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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)

Elnöki megnyitó

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: A
gyors és hatékony munka érdekében szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait.

A napirend elfogadása

A meghívót a tegnapi nap folyamán mindenki megkapta. A meghívóval kapcsolatban,
mielőtt a napirendről szavaznánk, annyi észrevétel, hogy a 2. napirendi ponthoz, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének 2009. évi jelentéséről szóló határozathoz az ellenzéki
kvázi fenyegetések ellenére nem érkezett módosító javaslat, így erről ma tárgyalni nem kell,
ez lekerül a napirendről, tehát egy napirendi pontunk lenne, az államháztartásról szóló ’92. évi
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása, és az Egyebek.

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban észrevétel.
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezném, hogy ki az, aki a napirendi pontokkal egyetért.
Kérném igen szavazatát! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/510. szám) (Rogán Antal (Fidesz) és dr. Latorcai János (KDNP)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Üdvözlöm Latorcai Jánost, a bizottság korábbi alelnökét, (Engyel Gyula helyet foglal
a tárgyalóasztalnál.), Engyel Gyulát is üdvözlöm, tehát Latorcai Jánost, bizottságunk korábbi
alelnökét most előterjesztőként.

Öné a szó, Latorcai úr.

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy
gondolom, hogy a szokásos hagyományoknak megfelelően mehetünk, az elnök úr fölvezeti az
ajánlás pontjait, és az egyes pontokra vonatkozóan mindig elmondanám az előterjesztők
véleményét.

ELNÖK: Ha nincs általános kiegészítés, ugye, ezt csak azért tettem meg, mert
elméletileg a bizottság tagjai kézhez kapták a Költségvetési Tanács véleményét. Majd a
napirendi pontok egyes megtárgyalásánál, ha van valakinek kérdése a módosítókkal
kapcsolatban, akkor ott megtesszük.

Akkor az ajánlás szerint haladnánk sorban. Az ajánlás 1. pontja Göndör, Tukacs, Józsa
képviselő urak módosító indítványa. Kérdezném a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel,
illetve az előterjesztőt arról, hogy támogatja-e a javaslatot. (Kovács Tibor jelentkezik.)

Kérdés. Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni az előterjesztőtől, hogy nem
kínos-e számukra ez a benyújtott törvényjavaslat, miután Költségvetési Tanács gyakorlatilag
úgy, ahogy van, elutasítja az egész javaslatot.

Nem beszélve arról, hogy pont azokat a módosításokat veszik ki most a
törvényjavaslat kapcsán, mint amit éppen az ellenzék javaslatára az előző ciklusban az akkori
kormányzó többség elfogadott és belerakott, nem beszélve arról, hogy az indoklásban
szereplő összes érv, amely megjelenik, gyakorlatilag egy sem állja meg a helyét. Most egy
ilyen törvényjavaslatot tárgyalunk, és az ilyen törvényjavaslathoz beadott módosító
indítványokról kell most a bizottságnak döntenie.

Csak mellékesen jegyeztem meg a dolgot.
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ELNÖK: Ez nem általános vita, de…

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP), előterjesztő: De nagyon szívesen válaszolok rá.
Először is, a Költségvetési Tanács… Szóval, Tibor, nem az első dolog, hogy így fogalmaztok,
nem csak ti, mások is. A Költségvetési Tanács az elejéhez hozzá nem szólt, egyetlen egy
véleményt nem fogalmazott, tehát ha nem mond róla véleményt, akkor jóváhagyja. A
Költségvetési Tanács egyetlen egy dolgot kifogásolt – itt van előttem a jelentés, beszéltem az
elnök úrral –, semmi mást nem kifogásolt, mint az állami vállalatok kihagyását, azt is abból a
szempontból, merthogy a Világbank, illetve a Valutaalap állásfoglalásához ez hozzá tartozik.

Tegyünk még egy pontosítást. Nem az ellenzék kezdeményezte ezt, Tibor, hanem
Kóka János volt, aki e mögé állt – öntsünk már tiszta vizet a pohárba – annak idején. És nem
véletlen, hogy mi nem tudtunk megszavazni. És én még emlékszem arra – ha már itt vagyok a
gazdasági bizottságban, amelyikben akkor is komoly vitát folytattunk erről –, hogy az összes
szocialista képviselőtársam, aki tudta ennek a tényleges hatását, hogy ennek alapján igazából
havonta lehetne készíteni pótköltségvetést, mind rágta a kezét. Csak a szorító szükség, az,
hogy kormányoznotok kellett vagy akartatok, ez az egyetlen egy volt az, ami kikényszerítette,
hogy ez a törvényjavaslat átmenjen. Ez különben az IMF javaslata, amelyet aztán feltétel
nélkül az SZDSZ-esek vállaltak föl, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem igazán
nyerte meg a ti tetszéseteket, de akkor a politika így hozta. Tehát ennyit az előzményekről.

Ennyit a pontosságról, mert ebben a javaslatban az első rész az, hogy visszaállítjuk a
2,5 százalékot, és az 5 százalékról egy szó sincs. Ezt egyáltalában nem kifogásolták. Az
pedig, hogy az állami vállalatok eredményei, veszteségei hogyan kerülnek be, megítélés
kérdése. Tegnap este Rogán Antal elnök úr igen részletesen kifejtette a vita során ezzel
kapcsolatban az álláspontot, és én úgy gondolom, hogy az az álláspont mindenki számára
akceptálható.

ELNÖK: Kérdezném az előterjesztőt az 1. ajánlási pont támogatásával kapcsolatban.

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP), előterjesztő: Elnök úr, az az igazság, hogy
egyetlen egy módosító javaslatot sem tudunk támogatni.

ELNÖK: Ez meggyorsítja a haladást. Kérdezném, hogy az 1. ponttal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezném, ki az, aki az 1. ajánlási
pontot támogatja. Igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyharmadot
sem kapott.

Elnézést, a kormányt elfelejtettem megkérdezni közben.

ENGYEL GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.
(Dr. Latorcai János: Van olyan, amit támogattok? Mert akkor egyszerűbb az elnök számára.)
Nincs.

ELNÖK: Ha nincs, akkor köszönjük szépen a gyors haladás érdekében.
Kérdezném, a 2. módosító javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Nincs

jelzés.) Kérdezem a bizottságot, ki az, aki a 2-es pontot támogatja. Igen szavazatával jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyharmadot sem kapott.

Kérdezném a 3-as pontot, van-e kérdés, észrevétel vele kapcsolatban. (Nincs jelzés.)
Kérdezném a bizottságot, hogy…
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DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP), előterjesztő: Bocsánat, ha hozzá lehet szólni:
értem én ezt, hogy mit akarnának, a költségvetési hiányt mint küszöbérték alá meghatározni,
de úgy gondolom, hogy a költségvetési hiánynak az évek során majd csökkennie kell, tehát
ilyen értelemben nem lehet visszatérni évente egy ilyen költségvetési törvénynél. Ha
figyelembe vesszük, hogy 1999-ben fogadtuk el azt a szabályozást, amely gyakorlatilag eddig
élt, akkor azért a mögött van tizenegy költségvetési év. Én azt szeretném, vagy azt szeretnénk,
abból indultunk ki Rogán Antallal, amikor ezt a javaslatot mi megtettük, hogy egy ugyanilyen
hosszabb távú szabályozást tartunk most szükségesnek annak érdekében, hogy működőképes
legyen.

Szintén szeretném elmondani, hogy persze, elő lehet írni hamarabbi határidőket is,
minden további nélkül, a papír mindent elbír, a kérdés az, hogy lehet-e csinálni például
pótköltségvetést most, ebben a pillanatban, mert hiszen a GDP 0,2 százalékos eltérésének
előírása egyértelműen pótköltségvetést igényelne. De föl lehet tenni nyugodtan, hogy már az
első két hónapban, már az első három hónapban miért nem készült, minden további nélkül
ennek alapján. Amennyiben ez hatályba lépett január 1-jével, akkor ez a kötelezettsége a
megelőző kormánynak is volt.

Azért nem készült, kedves Tibor, mert egyszerűen nincs abban a helyzetben a
Pénzügyminisztérium, hogy keresztül tudja vinni. És lehet hozni szeptember 1-jét, és lehet
hozni augusztus 1-jét is határidőnek, mert hozhatunk egy ilyen döntést, de mire átmegy egy
pótköltségvetés az előkészítő fázison, mire egy pótköltségvetés átmegy az Országgyűlésen, az
annyit jelent, hogy össze fog csúszni innentől kezdve a pótköltségvetés a jövő évi
költségvetéssel. Az pedig komolytalan mindenki számára, és sokkal többet ártunk az
országnak, ha egy ilyen helyzetbe csak pusztán ellenzéki attitűdök alapján belemegyünk,
minthogyha a költségvetés racionalitását tartjuk szem előtt, és megnézzük, hogy mi az, ami
valóban megoldható, és mi az, ami ennek az országnak most, ebben a helyzetben szükséges.

ELNÖK: Kérdés nem volt, de most már lesz, úgy látom. A 3-asnál tartunk egyelőre. A
kérdéssel megvárjuk a szavazást, vagy jó a 4-es előtt is, mert épp szavazásban voltunk a 3-as
módosítónál? Kérdezem a képviselő urat. (Dr. Józsa István jelzésére:) Előtte, még a szavazás
előtt.

Józsa alelnök úrnak adom meg a szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tényleg szavazás közben nem
nagyon szokás vitát folytatni, de most került ide egy tartalmi kérdés, a hiányszám. (László
Tamás megérkezik a bizottság ülésére.) Végül is, amit a Ház alelnöke, Latorcai János
képviselő úr mondott, az tartalmában teljesen igaz, és itt egyfajta ellenzéki attitűdöt említett.

Én szeretnék visszautalni a korábbi ellenzéki attitűdre, amikor itt nagy hangon azt
mondták, hogy kész van az új költségvetés, mert ez, amelyik a 3,8 százalékot tartalmazza,
meg egyáltalán ez a Bajnai-kormány költségvetése úgy lesz kidobva, ahogy van, és jön
helyette egy másik, merthogy kész van. Tehát én a mindenkori ellenzéki attitűd komolyságára
szeretném helyezni a hangsúlyt.

Jelen esetben tényleg egyetértek azzal, hogy az Áht.-ba egy konkrét év hiányszáma
még akkor sem való, ha ennek a tartása mindennél fontosabb.

Köszönöm.

KOVÁCS TIBOR (MSZP) (Az elnök jelzésére): Én egyetértenék Latorcai elnök
úrral… (Dr. Latorcai János: Képviselő úrral.) képviselő úrral, de (Dr. Józsa István:
Őeminenciája.) pont a Fidesz elnöke ígérte meg, sőt, ugye, tavaly ősszel a költségvetés
tárgyalásakor azt mondta, hogy ne is szórakozzunk vele, mert jön a Fidesz-kormány, úgyis
visszavonja az egész költségvetést, aztán csinálnak újat, nagyszerűt, sokkal jobbat, mint amit
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a kormány be tudott nyújtani. Nem beszélve a 29 nagyszerű közgazdászról, aki szintén azt
javasolta nekünk, hogy ne fogadjuk el a költségvetést, merthogy az úgy vacak, ahogy van.
Persze, mondhatnék mást is. Akkor, ne haragudjanak, ez most beismerése annak, hogy
mindaz, amit akkor a pártelnök meg az összes ellenzéki képviselő mondott, komolytalan volt.

Csak ennyi megjegyzésem van az egészhez.

ELNÖK: Én csak arra kérném mind az előterjesztőket, mind a bizottság tagjait, hogy a
konkrét módosító javaslatokról beszéljünk majd. Én értem, hogy most egy vita kialakult,
ezzel túl is mennénk, ha mindenkit meghallgatunk, csak a későbbiekre nézve. (Jelzésre:)

Nem tudom, sorrendben, parancsolj!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Csak röviden: egyfelől nem
gondolom, hogy a 3,8 százalék bármennyivel esetlegesebb szám lenne, mint az 5 százalék.
Értem, igen, hogy nem célszerű adott évi hiányokat beletenni, ugyanakkor azért azt
gondolom, hogy itt a parlamenti matematika ismeretében ezeknek a számoknak üzenetértékük
is van, és amikor a kormány gazdaságpolitikai kommunikációja nem minden pillanatban van a
helyzet magaslatán, akkor azt gondolom, hogy ez egy jelzésértékű történet.

De igazából, amit el szerettem volna mondani, az az, hogy egyfelől értem, értjük, hogy
van egy kormányzási racionalitás, hatékonynak kell lenni a működésnek, ugyanakkor egy
parlamentáris demokráciában a másik oldalon ott van a demokrácia racionalitása is, hogy
hagyni kell időt arra, hogy megismerjük azt, hogy a kormány hogyan kíván kormányozni.
Legyen idő arra, hogy megismerjük azt, hogy mit kíván tenni a költségvetéssel, és ha adott
esetben jelentős eltérés mutatkozik – azért ezek a számok súlyos százmilliárdos eltéréseket is
megengednek –, akkor ezekről véleményt tudjunk nyilvánítani. Ez ugyanúgy érvényes
racionalitás, mint a hatékonyság racionalitása.

SCHÖN PÉTER (Jobbik) (Az elnök jelzésére): Köszönöm szépen, elnök úr. Én
Latorcai úrhoz szeretnék egy kérdést intézni, illetve a véleményét kikérni.

Elképzelhetőnek tartja-e, ismerve az elmúlt évek költségvetési hiányainak időarányos
teljesítésére vonatkozó adatsorokat, hogy egy ex post várakozás alapján felálló új módszertan
alapján dolgozzák ki annak a meghatározását, hogy mit jelent a várható eltérés mértéke?
Tehát hogy ezt pontosabban definiáljuk, mert most egy kicsit gumifogalomnak tűnik. Ezekre
az adatokra való támaszkodással, úgy gondolom, hogy ezt pontosabban is meg lehet majd
időben határozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezném, hogy a 3-as módosítóhoz, ajánlási ponthoz van-e kérdés. (Nincs
jelzés.)

Ha nincs több, akkor az előterjesztőnek adnék szót.

DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelettel csak azt szeretném jelezni, hogy a 2,5 százalékos eltérés önmagában egy
költségvetés-módosításra kötelezi a költségvetést. Tehát itt úgy gondolom, hogy a
3,8 százalék csak annyiban határozottabb cél, hogy pótköltségvetést ír elő.

De a tegnapi vitát is figyelembe véve, ahol mindenki kifejtette a politikai
vérmérsékletének megfelelően, hogy a 0,2 százalékos GDP-eltérés – ami durván 50 milliárd
forint – mit jelent, és ha valaki megnézi az időarányost, ahogy szintén tegnap este
nyilvánvalóvá tette mindenki számára, aki még ezzel a témával nem foglalkozott, Rogán
Antal, amikor kifejtette, hogy ha megnézzük, hogy 2008-ban mi volt ugyanebben az időben,
mi volt 2009-ben, akkor 55 százalékos, 65 százalékos, és most már ott vagyunk a 80
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százalékos éves hiányértéknél. Ez pedig azt jelenti, ha tetszik, ha nem, hogy réges-rég
pótköltségvetést kellett volna készíteni. Ezzel is tessenek szembenézni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Figyelembe véve, hogy délben szavazás kezdődik a
parlamentben, ha nincs több… (Közbeszólás: Hány órakor?) Délben. Kérdezném a
bizottságot, hogy ki az, aki a 3-as pontot támogatja. Az előterjesztő nem támogatja. Annak
kérném igen szavazatát! (Szavazás.) Ez egyharmadot sem kapott.

A 4-es pont. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezném,
hogy a 4-es pontot ki az, aki támogatja. Igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Négy,
egyharmadot sem kapott.

Kérdezném az 5-ös pontot. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja?
Annak kérném igen szavazatát. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

Kérdezném, a 6-os ponthoz van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, ki az,
aki támogatja a 6-os pontot? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a képviselőtársamnak.

Egyebek

Az Egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Annyit, hogy
a jövő héten várhatóan több törvényt is kell tárgyalni, tehát egy sokkal hosszabb és
maratonibb ülésre lesz szükség, valószínűleg hétfőn délelőtt. Ezt csak egy bejelentés kapcsán.

Parancsolj, Volner képviselő úr!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak érdeklődni szeretnék,
hogy az albizottságok megalakítására mikor kerül sor majd várhatóan. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bízom benne, hogy jövő héten, de ez a benyújtott törvényjavaslatoktól…
(Közbeszólások: Határidő.) Az az igazság, hogy a házbizottsági üléstől függően látjuk a jövő
heti napirendet, és ha abba belefér, akkor előtte – ugye, volt szó arról – az alelnökök egy fél
órával találkoznak, és átbeszélik az albizottságokat. Akkor szerintem ide tudjuk terjeszteni az
Egyebek között is akár a jövő hét folyamán, de én is támogatom, hogy minél előbb
megalakuljanak.

Ha nincs más kérdés, akkor köszönöm szépen a képviselőtársaimnak az ülést, és jövő
héten találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Szatmáry Kristóf
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz


