormányzati előterjesztéssel kapcsolatban
szerettem volna megjegyezni, hogy nagyon optimista és nagyon jól hangzó megállapításokat
hallhattunk itt. Közfeladatok kiszervezésének megállapítása például abszolúte támogatható,
tehát ez a modernkori outsourcing divat mindenképpen megnyirbálásra szorul. Ezzel
ellenkező irányba mutató fejlesztések természetszerűen támogathatók.

A nyugdíjrendszer átalakításánál hogy gondolták ezt, elfogadván azt, hogy az
explicitből implicit államadósság lesz, azzal a feltételezéssel élve, hogy a korfa elmozdulása
ezt majd rövid időn belül képes ellensúlyozni vagy akár semmissé tenni, tehát hogy gondolták
ezt a korfaelmozdulás dolgot? Ez egy, két vagy három év alatt következhet be? Ebben a
ciklusban? Én úgy gondolom, hogy ez 20-30 éves, tehát évtizedekre nyúló történet lehet,
amire egy komplett nemzettest korfáját, demográfiai, népesedési trendjeit a legkisebb
mértékben is lehet pozitív irányba változtatni. Erre építeni költségvetéssel kapcsolatos
elképzeléseket merő felelőtlenségnek tartom.

Egy utolsó kérdés magával a költségvetéssel kapcsolatban. Az n-2-es szabály azért a
nemzetközi terminológiában egy nagyon jól bevett gyakorlat, mi is nagyon szeretjük, hiszen
könnyebbé teszi az összehasonlítást. Mikor várható az, hogy végre tárgyalható tervezetet
kapunk abból a megfontolásból, hogy végre összehasonlíthatóak lesznek egyrészt az előző
évek adatsorai a mostaniakkal, mint ahogy ez elvárható lenne a nemzetközi terminológia
szerint? Másrészt pedig bizonyára a következő évekre szóló hatástanulmányok, kimutatások is
erősen hiányosak, például a felemlegetett Széchenyi-terv mint pozitív példa esetében. Nem
éppen koherens az anyag szerkezete, a kormányzati előterjesztésekkel kapcsolatban sem
mindig egyező, hiányos, nem megfelelően felépített ez a rész az előterjesztést illetően.

Ugyanakkor a többi inkább a vélemény részre tartozik, tehát nem mennék bele abba,
hogy ha van 13 milliárdunk Terrorelhárítási Központra, akkor miért nincs több mondjuk a
GVH-ra vagy a PSZÁF-ra, tehát ez már inkább a vélemény kategóriájába tartoznak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Nézek a kormánypárti frakciókra, hogy van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban.

(Nincs jelzés.) Akkor viszont magam élnék a kérdezés lehetőségével. Csak tallózva, és néhány
kérdés, mert én is úgy látom, hogy a véleményem megfogalmazása közepette fogok
elmondani néhány dolgot, amire itt most rákérdezhetnék, akár költői kérdésként is, de nem
teszem.

Az első kérdéscsoport a válságadóhoz kapcsolódik. Nem teljesen világos a
javaslatban, hogy annak a makrogazdasági hatásaival hogyan számoltak, illetve vannak-e arra
tervezett eszközök, hogy hogyan lehet a válságadóknak a fogyasztókra történő áthárítását,
leszivárgását megelőzni. Csak betoldásként mondom, miközben látjuk a banki szektorra
kivetett válságadónál, hogy érdekes módon az elmúlt időszakban bizonyos banki díjak már
elkezdtek emelkedni, és láthatólag ez még nem a sor vége.
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A második kérdéskör az eszközkezelőre vonatkozik a devizahiteleseknél. Az újságban
olvasom, hogy már nagyon közel állunk a nemzeti eszközkezelő intézményének a
létrehozásához, mégis áttételesen lehet-e erről valamit tudni. Pontosabban költségvetési
oldalról, hogy vannak-e arra előzetes számítások, és hogyha vannak, akkor ez hol jelenik meg
a költségvetésben, hogy milyen költségvetési vonzata van a nemzeti eszközkezelő

felállításának vagy más, költségvetésen kívüli forrásból kívánják ezt finanszírozni.
A harmadikra már részben válaszoltak, de azért hadd tegyem föl én is, hogy miközben

azt látjuk, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatköre bővül, aközben a forrásai
csökkennek. Hogyan van ez a kettő szinkronban egymással? Egy picit erről is szeretnénk még
tudni.

Az utolsó kérdéskör a civil szervezetekre vonatkozik. Ebben látom, hogy van egy –
most már kibékíthetetlennek tűnő – nézetkülönbség, ami a civil szektor szerepére, erejére,
annak a dotálására vonatkozik. Mi azt látjuk, hogy miközben talán abban nincs vita a
bizottságon belül, hogy a civil szervezetek fontos partnerei a fogyasztóvédelemben a
mindenkori kormányzatnak, szakmai szervezeteknek, a gazdaság szereplőinek, aközben azt
látjuk, hogy a rendelkezésre álló forrás a felére csökken. Hogyan, milyen módon kívánják ezt
a tevékenységet akkor dotálni? Gondolok itt akár a képzésekre, tréningekre, tájékoztató
anyagokra, kiadványokra vagy bármi másra, ami nem szigorúan a civil szervezetek
működésének, hanem az általuk nyújtott szolgáltatásoknak a támogatását jelenti.

Nem megyek nagyon tovább, merthogy volna még kérdésem, és nyilvánvaló, hogy a
költségvetés kínálja azt a lehetőséget, hogy a bizottság hatáskörén túlnyúlóan is jóízű vitákat
folytassunk egymással, ezt az adótörvény kapcsán már részben megtettük. Mégis azért,
miután a bizottság tagjai között nagyon sok önkormányzati képviselő, önkormányzati vezető
van, helyettük is kérdezem, hogy az önkormányzatok esetében, ahol nincs érdemi
forrásbővülés, nagyon fájó helyeken van viszont forráscsökkenés. Például forráscsökkenés
van, ahogy látom, az embereket érintő szolgáltatási területen, a szociális területen jelentős
forráscsökkenést látok az önkormányzatok területén. Forráscsökkenés van a
közgyógyellátásban, és van 5,4 milliárd forint, ami félre van téve az elbocsátásokra.
Nyilvánvaló, hogy ez is egy polémiát megérdemelne.

Az utolsó kérdésem a nyugdíjra vonatkozik. Nem akarnék most a bizottsági keretek
között a magánnyugdíjpénztár ügyében vitát nyitni, de azt a főosztályvezető-helyettes asszony
is elmondta, hogy ezt a lépést nagyon komolyan átgondolták. Most látunk egy 900 milliárd
forintos hiányt a nyugdíjkasszában, aminek a pótlására részben a visszalépők vagyonából
540 milliárdot terveznek, illetve 360 milliárd az, amit nem fizetnek ki. Mi van 2012 után?
Merthogy a mostani döntés értelmében 2012-ig vagy ’11-ig szól a jelenlegi helyzet. Vajon
helyes-e az a várakozás, hogy mindenki vissza fog lépni? Mi van, ha mégsem fog mindenki
visszalépni a magánnyugdíjpénztárból. Tehát ez egy erősen kétséges lába a történetnek.
Szeretném, ha legalább megnyugtatna, hogy a mostani költségvetésen túlnyúlóan is van
valamifajta gondolkodás ezen a téren, mert azt látjuk, hogy néhány év múlva ez a probléma
hatványozottan fog újra megjelenni.

A kérdések körében részemről ennyi. Ha van más kérdés… (Nincs jelzés.) Nincs,
akkor a kérdések körét lezárjuk, és utána – az önök válaszát követően – lehetőséget teremtek
arra, hogy a frakciók az álláspontjukat elmondják, és azt követően dönteni fogunk az általános
vitára való alkalmasságról.

Önöké a szó. Főosztályvezető-helyettes asszony, talán ön kezdi? De önökre bízom,
hogy milyen sorrendben.

HOLÉ SÁNDORNÉ DR. (Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék
véleményéhez nem volt kérdés, ugye?
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ELNÖK: Nem.

HOLÉ SÁNDORNÉ DR. (Állami Számvevőszék): Akkor már is kényelmes helyzetbe
kerültem, köszönöm szépen.

Válaszadás

KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben, amire tudok, arra
válaszolok, amire nem, arra meg esetleg azt tudnám megígérni, hogy írásban válaszolunk. A
nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban két kérdés is elhangzott, hogy hogyan gondoltuk
a korfa elmozdulását, illetve hogy erre körülbelül 20-30 év kell. Nyilvánvalóan a kormány
sem úgy gondolta, hogy ez a 2011. évben fog jelentkezni, mert ezeknek kifutási idejük van,
viszont a foglalkoztatás növekedésével már számolunk 2011-ben, és úgy gondoljuk, hogy ez a
következő években is változatlanul növekvő tendenciát fog mutatni. Tehát a keresőképes
lakosság végül is az eltartók, azok számának a növekedésének számolunk akkor is, hogyha a
korfa majd később változik.

Ugyanígy az elnök úrnak mondanám, hogy 2012 után mi van, ez még kidolgozás alatt
van, mindenesetre csak 30-40 százalékos átlépéssel számolunk jelenleg, tehát nem is számolt
azzal a kormány, hogy mindenki át fog lépni. Azért is hivatkoztam arra, amit elmondtam,
hogy felméréseket folytattak, amelyeket felhasználtunk, és abban 30 százalék eleve el is
zárkózik, tehát szerintem nagyon irreális elképzelés lenne, ha azt mondanánk, hogy mindenki
át fog lépni. Tehát nyilvánvalóan attól függ, hogy a következőkben mi fog történni, hogy a
2011. év az átlépések tekintetében mit fog jelenteni.

A GVH és a PSZÁF kérdésére majd írásban válaszolunk, mert szerintünk ez nem ide
tartozik, és erre nem készültünk. (Varga Gábor közbeszólása.)

Elnök úr kérdése volt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság feladatai növekednek, a forrás
pedig csökken. Az az igazság, hogy akkor, amikor a tervezés folyamata zajlott, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságnak eleve kisebb számai voltak. Nemcsak ennek az egyetlen
szervezetnek, hanem szinte mindegyiknek, és pluszforrásként kapott még – ha jól emlékszem
– 100 millió forintot mondjuk például a játszóterek eszközeinek az ellenőrzésére, vagy azt
hiszem, az energiaszektorban is nagyobb területen vagy nagyobb arányban szeretne részt
venni az ellenőrzések során. Tehát úgy gondolom, hogy ott van az a többletforrás, pont azért
nem nagyon lehet észrevenni, hogy 2010-hez képest csökkent volna a hatóság előirányzata.

A civil szektornál a forrás a felére csökken. Itt szerintem általános tendencia az, hogy
csökkenteni kell a támogatási szervezetek támogatását, így például a békéltető testületeknél a
tagok díjazását. De erre kitértem egyébként, hogy a szakmai területen dolgozókkal együtt
egyeztettük, így került kialakításra, hogy ez a forrás mindenképpen elegendő.

Tehát úgy gondolom, elsősorban az önkormányzatok és a GVH és a PSZÁF marad
írásban.

ELNÖK: A válságadós történettel is próbálkoztunk.

KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nyilvánvaló, hogy a GDP
növekedésével van összefüggésben, annak a függvénye lesz majd, erre vonatkozó
tanulmányok készültek.

ELNÖK: Más reagálás nincs, főosztályvezető-helyettes asszony?

KOVÁCS BEÁTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy gondolom, hogy nincs.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon méltányos lenni ezekben a
helyzetekben. Most jön az a rész, amikor azt fogom kérni a frakcióktól, hogy vagy egyvalaki,
vagy a frakció több tagja ismertesse a frakció álláspontját a költségvetéssel kapcsolatban.
Tulajdonképpen ez lesz a tartalmi vitánk része, de miután írásban is rögzítetten nyilatkozni
kell kisebbségi, többségi véleményként az álláspontokról, ezért javasolnám azt, hogy a
jegyzőkönyvvezetést és a bizottság munkáját is megkönnyítendő, legyen egy általánosabb
összefoglalás is.

Kezdem a vélhetőleg a többségi álláspontot képviselő frakciószövetséggel, és
javaslom, hogy először a kormánypárti képviselők ismertessék az álláspontjukat, utána pedig
az ellenzéki oldalon ülő képviselőtársaimat kérem meg. Előre jelezni szeretném, hogy a
helyettesítési feladatból adódóan ebben az esetben az LMP hozzám írásban is eljuttatott
véleményét bizottsági elnökként fogom ismertetni, a saját frakcióálláspontunkon túl, velük
egyeztetve és írásban rögzítetten, de a jegyzőkönyv kedvéért szóban is el kell hangoznia, tehát
ezt meg fogom tenni.

Zsigó Róbert alelnök úré a szó.

Vélemények

ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.
Írásban is leadtuk a véleményünket a költségvetésről. Nyilván előrebocsátom, hogy

nagymértékben el fog térni a kormánypárti frakciók álláspontja – gyanítom legalábbis – az
ellenzéki reagálásoktól, ezt megértem. A jövő héten az általános vitában majd a bizottsági
üléseken is lesz módunk arra, hogy a költségvetést részleteiben is megvitassuk. Mi arra
szorítkoztunk a véleményünk elmondásánál, hogy a mai napirendi pontnak megfelelően az
általános vitára való alkalmasság kérdésében nyilatkozzunk.

Először is szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács
munkáját is, és erre majd vissza fogok térni többször ebben a hozzászólásban. Nem feltétlenül
önmagában áll meg egy költségvetés, és ráadásul nem több évre készítettük a költségvetést.
Tehát köszönünk szépen minden olyan megjegyzést, amely abban segíthet minket, hogy az
elkövetkezendő esztendőkben a részleteken kívül talán az ellenzéki pártok elvárásainak is
meg a saját magunk elvárásainak is megfeleljünk abban a tekintetben, amelyek még vitás
kérdések voltak.

Véleményünk szerint egy költségvetést nem lehet úgy tárgyalni, hogy ne tekintenénk
vissza, legalábbis ne emlékeznénk arra, hogy milyen helyzetben készül ez a költségvetés.
2010. november 10-e van, most tárgyalunk arról, hogy a jövő esztendő állami költségvetése
megfelelő-e, és nem is vonatkoztathatunk el attól, hogy milyen állapotban volt az elmúlt
esztendőkben vagy az idei évben a magyar gazdaság és a magyar költségvetés. Éppen ezért
azt gondoljuk, hogy a következő évi állami költségvetés a talpra állás költségvetése lehet,
habár vitáink lehetnek ebben. A költségvetés prioritásai között szerepel a foglalkoztatás
növelése, a magyar gazdaság élénkítése, és olyan családbarát intézkedések meghozatala – és
itt ki is térnék a képviselő úr hozzászólására –, amelyek talán az elkövetkezendő évtizedben,
évtizedekben segíthetnek bennünket abban, amiről már szó esett a fogyasztóvédelmi
bizottságban, hogy azokat a demográfiai mutatókat, amelyek kétségtelenül megvannak, és
amelyek minden gazdasági és társadalmi intézkedés mögött meghúzódnak, ezeken a
demográfiai mutatókon tudjunk javítani. Ezért a költségvetésnek fontos részét képezik azok a
családbarát intézkedések, amelyek támogatják a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, éppen
azért, hogy ki tudunk lábalni ilyen tekintetben is abból a helyzetből, amiben vagyunk.
Természetesen nem tárgya, de nem is vonatkoztathatunk el az adótörvényektől egy
költségvetés tárgyalásánál, ezeket a célokat szolgálják azok az adópolitikai változások,
amelyek most is szóba kerültek.



14

Néhány szót szeretnék szólni a fogyasztóvédelemről, habár azt gondolom, ez ügyben
nemcsak a bizottsági ülésen, hanem a parlamenti vitán is nézetkülönbségek lesznek. Azt
gondoljuk, hogy a fogyasztóvédelem területén átfogóan vizsgálva a fogyasztóvédelmi
hatóságot, a békéltető testületeket, civil szervezeteket, bizonyosan ki tudunk ragadni olyan
sorokat a költségvetésből, amellyel most – nem majd, amikor majd ez a költségvetés hatályba
lép, hanem most – bizonyos félreértéseket igazolni tudunk. Azt gondoljuk viszont, hogy az
elkövetkezendő évben a fogyasztóvédelem területe nemcsak attól függ, hogy mennyi
költségvetési támogatást kap, hanem attól is, hogy hogyan tudjuk megújítani ezt a területet.

Szóba került itt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, szóba kerültek a civil
szervezetek, részben az előző bizottsági ülésen is szóba kerültek a békéltető testületek ügyei.
Azt gondoljuk, hogy azok az intézkedések, amelyek már eddig megszülettek ezen a területen,
segíteni fogják a piacok védelmét, a magyar termékek védelmét, ezzel párhuzamosan a
magyar fogyasztók védelmét is. Nyilván nem holnap, hanem az elkövetkezendő időszakban.

Ami a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot illeti, azt gondoljuk – és ez a
költségvetési törvényből is kiderül –, hogy olyan módon, ahogy eddig működött a
fogyasztóvédelmi hatóság területe, úgy nem biztos, hogy fog tudni. Nyilván ez vezethető le a
számokból is. Mindenképpen – amellett, hogy a költségvetés ezeket a számokat tartalmazza –
elindult az a folyamat, akár a bizottság nyílt napon is, amikor a civil szervezetekkel
találkoztunk, és ott volt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója is, akár – ugyan én azon az
ülésen nem tudtam részt venni – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tartott kihelyezett
ülés is rávilágított arra, hogy nagyon sok változás történik. Jogszabályi változásokat tervez a
kormány ezen a területen, maga a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is olyan módon
szeretné átalakítani a munkáját, hogy egy hatékonyabb, az embereket, a fogyasztókat jobban
szolgáló, és talán bizonyos tekintetben eredményesebb munkát tud végezni az elkövetkezendő

évben is a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, ami a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nemzetközi célkitűzései között szerepel, ez a
szomszédos, a határ menti országokkal való együttműködés kialakítása. Én egy ilyen
területről jövök egyébként. Nagyon fontos az, hogy erre is kellő figyelmet fordítson az
elkövetkező évben, esztendőkben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Nyilván van vita a békéltető testületek ügyében, de azt is tegyük mindjárt hozzá, hogy
ugyan most tárgyaljuk a jövő évi költségvetést, de a békéltető testületek ügye még nincs
nyugvóponton, nem került pont az ügy végére, hiszen az adott törvénytervezet vitája folyik az
Országgyűlésben. Módosító indítványok születtek, tehát hogy hogyan lesz lezárva a békéltető

testületek ügye, azt most még nem tudjuk, de a fogyasztóvédelem területének a jövő évi
költségvetésben is látszó – illetve ezzel kapcsolatban hadd mondjam el – nagyon fontos része
a békéltető testületek biztonságos működésének – és most ismételni fogom, amit mondtam – a
biztosítása. Tehát mindenképpen fontos szempont ez az elkövetkezendő esztendőkben is, a
kormány szándékaiban ez is, illetve a civil szervezetek támogatás is hangsúlyos elem a
fogyasztóvédelem területén, nyilván azokkal a változásokkal, amelyek egy része a bizottsági
nyílt napon is elhangzott.

Itt térnék vissza arra, amit az elején mondtam, mert azt gondolom, hogy ezen a
területen sem vonatkoztathatunk el attól, ami az elmúlt esztendőkben történt a magyar
gazdaságban. Tehát egy olyan helyzetben készült ez a költségvetés, amikor nem arról
beszélünk azért, hogy a magyar gazdaság növekszik, az adóbevételek folyamatosan nőnek, és
folyamatosan munkahelyek jönnek létre, hanem egy olyan időszakról beszélünk – amikor ez a
költségvetés készült –, amikor meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a magyar gazdaság
jól tudjon működni, munkahelyeket tudjunk teremteni. Ehhez kapcsolódóan nagyon fontos az
is, hogy olyan módon tudjuk racionalizálni a fogyasztóvédelem területét, amiből az
elkövetkezendő esztendőkben létrejöhet egy – még egyszer mondom – hatékonyabb,
fogyasztóbarátabb, eredményesebb fogyasztóvédelmi terület.
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Éppen ezek miatt – hogy ne húzzam tovább az időt – a költségvetés sok részletéről
lehetne beszélni, amit nyilván az elkövetkezendő hetekben meg is fogunk tenni, a magunk
részéről a benyújtott törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk, és támogatni is
fogjuk.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak az összefoglaló, véleményformáló és a
frakció álláspontját ismertető megszólalását.

Az ellenzéki oldalon ülő képviselőknek adatik meg ugyanez a lehetőség. Először a
Jobbik frakciójában ülő képviselőket kérem meg, vélhetőleg Z. Kárpát Dánielt, hogy a
frakcióálláspontot mondja el a költségvetéssel kapcsolatban, és azt követően azt is, hogy
támogatják-e vagy nem támogatják általános vitára az előterjesztést.

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Teljesen egyértelműen látható, hogy igen kellemetlen helyzetbe hozták a

főosztályvezető asszonyt, hiszen egy nagyon korrekt tájékoztatással készült, de egy olyan
előterjesztésről, amit igen nehéz tárgyalhatónak nevezni, nagyon nehéz ennél is korrektebb és
elfogadható előadásra készülni. Hiszen itt azért olyan tételek és az általam is említett olyan
szerkezeti szabályhiányosságok merülnek fel, melyek eleve megkérdőjelezik, hogy
tárgyalható-e egy ilyen előterjesztés, az általam említett n-2 szabályt pontosan ilyennek
vélem. Amíg ez nem tükröződik az egész költségvetési előterjesztés szerkezetében, addig igen
nehéz arról beszélnünk, hogy ezt komolyan vegyük, és egy összevethető, a jövőre
vonatkozólag is komoly konklúziókat tartalmazó előterjesztésnek tartsuk.

Nagyon röviden áttekintve ennek a szerkezetét, a kormányzat – ugye –
paradigmaváltást hirdetett meg, mi ezt általában támogatjuk. Nagyon tetszetős, főleg az eddig
a közteherviselésben részt nem vevő szervezetek, multinacionális egységek és egyebek
különadóval sújtása – ideértve a bankszektort, a biztosítótársaságokat – üdvözlendő, nagyon
pozitív irány. Tökéletes irány, ugyanakkor ennek az eszközrendszere meglehetősen hiányos.
A kiadási oldalon nem látunk érdemi átrendeződést a költségvetést tekintve, és mindjárt
kitérek arra, hogy a fogyasztóvédelmet konkrétan hol érinti ez az egész, hiszen ezekből az
alapvetésekből következik az a szemléletmód, ami alapján önök összeállították ezt a
költségvetést.

Kérdés az is, hogy bár a bevételek szerkezete jelentősen átrendeződik, mi lesz az
extraadó kifutása után. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egy költségvetést valóban nem 5-6
évre tervezünk, nyilvánvaló, hogy most itt a következő évről beszélünk, ez egyértelmű.
Ugyanakkor a forradalmi hevületben célszerű, hogy az ember hosszú távra tervezzen. Nagyon
remélem, hogy önök nem 4 évre terveznek, hanem hosszabb távon kívánják az ország sorsát
rendezni. Ezzel kapcsolatban jó lenne, ha már most látszanának azok az alapvető, jelzésértékű
gesztusok, amelyek a jövőre vonatkozólag igenis jelzik azt, hogy valódi változások indulnak
el, mondjuk a fogyasztóvédelem területén. Nem hiszem, hogy ne fért volna el ebben a
költségvetésben az általam említett – bár önök szerint nem feltétlenül idetartozó – szervezetek
és akár a fogyasztóvédelem olyan kiemelt mértékű támogatása, amely megalapozza az alelnök
úr amúgy szakmailag kiváló és megalapozott felszólalását, mely szerint valóban
paradigmaváltás érhető el ezen a területen.

Források nélkül ez nem megy, alelnök úr. Tehát a GVH esetéből kiindulva, hogyha a
személyi kiadásokra fordítandó keretet csökkentem 10 vagy 20 százalékkal, ez pontosan
annyit jelent, hogy X számú munkatársat el kell bocsátani. Márpedig a szervezet kiváló
összefoglalójából is bebizonyosodott az, hogy egyenesen arányos az általa megspórolt
adóforintok mértéke az ott dolgozó felkészült szakemberek és kollégák számával. Tehát
vannak azért nagyon egyszerű összefüggések, amelyekről nem lenne jó megfeledkezni.
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Visszatérve az előterjesztéshez, kérdéses, hogy az eleve átmenetinek tervezett
extraadó kifutása után miből lesz fenntartható a költségvetés bevételi oldala, és a
nyugdíjrendszer átalakításánál is az az óriási kérdőjel, hogy bár az explicit államadósság
csökken, az implicit nő, de ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a jövőben állami forrásból
kifizetendő nyugdíjtömeg növekedése miatt következik be ez az egész, ez egy kvázi
hitelfelvétel. Márpedig mindenféle költségvetési politika alapvető szabálya az, hogy hitelből
nem fedezünk folyó kiadásokat, ugyanúgy, ahogy hiteleket nem veszünk föl működési
költségekre sem. Tehát egy fenntartható költségvetés pontosan arról szólna, hogy ezeket a
lyukakat igenis hosszú távon betömjük. Lenne erre nagyon sok lehetőség. Példának okáért a
különadók áthárításának megakadályozása, amely véleményem szerint kőkemény
fogyasztóvédelem.

A bankszektorról elnök úr már említett pár szót, hát hogyan fordulhatott elő az, hogy
csak szeptember hónapban 10-12 százalékos díjtételemelések történtek, de volt olyan hónap,
ahol a bankközi tranzakciók esetében 30 százalékos egyszeri és átlagos díjemelés történt
24 magyarországi bank vizsgálata során. Azért mondhatom fejből az adatokat, mert bár
naponta kapunk hasonló híradásokat, egyszerűen fel fogom tenni ezt a kérdést 200-szor, 300-
szor, mert amíg erre nem kapjuk meg a szükséges válaszokat, addig nehéz hitelt adni azoknak
az amúgy nagyon szép szavaknak és az általam is támogatott irányelveknek, amelyeket
elmondtak. Tehát tökéletesen egyetértünk ebben, teljesen egyértelmű, ahogy a Jobbik is
javasolta régen, hogy a magánnyugdíjpénztárak rendszerét vezessük vissza állami ellenőrzés
alá. Tökéletes az irány, az eszközökkel van problémánk azt illetően, hogy én nem látok
garanciákat a tekintetben, hogy akár a fogyasztóvédelmi szervezetek támogatottsága
párosuljon kiemeltebb eredménnyel, akár a GVH, akár a PSZÁF működése megkönnyítse
egyébként a magyar fogyasztóvédelmi szervezetek munkáját is, hiszen itt azért
összefonódásokról szerencsére lehet beszélni, és egymásra hatásokról is.

Összefoglalva, a meghirdetett prioritások véleményem szerint a kiadási szerkezetben
nem tükröződnek. Önkormányzati feladatkörökről is szó esett, hát az önkormányzati
feladatkörök esetében – melyek szintén azért, ha nem is klasszikus fogyasztóvédelmi
értelemben szerepelnek, de a gyermekvédelem és a polgárok védelme tekintetében ide is
köthetők – sajnos nagyon sok esetben egyértelműen egy copy/paste funkciót tapasztaltam a
tavalyi költségvetéshez képest, ami nagyon meglepett, hiszen őszintén szólva, többet vártam
ettől a területtől. Valóban, ha beindul a gazdaság bővülése, hogyha a foglakoztatás szélesedik,
akkor lehet beszélni azokról a nagyon optimista előterjesztésekről, számokról, melyek
semmiképpen nem tények, amiket önök említettek, ugyanakkor nagyon nehéz ez, mert az új
Széchenyi –tervvel kapcsolatos leírásokban sem sejlenek fel azok.

Hogyha a közszférában leépítések várhatók, hiszen erről beszélhetünk, mondjuk a
multiadók áthárítása esetében, akkor ugyan mitől fog a versenyszférában szélesedés
bekövetkezni? Ha várhatók azért elbocsátások és kurtítások, ugyan mitől fog a belső
fogyasztás magától felpörögni? Azért, mert ezt olvastuk 20-30 éve írt közgazdasági
tankönyvekben? Ez nem így megy, kérem szépen! A világ megváltozott. Ha én három éve azt
mondom, hogy költségvetési vagy állami pénzből segítjük ki a kereskedelmi bankokat, hogy
ne omoljon össze a pénzrendszer, engem vagy kiröhögnek, vagy kivezetnek innen. Ehhez
képest igen megváltozott a világ, a közgazdasági tankönyvek dogmáit sem kell feltétlenül
olyan mereven kezelni – ezt közgazdászként mondom egyébként –, és igenis, nem lehet
egyértelműen arra készülni, hogy itt bármiféle belső fogyasztás felpörgése következik be,
vagy a versenyszféra bármilyen szinten felpörög akkor, hogyha a közszféra esetében
megszorításokat, megkurtításokat is foganatosítunk. Mindezt lehetne ellensúlyozni azzal,
hogyha az új Széchenyi-tervvel kapcsolatos indítványok, előterjesztések világosak lennének,
nem lennének gyakran ellentmondásosak, egymásra épülnének, és most nem akarok kitérni a
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többi pillérre, tehát a családpolitikára, a kormányzati működésre, ez nem a fogyasztóvédelem
területére tartozik.

De a fogyasztóvédelem esetében is azt tapasztaljuk, amit a további kiemelt ágazati
prioritásként kezelt esetekben, tehát a közbiztonság, az egészségügy és oktatás esetében is.
Verbálisan ezek nagyon fontos területek, költségvetés tekintetében ezt már nem látjuk.
Stagnál az adott területre történő ráfordítások szintje, egyébként GDP-arányosan is stagnál.
Mi nem nagyon szeretjük ezt a mutatót, hiszen ugye nem nemzeti össztermékről szól, hanem
csak hazairól jelen esetben, tehát sajnos a multinacionális cégek átláthatatlan és sokszor
összevissza vesző tevékenysége is ide értendő. Jó is lenne, ha nem GDP-arányosítást
követnénk a jövőben, hanem lennének alternatív mutatószámaink, de ez inkább
gazdaságfilozófiai kérdés. A lényeg az, hogy az általam említett közbiztonság, egészségügyi
és oktatás hármasához hasonlóan a fogyasztóvédelem területén is azt érezzük, hogy kiemelt
területként lett retorikailag kezelve, ugyanakkor ezt a számok sajnos nem támasztják alá.
Ezzel kapcsolatban remélem, hogy megnyugtató válaszokat kapunk, de amíg ez nem történik
meg, addig nem találhatjuk vitára alkalmasnak ezt az előterjesztést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úrnak az elmondottakat.
Bármennyire is furcsának tűnik a megjegyzésem, de szakmailag jó vita van

kibontakozóban. Azt gondolom, ennek majd a plenáris ülésen való továbbvitele alkalmat
teremt arra, hogy a különböző nézőpontbeli eltérések világossá váljanak. Azt pedig, hogy picit
mindenki túlnyúlik a fogyasztóvédelmi bizottság keretén, gondolom az indokolja, hogy itt
meg kell valamelyest indokolni, hogy ki-ki miért nem tartja vagy miért tartja alkalmasnak
általános vitára alkalmasnak az előterjesztést.

Magam is élnék a lehetőséggel. Feladatomból adódóan Ertsey Katalin, az LMP
képviselője azzal bízott meg, arra kért, hogy az ő álláspontjukat az előterjesztéssel
kapcsolatban ismertessem. Ha megengedi a tisztelt bizottság, néhány lényegi elemet ebből
elmondva alkalmassá tehetem az álláspontjukat, hogy írásban is leadva részét képezze a
vitának.

A képviselő asszony előterjesztésének, az általa összefoglalt gondolatok egyik
alapmegállapítása arra vonatkozik, hogy nem tartják sem az egészségügy, sem a környezet- és
családtámogatások területén a költségvetési javaslatot alkalmasnak, a fogyasztóvédelem
szempontjából pedig kifejezetten károsnak tartják. Éppen ezért ők alternatív költségvetési
javaslatot fognak előterjeszteni. A magán-nyugdíjpénztári befizetések visszatartását a
fogyasztók elemi érdekeinek a sérelmeként élik meg, a bizonytalanság és a feszültség
fenntartása e megtakarítások sora körül megkérdőjelezi a kormány elkötelezettségét a
magántulajdon védelme iránt. A normaképzés hosszú és fáradságos folyamatát, amely alapja
lehetne a fogyasztói érdekek védelmének és a tiszta verseny és a fogyasztók hosszú távú
elégedettségére építő új szemléletű gazdasági felfogásnak, aláássák ezek a lépések. A
prosperáló gazdaságok kulcsszereplői mindenhol a fogyasztók, akik egy egészséges gazdasági
berendezkedés esetén nem kiszolgáltatott, nem bizonytalanságban tartott, és nem jogorvoslati
lehetőségeiktől megfosztott szereplők, hanem a verseny nyertesei. Véleményük szerint ennek
egyelőre semmilyen jele a költségvetésben.

Az egészségügyre vonatkozóan megállapítják, hogy az egészségügyben a tarthatatlan
állapotok szinten tartását mutatják a számok. A betegjog védelmét felszámolták, bár
szeptemberre ígérték a kialakítását, még most sem látszik, mennyit költene és milyen
formában az új betegjogi szervezetre a kormány.

A devizahitelekre vonatkozóan tett megállapításuk: a devizahitelüket már régóta
törleszteni képtelen több tízezer adós megsegítését célzó nemzeti eszközkezelőre egyáltalán
nincs fedezet a tervezetben. A különadók áthárítására vonatkozóan megállapítja a képviselő
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asszony, hogy a bevételi oldalon az egyensúlyt megteremtő különadók áthárítása a
fogyasztókra szerintük világos tendencia, csak az a kérdés, hogy ez az áthárítás milyen
mértékű, mert azt, hogy ez megtörténik, tényként kezeli a képviselő asszony. A jövő évi, akár
30 százalékkal is emelkedő banki költségekről szóló értesítések már megérkeztek a
fogyasztókhoz, ezt a képviselő úr is megemlítette.

Még egy dolgot említ meg a képviselő asszony, a hazai piacok és fogyasztók
védelmében tett intézkedéseket teljesen hiányolják, ezért az importált gyümölcsökre és
zöldségekre a szállítási távolsággal arányos különadót javasolnak, ez az úgynevezett
narancsadó, a szállítással okozott környezetszennyezést és kárt kompenzálná.

Végül összefoglalva, talán az elmondottakból is kitűnik, hogy a képviselő asszony és
az LMP frakciója sem tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést.

Ezzel a jegyzőkönyv számára is értelmezhetővé tettem a képviselő asszony által
fontosnak tartott gondolatokat, és ha megengedik, nem visszaélve a bizottság türelmével, saját
frakcióm álláspontjából is néhány dolgot szeretnék az előterjesztéshez hozzátenni.

Elöljáróban egy dolgot engedjenek meg képviselőtársaim és az előterjesztők. Az nem
baj, hogyha máshol vannak a hangsúlyok. Ezt az adótörvénynél is említettem, és nem akarok
újra vitát provokálni ebből a dologból. Az nem baj, hogyha a gazdaság- vagy
társadalompolitikai filozófiában vannak különbségek, az a baj, hogyha nem beszélünk ezekről
világosan, tehát ha nem látszik az, hogy mi innét a hangsúlyt áttettük ide. Most nem beszélek
az általános adócsökkentés ügyéről – bár lehetne erről beszélni, visszahozva az adótörvény
vitáját –, csak említem, és nem akarok vitát provokálni ebben sem, hogy azért ez a
16 százalékos adókulcs a személyi jövedelemadó terén ebben a formában leginkább a felső

középosztálytól fölfelé jelent könnyebbséget, az átlagos vagy az átlag alatti számára
maximum szinten tartást. Majd el fogja dönteni az idő, hogy ez így van-e vagy nem, ez egy
állítás, szerintem az élet el fogja rendezni ezt a kérdést is.

Ugyancsak megjegyzem, nem kihívva a kormánypárti frakció egyet nem értését, de
azért amikor a költségvetésről beszélünk, minden negatív mellett azért azt mondjuk el, hogy a
legkellemetlenebb, leginkább békát jelentő kérdések ezen a téren 2009-ben megtörténtek.
Tehát a gazdaság stabilitásához, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges
lépéseket 2009 folyamán az akkori kormányzat meghozta, ez nyilvánvalóan egy induló
pozíciónak – minden negatív véleményükkel egyetemben – mégiscsak egy könnyebbséget
jelentett, minthogyha ezeket áttolta volna a mostani ciklusra.

Többen említették, és magam is ezt gondolom, hogy a leggyengébb pontja a
költségvetésnek a bevételi oldal. Itt látom azokat a problémákat, amiben úgy vélem, a
későbbiek során, az év közben még biztosan lesznek gondok, hiszen olyan tételek vannak
tervezve, amelyek rövid távú, ad hoc, ehhez a költségvetéshez kötődnek, de hosszú távon nem
fogják a költségvetés bevételét jelenteni; ha csak a válságadóra, vagy akár a magán-
nyugdíjpénztári befizetések visszatartására vagy az ahhoz kötődő reménybeli forrás-
visszaáramlásra gondolok. Ez hosszú távon nem jelenti azt, hogy egy átstrukturált, új
szemléletű költségvetésről beszélünk, ez azt jelenti, hogy most egy feladatnak megfelel ez a
költségvetés, hogy a hiánycél fenntartása mellett valamifajta finanszírozhatóságot teremt.

Ezt azért mondom, merthogy az egyik fő sarkalatos pont, hogy ez egy
foglalkoztatásnövekedést erősítő költségvetés. Bocsássanak, csak néhány mondat erejéig
fogok kilépni a szerepemből; én nem látom azt, hogy ez a költségvetés ezt alátámasztaná.
Miközben az egyik oldalon azt látjuk, hogy 5-10 százalékos létszámleépítés várható a
közszférában, és csak 0,6 százalékos növekedést prognosztizál a versenyszférában, ebből nem
látom azt az irdatlan foglalkoztatásbővülést, ami benne volna azon célok között, hogy ezt meg
lehet fogalmazni, aközben – ahogy már jeleztem – van egy 5,4 milliárd forintos összeg, ami
egyébként az önkormányzati szférában a létszámleépítés finanszírozását hivatott szolgálni,
ami nyilvánvalóan meg fog történni, hiszen látunk ilyen szándékokat.
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Emellett a költségvetésben mindössze 60 milliárd forint van a nemzeti
közfoglalkoztatási programra, ez léptékkel, egy nagyságrenddel kevesebb, mint ami korábban
a foglalkoztatás ezen céljaira volt. Az „Út a munkához” programra és a közfoglalkoztatásban,
ha jól emlékszem, ebben az évben olyan 140 milliárd forint volt, hát azért a 60 kicsivel
kevesebb ennél. Hogy ez mennyire volt jó program, lehet ezen vitázni, de azok az alanyok ott
vannak, és egy nagyságrenddel kevesebb pénzt fogunk rá fordítani, ezt csak megjegyzem.

Visszatérve a saját dolgunkra, bocsánat, még egy megjegyzést hadd tegyek ide, mert
itt is volt egy elágazási pont, és ez gazdaságfilozófiai különbség, hogy hova helyezzük a
hangsúlyt. A társaságiadó-csökkentés szerintem nem fogja eredményezni a foglalkoztatás
bővülését, ellentétben viszont jó lett volna, ha járulékcsökkentés is van, az korábban volt,
5 százalékpontos, a munkára, a bérre rakódó terhek csökkentése, ebben a költségvetésben
nincs érdemi járulékcsökkentés. A társaságiadó-csökkentés nem a foglalkoztatás bővülését
fogja eredményezni, az a cégvezetésnek vagy a cégtulajdonosnak jó, véleményem szerint attól
nem lesz több munkahely.

A következő rövid megjegyzésem – és akkor túllépek az adócsökkentéshez
kapcsolódó megjegyzéseimen –, a válságadó ügyében csak annyiban szeretnék ismételni,
hogy ez ilyen módon is részét képezhesse a jegyzőkönyvnek, hogy azt látjuk, hogy ez a pénz
beszedésre kerül, azt is látjuk, hogy ennek a negatív hatásai vélhetőleg meg fognak a
fogyasztónál jelenni, csak azt nem látjuk, hogy ezt a pénzt mire fordítja a kormány. Tehát ez
önmagában egy célt szolgál: a hiány csökkentése, vagy van-e valamilyen szándék. Ezt most
már nem teszem fel a főosztályvezető asszonynak, ez költői kérdés, de nem látszik az, hogy a
válságadóból befolyt összeget mire fogja használni a kormány. Azt látjuk, hogy valószínűleg
ez az az adósságcsökkentésre vagy a hiánycél tartására irányul, és egyébként nem
elhanyagolható, hogy ez megtörténik.

Ugyancsak azt látom, hogy ott, ahol a kereskedelmi vállalatok vannak, és ennek
bizony már van ránk nézve következtetése, amikor a kereskedelmi vállalatoknak az a feladata,
hogy hogyan gazdálkodják ki az ezzel együtt járó profitcsökkenést, akkor azt is látom, hogy
annak egyik negatív tendenciája lehet az, hogy a beszállítóknál fognak szelektálni, olcsóbb
beszállítót keresnek. (Mágori Józsefné: Ezt folyamatosan teszik.) Így van. És ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk ez magyar vállalkozás lesz, mert lehet, hogy az olcsóbb
termék szállítója nem magyarországi kis- és középvállalkozás lesz, hanem külföldi. (Mágori
Józsefné: Nincs új a nap alatt.) Ezért gondolom azt, hogy a válságadó ügye nem feltétlenül
szolgálja egyébként azt, amit mi gondolnánk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások
megerősítését szolgálja. Ha mondjuk összekötöttük volna a multikra kivetett válságadót egy
kkv-szektort támogató programsorozattal, akkor azt gondolom, sokkal szerencsésebb lett
volna, így gyakorlatilag valahol majd a multi vissza fogja szedni ezt a pénzt, és biztosan
lesznek ennek következményei.

Nagyon fontosnak tartom, amit az alelnök úr mondott, a fogyasztóvédelem jövőjére
vonatkozó megállapításokat. Szeretném a kötelező gyakorlatokon túlmutatóan jelezni azt,
hogy talán a legkisebb vita ebben van a bizottságon belül, ami a fogyasztóvédelem ügyének a
megítélését és annak a fontosságát jelenti. A vita nem is a bizottságon belül van sokszor,
hanem a bizottság frakciói, leginkább ellenzéki frakciói és a kormány szereplői között. Nem
akarom visszaidézni, hogy mindannyian fontosnak tartjuk, de azért ez egy mizéria volt, mire
nagyjából kiderült, hogy a kormányon belül hol van ennek a felügyelete, ki a felügyelője, és
most látjuk azt, hogy még korántsem érkezett a helyére az ügy. Jelzem, hogy a jogalkotási
tervben benne volt a fogyasztóvédelmi törvény tárgyalása, a mostani parlamenti
menetrendben viszont nem látom a törvényt. Nyilvánvaló, hogy erről kell majd beszélni a
kormányzati szereplőkkel, hogy akkor hogyan is van ez a történet, az elkötelezettség melyik
részét erősíti ez a változás.
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A civilek kérdésében van vita, ezt főosztályvezető-helyettes asszony is mondta, hogy
általános szándék, tendencia, hogy a civilek támogatását csökkenteni kell. Ebben biztosan
nagy különbség van közöttünk. Nem élezem a különbséget, de szerintem ez egy jelentős
érdemi különbség, azt gondolom, ebben a pillanatban majdnem hogy áthidalhatatlan.
Nyilvánvalóan ezt a civilekkel is meg kell beszélni, hogy ők egyébként, akik nem egy-két
embert jelentenek – a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknél, amit az államtitkár úr bediktált,
hogy 5300 vagy 5400 főt ölel fel –, akik szigorúan a két fogyasztóvédelmi szervezethez ilyen
módon csatlakoznak, azok nem ugyanazok a civilek, akik mondjuk egy nagyobb, tágabb
körben egyébiránt ugyanazt az érték- vagy érdekközösséget támogatják. Szerintem ez
probléma lesz később, de ez nem az én problémám, majd önök elszámolnak a civilekkel ez
ügyben, hogy ez vajon helyes irány lesz-e vagy nem.

Az utolsó megjegyzéskör pedig a fogyasztóvédelem területén belül ugyancsak az, amit
Z. Kárpát Dániel képviselő úr is említett, hogy lehet magyarázni, miért kell csökkenteni a
támogatást, a forrást a különböző fogyasztóvédelemhez tartozó szervezeti egységeknél, de az
eredmény mégiscsak az, hogy a szektorra, a szférára, tevékenységre jutó forráshányad
csökkenni fog. Ez igaz lehet a GVH esetében, az NFH esetében is, lehet a békéltető testületek
esetében is. Az nagyon félresikerült válasz volt, hogy a civil szervezetek támogatásának a
csökkentése egyenlőség a békéltető testület tagjainak a javadalmazásának a csökkentésével.
Szerintem ezt felejtsük el, ez így nem egy szerencsés megjegyzés. Ezt nem tartom jó
iránynak. Azt gondoltam, hogy önök éppen bővíteni akarják a civil szférára jutó forrásokat, és
nem csökkenteni.

Az utolsó megjegyzés a költségvetés általánosságára vonatkozik, utána én is
befejeztem a véleményismertetést. Sommásan mondhatom azt, hogy ez egy problémát old
meg, a 2011. év hiányproblémáját, hosszú távon nem gondolom, hogy ez a költségvetés egy
átfogó, építkező költségvetés alapja lehet. Sokkal inkább azt gondolom, hogy egy pillanatnyi,
és nem egyhosszú távú érdeket szolgál.

A másik megjegyzésem sommásan az, hogy a költségvetés egészében azt látom, hogy
az, ami problémaként jelentkezik a költségvetés rövid távú érdekeinek a kielégítésével, az
hosszú távon sokkal nagyobb problémát fog jelenteni, idegondolom a nyugdíjügyet, de
idegondolom az adózási és egyéb történetet is. Éppen ezért – hasonlóan az LMP és a Jobbik
frakciójához – magam és a frakcióm sem tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést,
és nyilvánvaló, hogy ezt, amikor most döntünk, képviselni is fogjuk.

Köszönöm szépen a türelmüket, képviselőtársaim. Gondolom, dönthetünk most akkor
az általános vitára való alkalmasságról, mindenki elmondta, ami a szívét nyomta.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Aki általános vitára
alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 11 igen szavazat. Aki nem tartja
általános vitára alkalmasnak, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 4 nem szavazat, tartózkodás
nem volt, a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. Ezzel a bizottság
meghozta a döntést, köszönöm a képviselőtársaimnak.

A teendőink úgy vannak, hogy az elmondottak alapján írásban is le fogjuk adni a
bizottsági véleményt, és ezzel a bizottság a maga feladatát elvégezte, köszönöm szépen az
előterjesztőknek is.

Egyebek

Nagyon rövid egyebek tekintetében kérem a türelmét még a bizottságnak, ez sem lesz
hosszú. Kértem a frakciókat, hogy a 2011. évi utazási tervhez tegyenek javaslatokat november
15-éig. Úgy látom, hogy a jelen lévő bizottsági tagok frakciói úgy gondolták, hogy az
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elnökség vagy a bizottság elnöke képes lesz maga is megoldani ezt a feladatot, de azért azt
javasolnám, hogy még egy gyors kört e hét végéig tudunk tenni, egyébként pedig azt
követően elnöki hatáskörben fogom előterjeszteni a jövő évi utazási tervre vonatkozó
javaslatokat. Ez nagyon bonyolult bejelentés volt, köszönöm szépen, hogy ezt még
türelemmel kibírták a tisztelt képviselőtársaim.

Úgy vélem, hogy a mai munkát ezzel elvégeztük, köszönöm szépen mindenkinek a
részvételt, kellemes délutánt kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 38 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika és Szoltsányi V. Katalin


