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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3998. szám)
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) képviselő önálló indítványa.)

2. Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása
(A Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése alapján)

3. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4003. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

5. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Koszorús László (Fidesz) megérkezéséig Rogán Antalnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP) Herman István Ervinnek (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Dióssi Csabának (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (előterjesztőként)
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
üdvözlöm a megjelenteket, tekintettel arra, hogy lassan az akadémiai negyedóra végére érünk,
ezért ha megengedik, elkezdeném a bizottság ülését, függetlenül attól, hogy most éppen a
kormány képviselője a tárgyalandó első napirendi pontnál még nincs jelen.

A mára kiküldött bizottsági meghívónk összesen öt napirendi pontból áll össze az
egyebekkel együtt, és két részre van szakaszolva. Első napirendi pontként Hörcsik Richárd
képviselő úr önálló indítványa a közbeszerzésekről szóló törvényről, utána pici szünet
következik, ha ezen gyorsan esünk túl, és Matolcsy miniszter úr meghallgatása következik. A
harmadik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, a
negyedik a nemzeti energiastratégia, és az ötödik pedig az egyebek. Abban az esetben, ha a
miniszter úr még nem érkezik meg, ott néhány perces szünetet tartani fogunk, de ezt előre is
jeleztük a meghívóban.

El is kezdenénk, értelemszerűen a napirend vitájával. (Dr. Józsa István jelez.) Látom,
alelnök úr, tehát az a kérdésem, hogy kinek van a napirenddel kapcsolatban kérdése,
észrevétele. Alelnök úrnak van – parancsolj!

Ügyrendi vita a napirendről

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ügyrendi észrevételem van, elnök úr, a beterjesztett
napirendhez. A 4. napirendi pont, a nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat, ami a
H/3839. számot viseli, nem felel meg a házszabályi előírásoknak. Tehát azt javaslom, hogy ne
ma tárgyalja a bizottság, hanem adjunk lehetőséget az előterjesztőnek, hogy ezt a lényegében
kezelhető házszabályi hiányosságot bepótolja.

Arról van szó, hogy a Házszabály szerint az országgyűlési határozatnak kell egy
rendelkező részből és egy indoklási részből állnia. A jelen előterjesztés indoklási részt nem
tartalmaz, egy előterjesztési részből és egy mellékletből áll. A mellékletben számos olyan
számszerű hiba van, amit szintén célszerű lenne korrigálni, tehát emiatt az eltérés miatt –
tehát, hogy nem felel meg a Házszabálynak az előterjesztés – kérem, adjunk lehetőséget az
előterjesztőknek, hogy ezt korrigálják, és egy Házszabálynak megfelelő forma kerüljön majd
a bizottság elé.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt ügyrendi indítványnak tekintem, alelnök úr, amiről
értelemszerűen voksolni fogunk. Azt szeretném jelezni, hogy mivel természetesen vannak
jogászok a gazdasági bizottság tagjai között, de azért nem mi vagyunk az a bizottság, amely
bővelkedik jogászokban a parlamenten belül. Van ennek megfelelő fórum, azt hívják
alkotmányügyi bizottságnak – és ügyrendinek, értelemszerűen. Mi általában házszabály-
szerűségi ügyekben akkor szoktunk kellő magabiztossággal dönteni a házszabályszerűség és
nem házszabályszerűség kérdésében, ha ezt az Országgyűlés apparátusa jelzi. Így, ebben a
formában ennek az indítványnak a benyújtásánál ilyen jelzést eddig nem kaptam, ennek
megfelelően azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést így – legalábbis személy szerint – nem
érzem olyannak, amit el tudnék dönteni. Azt javasolom, hogy a bizottság folytassa le a jelzett
javaslat általános vitáját első helyen kijelölt bizottságként, és a problémát – függetlenül attól,
hogy mi lesz éppen az eredménye az alelnök úr ügyrendi indítványának – azonnal jelezni
fogom az alkotmányügyi bizottságnak, illetve az apparátusnak, és a mai napon,
értelemszerűen még a tárgyalás megkezdése előtt kérem az alkotmányügyi bizottság
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állásfoglalását ebben a kérdésben, hiszen akkor így kell döntenie majd a parlamentnek,
hogyha ez a probléma mégiscsak fönnáll.

Ezt tudom mondani, alelnök úr. Kovács Tibor képviselő úr, parancsolj, az ügyrendi
vitához van lehetőség hozzászólni.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném további
indokokkal alátámasztani azt, amit képviselőtársam elmondott. Ezt megelőzően, a nyárvégi
napokban kérdést intéztünk az illetékes miniszterhez ez ügyben, hogy amennyiben a
házszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő az előterjesztés, akkor mi az eljárás. Azt a
választ kaptuk Fellegi miniszter úrtól, hogy ez ügyben az Országgyűlés illetékes eldönteni,
hogy házszabályszerű-e egy indítvány vagy nem. Nem volt még erre példa, tisztelt elnök úr,
hogy egy kormány-előterjesztést az elmúlt 20 évben a parlament házszabályellenesnek
minősített volna, tehát nincs példa arra, hogy akár az ügyrendi bizottság, akár az
alkotmányügyi bizottság erről állásfoglalást adott volna ki, hogy mi az eljárás ebben az
esetben.

Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy az előterjesztés egy határozati
javaslatból, illetve egy mellékletből áll. Nem eldöntött az sem, hogy ilyen esetben a
melléklethez módosító indítványt lehet-e, kell-e benyújtani. Márpedig szükség lenne számos
pontosító, módosító indítványra a melléklet tekintetében is, mert legalább 6-8 olyan hely van,
ahol az adatok, a törvényi hivatkozások, európai közösségi irányelvek is pontatlanul vannak
fölsorolva a mellékletben. Tehát szakmailag is megkérdőjelezhető, hogy a melléklet, amit az
indítványhoz csatoltak, mennyire felel meg az előírásoknak. Tehát, elnök úr, azt kérem a
frakciónk nevében mindezekre tekintettel – amíg az alkotmányügyi bizottság nem készített
egy állásfoglalást, egyébként nekünk az a véleményünk, hogy a bizottság mint első helyen
kijelölt bizottság, ebben a kérdésben nyugodtan dönthetne, de ettől függetlenül természetesen
meg lehet kérdezni az alkotmányügyi bizottságot –, hogy szerintünk ez az előterjesztés nem
házszabályszerű, és így nem tárgyalható.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más hozzászólás? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, dönteni fogunk az ügyrendi indítványról. Abban igaza van a képviselő

úrnak, hogy a bizottságnak ebben valóban joga van dönteni, csak annyi különbség van,
hogy… (A bizottság munkatársa jelez.) Ezzel van összefüggésben? (Halkan tanácskozik a
bizottság munkatársával.)

Úgy látom, hogy a minisztériumban is megfontolták az alelnök úr levelét, és
valószínűleg ennek megfelelően új verziót nyújtanak be indokolással együtt, úgyhogy az
ügyrendi indítványról így nem kell döntenünk. Arról kell döntenünk, hogy azt elfogadja-e a
bizottság, hogy akkor értelemszerűen ezt levenném a napirendről, és akkor e nélküli
napirendet tárgyalunk. De nem ússzuk meg a mai napon, tekintettel arra, hogy ez azt jelenti,
hogy akkor az interpellációs szünetben ülnünk kell, de egyébként is kellett volna egy másik
törvényjavaslat miatt, úgyhogy ennek megfelelően annyiban módosítanám az előterjesztést,
hogy az említett napirendi javaslatot a 4. pont nélkül terjeszteném elő, a többit változatlanul.

Szavazás a napirendről

Az így módosított napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelzés.) Annyit hadd kérjek alelnök úrtól, mielőtt döntünk, hogy nekem is jelezze az ilyeneket
még kellő időben, ha lehet, ne csak a minisztérium felé, mert jogi kérdésekben nem érzem
magam kompetensnek, ahogyan autószerelésben sem, hogy egy másik példát mondjak. Az
ember minden alkalommal a szaktudásának megfelelően ítéljen meg dolgokat.
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Így a módosított napirendről fogunk dönteni, mármint a 4. pont kivételével
előterjesztett napirendről. Aki ezt a napirendi javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot, köszönöm
szépen.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3998. számú
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános
vita)

Az 1. napirendi pontunkra térünk rá, a közbeszerzésekről szóló törvény módosítása
szerepel előttünk. Hörcsik Richárd képviselő úr egy olyan témában nyújtott be módosító
indítványt, ami a legjobb tudomásom szerint a január 1-jétől hatályos törvényben szerepel, itt
az átmeneti időszak az, ami kérdéses, de inkább neki adom át ezzel kapcsolatban a szót.
Parancsoljon, képviselő úr!

Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításáról szól az önálló képviselői indítványom. Ennek lényege, hogy az említett 2003-
as törvényben az építési beruházások esetében 80 millió forintban állapította meg a felső
határt. Ezt az építési beruházások esetében 150 millió forintra kívánom felemelni.
Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy az új közbeszerzési törvényben megállapított
150 millió forintos értékhatárt, ami egyébként 2012. január 1-jével lép életbe, három hónappal
előrehoznám.

Engedjék meg, hogy röviden indokoljam a módosításomat. Talán a törvénymódosítás
legfontosabb indoka nagyon is emberi, a képviselőtársaim nyilván a sajtóból értesültek, itt két
képviselőtársam is a megyéből való, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét irtózatos árvíz sújtotta
2010 május-június-júliusában, és azt szeretném ezzel a javaslattal elérni, hogy az ezen árvizek
utáni helyreállítási munkálatokat még ebben az évben el lehessen kezdeni. Tudniillik, hogyha
az eredeti, még érvényben lévő közbeszerzési törvény szabályozásának megfelelően
történnének a közbeszerzési kiírások, akkor a munkálatok csak 2012 tavaszán tudnának
elkezdődni, legrosszabb esetben a nyár elején, ezt pedig – úgy hiszem – jó megelőzni, alapul
véve az elmúlt évi árvizeket. Azt hiszem, fontos, hogy előzzük meg a bajt ebben a tekintetben
is.

A javaslatom második indoklása az, hogy a törvénymódosítás következtében
biztosíthatóvá válna már 2011 október-november-decemberében is, hogy a kis- és
középvállalkozások a versenyeztetést követően nagyobb mértékben jussanak munkákhoz,
mint ahogy ez az új közbeszerzési törvényben 2012. január 1-jével lehetséges.

Végül pedig, így a régióban szinte valamennyi futó beruházást azonnal el lehetne
kezdeni, melyek a Start programmal összekapcsolódva a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben biztosíthatna érdemi foglalkoztatási lehetőséget. Előzetes számítások szerint
ez 100-120 polgárnak biztosítana visszavezetést a munka világába, valamint közel 300 fő
még, akinek a megélhetését segíthetné.

Végül megjegyzem, hogy konkrétan miről is van szó. Az ÉMOP 2010-3.2.1/F jelű, a
helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati kiírás 2010.
szeptember 30-án jelent meg, és ennek a kiírásnak a keretében – tehát árvízvédelmi töltések
rekonstrukciója, belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár-elhárítási fejlesztéseit,
víztározók rekonstrukcióját és víztározók építését támogatja. A kiírást 2011. március 31-én
lezárták, ez jelzi azt, hogy milyen nagy volt a baj: Északkelet-Magyarországon, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében mintegy 10 milliárd forintos igény érkezett 93 pályázatra.



- 8 -

Nos, megszületett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése augusztus 31-én,
39 projektgazda köthet támogatási szerződést mintegy 3 947 millió forint értékben. Tehát úgy
érzem, tisztelt képviselőtársaim, itt arról van szó, hogy ezt a határidőt, amit az új
közbeszerzési törvény 2012. január 1-jével ír elő, ezt három hónappal előbbre hozzuk azért,
hogy ezeket a beruházásokat el tudjuk kezdeni.

Kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák javaslatomat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjének a véleményét kérem.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontjának képviseletében
elmondhatom, hogy mi támogatjuk ezt a képviselői önálló indítványt, kis kiegészítéssel,
hiszen a képviselő úr is jelezte, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánná előnyös
helyzetbe hozni. A térségen belül a rendelkezésre álló források felhasználása során –
bizonyára nem vette észre a képviselő úr – a 2012. január 1-jével hatályba lépő törvényben is
rögzítjük, hogy ezt csak a kkv-k, illetve a mikrovállalkozások vehetik igénybe. Ezzel a
kiegészítéssel támogatjuk az indítványt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor
képviselő úr, parancsolj!

Hozzászólások

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A szándék támogatható, és
nyilvánvalóan el kell mondani, hogy szükség van az ilyen folyamatok gyorsítására, de azért
azt mégiscsak furcsállom, hogy ilyen esetben egy 2010-es pályázati kiírás a sürgősségét
tekintve is miért tart ilyen hosszú ideig, és miért nem lehetett hamarabb a döntéseket
meghozni és nyilvánvalóan ebből adódóan a közbeszerzési eljárásokat is lefolytatni. Erre
azért elég szerény magyarázatok vannak e tekintetben. Tudjuk, hogy minden ilyen gyorsítási
és egyszerűsítési szándéknak megvan az a kockázata, hogy az átláthatóság és az
ellenőrizhetőség tekintetében viszont nem javul a helyzet.

Tekintettel arra, hogy egyébként nem látjuk okát annak, hogy miért tartott eddig ez a
folyamat, ugyanakkor nyilvánvalóan nem vitatjuk a szükségességét, és van az a fenntartás,
hogy van egy gyanú, hogy az ilyen folyamatok átláthatósága a későbbiekben romlik –
egyébként az elfogadott jogszabály esetében is elmondtuk ugyanezt a véleményt –, ezért mi a
szavazásnál tartózkodni fogunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz Gábor képviselő úr, utána alelnök úr következik.

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Ahogyan a képviselőtársam is jelezte,
Észak-Magyarországon nagyon komoly katasztrófahelyzet alakult ki a tavaszi árvizek
folyamán, és ahogyan Kovács képviselőtársam, aki szintén a megye lakosa, nagyon jól tudja,
hogy a Bodrog, a Sajó, illetve a Hernád bizonyos szakaszain nem történtek még meg az árvízi
beruházások. Egyedül Felsőzsolca térségében valósult meg az a körgát, ami védi a területet
(Kovács Tibor: Nagycsécs környékén is.), tehát mindenképpen indokolt az a kezdeményezés,
amit a képviselőtársam tett.

A magam részéről, illetve a megyei közgyűlés alelnökeként maximálisan támogatnám
a gyorsítását azoknak a közbeszerzési eljárásoknak, amelyek még az ez évi kezdési
lehetőséget támogatnák.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nem szeretném untatni a
bizottságot népi mondásokkal, de van egy nagyon jóhiszemű ilyen, hogy a későn megjött ész
még mindig jobb, mintha egyáltalán nem jött volna meg. Tehát igazából nagyon helyes, hogy
ráfigyelt valaki erre az igen égető problémára. (Közbeszólás.) Ez nem gúnyolódás volt, ez a
tények rögzítése volt. Nem hiszem, hogy a népi szólások alkalmazása a magyar parlament
keretei között – amely ugye, a nemzet Háza – elítélendő lenne.

Visszatérve: általában problémás az, ha az általános szabályt konkrét ügyekhez
akarjuk igazítani. Ez szélesebb időhorizonton is bemutatható, de az elmúlt egy évben is
vannak olyan példák, amelyek azt mutatják, hogy ha konkrét ügyekhez akar valaki általános
szabályt igazítani, abból elég sok probléma adódhat. Tehát nem tartom jónak ezt a megoldást,
mert ilyen alapon most Hörcsik képviselő úr ezt a nagyon alátámasztható esetet tudta
mondani, más képviselő urak, ha dolgoznak a saját területükön, biztos találnának még jó
néhányat. Ez nem jelenti azt, hogy ehhez általános szabályt kellene igazítani, vagy ha tényleg
kell, akkor azt időben meg kell gondolni.

Tehát a konkrét cél messzemenő támogatása mellett a tartózkodás a maximum,
ameddig el tudunk jutni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem láttam. Annyit jeleznék,
hogy meg fogom adni a szót az előterjesztőnek, de azt gondolom, itt nem egész egyszerűen az
általános szabály konkrét esethez való hozzáigazításáról van szó, hiszen az általános szabály
is így változik 2012. január 1-jétől, hanem gyakorlatilag három hónappal előrehozzuk az
általános szabály változását, ami szerintem ebből a szempontból kicsit módosított eset, és ha
ez konkrét eseteken tud segíteni, az nem gond. Ami meg a népi szólásokat illeti, majd az
említett szólás szabatos verzióját kikeressük az alelnök úrnak a népi szólások
gyűjteményéből, hogy ne csak tartalmilag, hanem pontosan is tudja idézni legközelebb.

Ha az előterjesztő szólni kíván, akkor természetesen megadom neki a szót. Parancsolj!

Az előterjesztő reflexiója

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm a szót, elnök úr.
Csak nagyon röviden én is egy népi szólással szeretnék válaszolni képviselőtársamnak:
kétszer ad, aki gyorsan ad.

Hogy a késlekedésnek mi az oka? Szeretném jelezni, hogy általában véve a megyében
egy évben 5-600 ilyen káreset történik – főleg önkormányzatoknál –, most ebben az évben
tízezres nagyságrendű káreset történt. Egyszerűen a szakhatóságok kapacitása véges, és
például a legnagyobb akadálya volt annak, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani, a vízjogi
engedélyek megadása volt. Ez egy olyan folyamat, amit próbáltunk gyorsítani, felhívtuk a
hatóságok, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség figyelmét, nem csak én, hanem a megye több
képviselője, mert az igény nagyon nagy.

Egyébként ugyanúgy átláthatóvá lesz ez az egész eljárás, csak előrehozzuk, mint 2012.
január 1-jével. Tehát ebben semmi nem változik, itt megpróbáljuk az elhúzódott időt
lerövidíteni, hogy a pályázatok megvalósítása elkezdődhessen. Ez mindennél fontosabb.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a kormány képviselője kíván-e esetleg
reagálni az elhangzottakra.
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DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, nem.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor a döntés következik. Két szavazást kellene
megejtenünk, kivéve, hogyha nincs senkinek kifogása az ellen, hogy ezt egyben ejtsük meg,
tekintettel arra, hogy a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról is
dönteni kell. Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy a két szavazást egyben ejtse meg a
bizottság? (Nincs ellenvetés.) Amennyiben nincs, akkor mindkettőről dönteni fogunk
egyszerre.

Tehát aki a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot is
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság a szóban forgó
indítványt tárgysorozatba vette, illetve általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és képviselő úrnak is a jelenlétet.
Érdeklődnék, hogy miniszter úr megérkezett-e már, mert ha igen, rögtön folytatjuk, ha

nem, akkor kis türelmet kell kérnem a bizottság tagjaitól. (Dr. Matolcsy György belép az
ülésterembe.)

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter meghallgatása

Tisztelettel üdvözlöm miniszter urat, hozzá is látunk a második napirendi pontunkhoz,
a Házszabály megfelelő paragrafusa értelmében ez a miniszteri meghallgatás. Szeretném
jelezni, hogy a miniszter úrral egyeztetve is, tekintettel arra, hogy a mai napon még lesznek a
Háznak feladatai több témában is, a miniszter úrnak van egy fontos találkozója – azt
legfeljebb ő árulja el, hogy kivel és milyen formában – 12 órakor, úgyhogy ha lehet, próbáljuk
meg így korlátozni a vita keretét és időtartamát.

Ennek megfelelően, ha megengedik, azt javasolnám, hogy a vitát nagyjából úgy
építsük fel, hogy az elején legyen lehetőség arra, hogy egy kérdés- vagy akár véleménykör is
elhangozhasson egyben, és a miniszter úr válaszát követően minden frakció egyszer kapjon
lehetőséget arra, hogy egyébként ezzel kapcsolatban még egyszer reagáljon. Ha akar, akkor
erre a miniszter úr is reagál, és akkor ezzel a vitát megpróbálnám lezárni, így talán az időkeret
tartható.

Még egyszer tisztelettel üdvözlöm miniszter urat, és át is adnám neki a szót.
(Dr. Józsa István: Elnök úr, lehet szólni?) Természetesen lehet, alelnök úr.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném jelezni, hogy nem áll jogában elnök
úrnak ilyen tárgyalási menetet bevezetni, mert ellenkezik a Házszabállyal. Tehát önnek szót
kell adnia annak, aki jelentkezik.

ELNÖK: Természetesen, ha így kívánja, alelnök úr, akkor ez értelemszerűen minden
további nélkül így lesz, de arra viszont lehetőségem van, hogy a vitát szakaszoljam, és a
szakaszolást így tartottam volna ésszerűnek. Akkor módosítok annyiban, hogy kérem a
frakciók önmérsékletét, és amennyiben lehetséges, akkor a második körben a frakciónként
egy-egy képviselő reagáljon csak.

Köszönöm szépen, és most megadom a szót a miniszter úrnak. Parancsoljon!

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter beszámolója

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm
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szépen a lehetőséget, hogy a magyar gazdaságpolitika elmúlt egy évéről és az előttünk álló
fél-egy évről beszélhetek.

Mint azt mindannyian láttuk, Magyarország új kormánya 2010 közepén egy szinte
megoldhatatlan gazdaságpolitikai helyzetet örökölt, ennek lényeges pontjait mindenki ismeri,
de azért visszaemlékezünk rá, hiszen a magyar gazdaság egyik legkritikusabb helyzete alakult
ki. Szemben az Európai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal kötött megállapodásunkkal,
Magyarország államháztartása nem a 3,8 százalékos hiányszint közelében, hanem a
7 százalékos deficit közelében volt, köszönhetően annak az elhibázott gazdaságpolitikának,
ami 2002-2010 között, ezen belül pedig a 2006-2010 közötti szakaszban érvényesült.

Ezt a szinte megoldhatatlan gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai és költségvetési és
államadósság-finanszírozási helyzetet Magyarország kormánya egy ortodox eszközökből
kilépő gazdaságpolitikai fordulattal oldotta meg. A megoldás az államháztartási egyensúly
rendkívüli intézkedésekkel történő tartása volt. Ahogy önök látták, bevezettük a bankadót,
ami összesen 200 milliárd forint volt, ha az új intézkedést nézem, akkor 187 milliárd forint.
Két zárolást hajtottunk végre, először egy 120, majd egy 100 milliárd forintos költségvetési
zárolást. Bevezettük a krízisadókat, összesen 161 milliárd forint értékben, és két hónapra
fölfüggesztettük az akkori kötelező magán-nyugdíjpénztári befizetéseket, amiből 60 milliárd
forint jött be a költségvetésbe.

Párhuzamosan beindítottuk a gazdasági növekedés egy részét stabilizáló motorokat,
hiszen a 10 százalékos társasági adó – 500 millió forint profitig – és a 10 kisadó eltörlése, a
bürokrácialeépítési program, valamint az ősszel elfogadott arányos, egykulcsos, 16 százalékos
személyi jövedelemadó együttesen már elérték a nagyon kedvező külföldi konjunktúrával
együtt – az volt a döntő ok, a külső konjunktúra, de már elértük –, hogy Magyarország
növekedése a pozitív tartományba fordult. Emlékszünk mindannyian, hogy a 2010-es
költségvetés -0,9 százalékos visszaeséssel számolt, még a kormányváltás idején is minden
elemző a -0,4 százalékos visszaesést prognosztizálta, és ebből lett Magyarországnak
1,2 százalékos növekedése. Elsősorban a külső konjunktúra, de a kormány által választott
gazdaságpolitikai fordulat, program következtében is, hiszen akkor nem csupán az egyensúlyt,
hanem a fogyasztás zuhanását megakadályozó eszközöket is beindítottunk.

Ez a gazdaságpolitika folytatódott 2011 első felében. Ha önök figyelmesen megnézik
Magyarország gazdaságpolitikájának rejtett tartományban lévő gazdaságélénkítő eszközeit,
akkor közel 1000 milliárd forintos gazdaságélénkítő csokrot látnak, hiszen az arányos,
egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszeren, a 16 százalékos adón keresztül, aminek a
kulcsa ma még kicsit 20 százalék felett van, 500 milliárd forint többletjövedelem marad az
embereknél és a családoknál. Ehhez járult a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer
reformjából és az állami nyugdíjrendszerbe történő 97 százalékos visszatérésből eredő
260 milliárd forintos kifizetett reálhozam, és az 500 millió forint nyereségig érvényesíthető

10 százalékos társasági adó további 140 milliárd forinttal gyarapította a vállalkozások
kasszáját.

Ehhez járulnak most majd az otthonvédelmi programok keretében a devizahitelesek
életét könnyítő lehetőségek, hiszen a bizottság tagjai látták, hogy bár most még nem tudjuk,
hányan élnek az otthonvédelmi akcióterv, illetve az árfolyamgát intézményével, de aki él,
annak 15-20 ezer forinttal kisebb lesz a törlesztő- és kamatfizetési kötelezettsége egy átlagos
svájci frank hitel után. Azt várjuk, hogy ez is stabilizálja a fogyasztást.

Ezeknek a lépéseknek és a nagyon következetes, a pénzügyi egyensúlyt fenntartó
lépéseknek köszönhetően, amelyek – mint önök látták – a Széll Kálmán-tervben kerültek
rögzítésre, Magyarország kikerült abból a közvetlen veszélyzónából, amelyben 2010 közepén
volt. Tehát Magyarország a tökéletesen elhibázott korábbi, 2002-2010 közötti
gazdaságpolitika következtében Görögország szintjén és kockázati tartományában volt
2010 közepén. Egy évvel később nagyon messze jár Magyarország a görög, portugál, ír, olasz
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és spanyol euróövezeti válságzónától. Nem csak azért, mert nincs euró, hanem azért is, mert
közben sikerült két lépésben 82 százalékról 73 százalékra csökkentenünk – illetve év végéig
csökkentjük – Magyarország bruttó hazai termékhez mért államadósságát. Ez történelmi tett
lesz, ahogy az alaptörvényben rögzített adósságplafon is történelmi tett, tehát az, hogy
Magyarország 2018 végéig 50 százalékra mérsékli a bruttó hazai termékhez mért
államadósság szintjét.

Egyensúly és növekedés együtt, közben beindult a foglalkoztatási fordulat.
Magyarországon egy év alatt 43 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ez 1,1 százalékos
foglalkoztatásbővülés, ez nagyon jó eredmény. Ez három elemből, három forrásból
táplálkozik. Legnagyobbrészt az új közmunkaprogramból, hiszen a korábbi 100 ezer fő
helyett ebben az évben 250 ezer ember vesz majd részt 4 órás, 3-4-5-6 hónapra kiterjedő
közmunkaprogramban. Ne becsüljük le, ez lényegesen több, mintha valaki 12 hónapig
munkanélküli lenne. A foglalkoztatás fordulata tehát elindult, a fogyasztás szintje
stabilizálódott, de a beruházások területén – mint ezt a legutóbbi negyedévi adatok mutatják –
továbbra is zuhan a beruházási teljesítmény Magyarországon, alapvetően az építőipar,
mögötte az új lakások építésének zuhanása miatt.

A második gondolatkör, amit szeretnék érinteni, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság,
hogy miközben Magyarország az elmúlt egy év hatékony és szokatlan gazdaságpolitikája
következtében kikerült az Európai Unió közvetlen válságövezetéből, az elmúlt 6 hétben –
most már 6 hetet kell mondanom – új fejlemények vannak. Itt a nyakunkon a globális, ezen
belül az Európai Unió, ezen belül az eurózóna új pénzügyi válsághulláma. Ez a válság végleg
pontot tett arra a reményre, hogy a 2008 októberétől, majd 2009 tavaszán továbbmenő
válságnak vége van. Nincs vége, új szakasza van, és nem tudjuk, hogy ez erőteljesebb,
fenyegetőbb, kockázatosabb lesz-e, mint volt a 2008. októberi és 2009. március-áprilisi. Sok
jel mutat arra, hogy még erősebb lesz.

Magyarország tehát újból egy kockázatos, sebezhető pénzügyi helyzetbe került. Ennek
tudatában kell mind a Széll Kálmán-tervet folytatnunk, mind a 2011. évi költségvetés
3 százalék alatti hiányát biztosítanunk, mind a 2012. évi 3 százalék alatti, pontosan
2,5 százalékos államháztartási deficitet beállítani. Ennek tudatában és e fenyegetés árnya alatt
kell folytatnunk a gazdaságpolitikai fordulatot a növekedés felé, a foglalkoztatás bővülése
felé, a fogyasztás szinten tartása után a fogyasztás mérsékelt növekedése felé, és ebben a
közegben kellene elérnünk, hogy a beruházások terén is beinduljon a fordulat. Ez nagyon-
nagyon nehéz. Azért, mert Magyarország egy jól körülhatárolható gazdaságpolitikai
tényezőrendszer mentén kockázatosabb helyzetben van, mint az Európai Unió többi állama.

A korábbi kormányok bűnös módon, 50 százalék közeléből 80 százalékra fölnyomva
az államadósságot 1000 milliárd feletti kamatfizetési kötelezettséget hagytak ránk.
Magyarország külső pénzügyi függése példátlanul magas. A mostani CDS, tehát az
állampapír kockázati felár megugrása mögött – ugye, nyáron már 250 körül volt, most megint
400 fölött van – az áll, hogy Magyarország, a térségben pénzügyileg, külső pénzügyi függés
szerint a legsebezhetőbb ország. Itt a legmagasabb az államadósság még mindig, a
73 százalék is a térségben a legmagasabb. A cseh, a szlovák 30-40 százalék közötti, a balti
20 százalék alatti, a lengyel 55 százalék körüli adósságszinthez képest ez nagyon magas.

De a sebezhetőségnek itt nincs vége. A pénzügyi függést jelentő államadósság-
szerkezet, hogy tehát közvetlenül külföldi befektetők kezében van a magyar állampapírok
47 százaléka, de ha beszámítjuk a befektetési alapok közvetett tulajdonlását is, akkor
kétharmada van külföldi kézben. A külső pénzügyi függés az egész térségben egyértelműen a
legmagasabb Magyarországon. Ezt még erősíti, elmélyíti, rontja az a körülmény, hogy
1,3 millió magyar állampolgárnak van jelzáloghitele, ebből egymillió magyar polgárnak van
devizahitele. Az összes jelzáloghitel 75 százaléka devizahitel, és kétharmada svájci frankban.
Egymillió ember van a devizahitel csapdájában.
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Most, amikor a globális, ezen belül európai pénzügyi válság elmélyülése miatt a svájci
frank megint menekülővaluta lett – ahogyan a jen is –, ez az egymillió ember, legalábbis most
a svájcifrank-hitellel rendelkezők, de hát sajnos az euróhitellel rendelkezők is, szinte
megoldhatatlan csapdahelyzetben vannak. Tehát amikor azt nézzük, hogy nagyjából
1000 milliárd forint, kicsit felette lévő rejtett gazdaságélénkítés hogyan hatott a fogyasztásra,
a beruházásokra és az emberek, családok és vállalkozások életére, akkor azt látjuk, hogy az
első félévben 700 milliárd forinttal maradt kint több fejlesztési célú forrás, megtakarítás az
embereknél, családoknál. Ebből 200 milliárd forintot visszafizettek döntően devizahitelként.
Volt forint is, de döntően svájcifrank-visszafizetés történt, és az 500 milliárd forint nagyobb
részét nem fogyasztásra költötték, hanem visszatöltötték a tavaly kiürített bankszámlákat.
Megtakarítanak, óvatosságból, félelemből. De így is sikerült a 2007 második negyedéve óta
zuhanó fogyasztást 2010 közepétől megállapítani, és a már nulla szint közelében – 0,2-0,1-
0,4-0,8 százalékon – ingadozik.

A második gondolatkör tehát egy fenyegető új helyzet fölvázolása. Ezt nagyon-nagyon
komolyan kell venni. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy Magyarország kormánya nem ered a
2008 tavaszán működött magyar kormány nyomába, amikor megérkezett a Nemzetközi
Valutaalap küldöttsége 2008 tavaszán, és közölte az akkori magyar kormánnyal, hogy nagy
baj lesz, erre mondták, hogy itt nem lesz semmi baj, mert jól állunk. Mi tudjuk, hogy nagy baj
lesz, hogy újabb pénzügyi válság van, hogy Magyarország sebezhető. Tudjuk, hogy a
térségben messze Magyarország a legkockázatosabb a pénzügyi függés szempontjából, és azt
is tudjuk, hogy veszélyben van a növekedésünk, a fogyasztásunk, veszélyben vannak a
beruházásaink, a devizahitelesek otthonai. Azt is tudjuk, hogy az egy év kezdődő
gazdaságpolitikai eredményeit – ezek még kicsi eredmények, de ezeket is – óvni kell. Óvni
azt, hogy már nem zuhan a fogyasztás, hogy – 2008 harmadik negyedéve óta most először –
az elmúlt negyedévben már nem távolodunk az Európai Unió 27 tagállamának átlagos
fejlettségi szintjétől. Ez azért egy első eredmény, végre már nem távolodunk. Korábban
minden negyedévben távolodtunk.

Tisztelt Bizottság! Még a harmadik gondolatkört is engedjék meg, hogy megnyissam.
Hogyan kell megvédeni magunkat? Hiszen lássuk be, ha minket a külvilág fenyeget, annak
ellenére még sebezhető helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sokat
javult a gazdasági, pénzügyi, még talán a külső pénzügyi helyzetünk is, hiszen emlékeznek rá,
hogy sikerült az év első felében fölvennünk 4 milliárd eurónyi hitelt, amelyet most kell majd
– legalábbis ebből 3 milliárd eurót – törlesztenünk. Ha most szeretnénk felvenni, már nagy
bajban lennénk, de időben felvettük. Tehát valamit már javult a külső pénzügyi helyzetünk is,
de továbbra is rendkívüli kockázatokkal nézünk szembe. Tehát engedjék meg, hogy a
harmadik gondolatkört azzal indítsam, hogy tudatában vagyunk a veszélynek, és válaszolunk
rá.

A válaszunk több elemből áll. A 2011-es költségvetést – mint ahogy azt a bizottság
tisztelt tagjai látták – stabilizáljuk egy 100 milliárd forintos, lényegében előrehozott
intézkedési sorozattal. Mind az áfabevételek során célul tűzött plusz 40 milliárd forintos
többletbevétel, mind az állam saját magán folytatódó takarékossági programjai – ez további
40 milliárd –, mind a többi intézkedés lényegében egy előrehozott, 2012-ben szükségessé vált
intézkedéssorozat előrehozatala. Tehát a 2011-es költségvetés stabilizálása az első és
legfontosabb feltétele annak, hogy Magyarországot, a pénzügyeinket, a gazdaságunkat, az
otthonainkat meg tudjuk védeni.

Egy másik, nélkülözhetetlen elem, hogy a 2012. évi költségvetést Magyarország
3 százalék alatti hiánnyal, 2,5 százalékos, tehát már egy strukturális egyenlegjavítást is
tartalmazó, az Európai Unió követelményének megfelelő hiányszinten tervezze. Tehát a
parlament elé a kormány szeptember végén – tartva magát a törvény által megszabott ütemhez
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– egy olyan költségvetést fog terjeszteni, amely biztonságosan beállítja Magyarország
2012. évi 3 százalék alatti, 2,5 százalékos hiányát.

A harmadik gazdasági-pénzügyi védelmi eszköz természetesen az, hogy minden
módon tovább kell folytatnunk a foglalkoztatásbővítést. Ez a gazdaságpolitikánk sarokköve.
Megvan az első kedvező jel, van már fehérítési hatás is benne, az üzleti szektorban is már
kismértékben bővült a foglalkoztatás. A közmunka terén van jelentős foglalkoztatásbővülés,
ez erősödik 2012-ben és ’13-ban. Tehát a foglalkoztatási fordulat folytatása a harmadik
garancia.

A negyedik gazdaságpolitikai garancia, hogy az egymilliós, talán legkockázatosabb
helyzetben lévő jelzáloghiteleseket – a forinthitelesek is kockázatos helyzetben vannak,
természetesen, de a devizahitelesek, különösen a svájcifrank-hitelesek vannak a
legveszélyeztetettebb helyzetben –, ezt a jelentős fogyasztói, beruházói, állampolgári kört
meg kell védenünk. Személyesen azt gondolom, hogy előrelépés volt az első védelmi
eszközünk, tehát hogy moratóriumot rendeltünk el. Jó lépés volt az otthonvédelmi akcióterv
árfolyamgátja, de ezzel nincs vége, tovább kell mennünk. Egy következő védelmi eszköz
természetesen, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a külkereskedelmi és
folyó fizetési mérleg oldalról Magyarország kihasználja az egyébként nem elromló külföldi
konjunktúrát. Tehát a külföldi befektetések vonzásában a hazai vállalkozások külpiacra
fordításában jelentős új erőfeszítéseket fogunk tenni, ezt is célozzák a kormányzat
intézményrendszerében végbement változások.

A fogyasztás terén megindult fordulatot is óvni kell, ennek érdekében véglegessé
tesszük az arányos, egykulcsos, 16 százalékos személyi jövedelemadót, aminek az első
hatásai nagyon jók. Szeretném mindenkinek a figyelmében ajánlani azt a tényt, hogy az
arányos, egykulcsos, 16 százalékos személyi jövedelemadó 500 milliárd forinttal többet a
családoknál kint hagyó – ismétlem, kint hagyó – lépése nélkül Magyarországon 2011-ben
több százalékkal zuhant volna a fogyasztás. Ezt az Országos Kereskedelmi Szövetség állapítja
meg, nem egy szerény nemzetgazdasági miniszter. Ezt folytatni kell, és mindenkit
biztosíthatok arról, hogy tartani fogjuk azt a személyi jövedelemadó átalakítására tett
ígéretünket, hogy senki nem jár rosszul, nem jár rosszabbul. A jövő év végére befejezzük az
arányos, egykulcsos, 16 százalékos személyi jövedelemadóra történő teljes átállást, és ezt
önök látni fogják a 2012. évi költségvetésben, amelyet még e héten pénteken megküldünk a
Költségvetési Tanácsnak, és szeptember végéig benyújtjuk az Országgyűlésnek.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Plusz egy pontként, mert három a magyar
igazság, és én mindezeket igaz közgazdasági és gazdaságpolitikai megállapításoknak
tartottam, engedjék meg, hogy még egy tényezőt megemlítsek. Ez pedig az, hogy nem lesz
elegendő a pénzügyi egyensúly védelmére, ezen belül például a devizahitelesek vagy a
vállalkozások, illetve a munkahelyek védelmére eddig felsorolt intézkedési sorozat. Nem lesz
elegendő. A 2010 előtti időszak egyfelől, másfelől a mostani újabb válsághullám bennünket
arra kötelez, hogy keressük azokat az eszközöket és forrásokat, amelyek révén
Magyarországon a gazdasági növekedést a 2 százalék feletti tartományba tudjuk irányítani. Ez
nem automatizmus a mai magyar gazdasági fejlődésben, és főként a külvilágban, még akkor
sem, hogyha már nem távolodunk az Uniótól. Szép eredmény, de ez még kevés, mert mi
közeledni akarunk az Unió átlagos fejlettségéhez, és a régióban szeretnénk egy jó, talán
legjobb pozíciót elérni. Nos, ehhez nem elég a 2 százalékos növekedés, ezért kell keresni
mindazokat az eszközöket, akár a kelet-ázsiai, ezen belül kínai befektetéseket, akár a külföldi
high tech, innovatív működő tőkebefektetéseket, de különösen a hazai kis- és középvállalati
szektor beruházásait, beruházási forrásait bővítő lehetőségeket, amelyek révén kivédhetjük ezt
az új pénzügyi fenyegetést. Illetőleg kivédhetjük azt a helyzetet, hogy miközben
Magyarország kormánya az elmúlt 7 hónapban – vagy mondhatom, 2011-ben – 1000 milliárd
forinton felüli rejtett gazdaságélénkítést folytat, ezen belül az elmúlt egy évben a
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bankszektorban 1700 milliárd forint hitelkivonás történt. A 25 ezer milliárd forintos
úgynevezett induló bankrendszerbeli mérlegfőösszegből 1700 milliárd forintos hitelkivonás
történt.

Tehát ezekkel az eszközökkel, amelyeket önök látnak, még nem tudjuk biztosítani a
tőke szinten tartását, nem is beszélve a reálszinten tartást. Természetesen be kell számítanunk
az európai uniós forrásokat is, az első félévben, augusztus végéig 600 milliárd forint
fejlesztési forrás ment ki a gazdaságba. Ez nem elég, nem tartom elegendőnek, bővíteni kell a
forrásokat. Az Új Széchenyi-terv pályázatai elindultak március 1-jétől, már mindegyik, ezek
révén már 200 milliárd forint kötelezettségvállalás történt, és mivel utólagos finanszírozás,
10 milliárd forint már ki is ment. De ez nem lesz elég. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy
olyan mértékű Magyarország fenyegetettsége, kockázati szintje és sebezhetősége – részben a
pénzügyi egyensúly, részben a gazdasági növekedés, foglalkoztatás felől –, hogy a
kormánynak kötelessége keresnie a további eszközöket, amelyekkel a növekedést,
foglalkoztatást és a beruházásokat támogatja.

Nyilvánvalóan nem tudtam kitérni minden elemre. Örömmel válaszolok tudásom
függvényében a kérdésekre. Azt szeretném összegezve utolsó mondatként mondani, hogy kint
vagyunk a legkockázatosabb országok válságövezetéből, de az új válság, ha nem vigyázunk,
oda visszataszíthat bennünket. Ezt nem fogjuk megengedni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Rátérünk a hozzászólásokra, illetve a kérdésekre. Közben elkezdtem
jegyezni a sort, akik eddig jelezték hozzászólási szándékukat nálam: Józsa István alelnök úr,
Volner János alelnök úr, Kovács Tibor képviselő úr, Rozgonyi képviselő úr és Hegedűs
Tamás képviselő úr van felírva. Van-e más jelentkező? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs,
akkor ebben a sorrendben adom meg a szót, úgyhogy akkor először Józsa István alelnök úré a
szó.

Kérdések, hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Ellentmondást érzek a szavai között, ugyanis ön eddig nem emlegette, hogy tavaly nyáron
Magyarország a görög válsággal analóg helyzetben lett volna, ezt csak a képviselőtársai tették
meg, és rögtön be is döntötték a forint árfolyamát, egyes becslések szerint 900  milliárdba
került az országnak ez a téves helyzetfelismerés. Már csak azért is téves ez a
helyzetfelismerés, mert ön szerint miért mondhatott búcsút – mondjuk finoman szólva – az
IMF és az EU-delegációnak az ön miniszterelnöke tavaly nyáron, hogyha Magyarország
olyan közel állt volna a görög helyzethez. Tehát az én állításom az, hogy Magyarország nem
volt ilyen kritikus helyzetben. Gyakorlatilag az mutatja, hogy mennyire stabil volt a helyzet,
hogy önök most azt a 3 milliárd eurót, amit a Nemzeti Bank tartalékából fizetnek ki, azt még a
Bajnai-kormány rakta félre stabilitási tartaléknak. Ez tavaly nyáron is rendelkezésre állt, tehát
jobb lenne, hogyha inkább reálisan értékelnék azt a helyzetet, amire építhettek. Minden
szakmai vélemény szerint sikeres volt a Bajnai-kormány válságkonszolidációja, és jobb lenne
az ország érdekében, hogyha önök ezt reálisan kezelnék.

Nagyon pozitív dolog, hogy az egyensúlyra való törekvést a költségvetésekben
prioritásként említette. Kérdezem, hogy tekintve az erre az évre elfogadott költségvetésen
ejtett először 250 milliárdos, majd további zárolásokat, csorbításokat, miért tartja annyira
kézenfekvőnek, hogy helyes volt az egykulcsos adórendszerrel elengedni több mint
500 milliárd forintot. Miért nem gondolkodik más gazdaságélénkítő eszközökben, amelyek
jobban célirányosak. Nagyon pozitívnak tartom a beszámolójában, hogy kevesli az Uniótól
aktivált 600 milliárdos fejlesztési forrást, mi is keveselljük, ugyanakkor azt mondjuk, hogy
nem véletlen, hogy a banki finanszírozásból 1700 milliárd forint kivonult. Önök mindent
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megtettek azért, hogy elriadjanak a Magyarországon működő bankok attól, hogy ide további
pénzt hozzanak. Amíg nem mondják meg, hogy meddig tart a bankadó, erre nem adnak
garanciát, nagyon félek, hogy ez a negatív és szűkülő spirál, amit a gazdaság banki
finanszírozása jelent, további növekedési korlátot fog jelenteni. Tehát kérdezem, hogy milyen
elképzelése van a gazdaság finanszírozására.

Kérdezném még azt is, hogy ha tényleg ilyen fontosnak és súlyosnak tartja a
devizahitelesek problémáját, akkor miért halogatják egy éve a komoly beavatkozást, a
tényleges megsegítést, és még, amit mondott, hogy most félelemből takarítanak meg az
emberek. Akkor lehet, hogy az ön kérdésére megvan a válasz, hogy amikor devizahitelt vettek
föl, akkor nem féltek, hanem optimistán tekintettek a jövőjük elé? Tehát nem egy
megtévesztés, hanem a saját erejükbe vetett bizalom alapozta meg azt, hogy föl merjék venni
a hitelt? Én csak kicsit reálisabb megközelítésbe szeretném helyezni az ön által
elmondottakat, azzal, hogy kérdésem befejezéseként kinyilvánítsam, hogy a Magyar
Szocialista Párt alapvetően érdekelt az ország gazdaságpolitikájának sikerességében, és a
kérdéseink pont arra vonatkoznak, hogy jó irányba szeretnénk vinni ezt a folyamatot.

Köszönöm.

ELNÖK: Volner János alelnök úr következik.

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, egy ellentmondással
kezdeném a mondanivalóját illetően. Ugyanis akkor, amikor nyilvánvalóan magyarázatot
kellett volna adnia arra, hogy miért maradt el az egykulcsos adó gazdaságélénkítő hatása,
akkor miniszter úr azt mondta, hogy azért, mert ezek a családok, amelyek érintettek voltak –
az APEH jövedelmi statisztikái szerint pont a leggazdagabbakat, a legjobban keresőket
kedvezményezte az egykulcsos adórendszer –, ők aztán a megtakarításokra fordították
jelentős részben a hozzájuk áramlott többletjövedelmeket.

Megjegyzem egyébként, amikor a gazdasági bizottságban folyt ennek az egykulcsos
adórendszernek a vitája, magam is elmondtam azt, hogy a fogyasztói magatartástrendeket már
hosszú ideje vizsgálják szerte a világon a közgazdászok, ennek alapján aztán egyértelműen
meg lehet mondani, hogy a jelentős diszkrecionális jövedelemmel rendelkező rétegek, hogyha
további többletjövedelemhez jutnak, akkor megtakarításokba fogják fektetni a pénzt. Azaz
ezek a pénzek nem stimulálják a gazdaság működését. Most már nyilvánvalóak a GDP-
növekedési adatok, nyilvánvalóak a foglalkoztatás bővülésével kapcsolatos kudarcok,
nyilvánvaló az is, hogy az egykulcsos adórendszer mint gazdaságstimuláló tényező
megbukott.

Elmondhatjuk azt – szintén az EUSTAT adatai alapján, hivatalos adatokat idézhetünk
erre –, hogy ha a naptárhatástól megtisztított adatokat nézzük, akkor ennek alapján az Európai
Unió növekedése körülbelül másfélszerese volt a magyar GDP-növekedésnek 2011. első

félévében. Ha pedig célországként Németországot nézzük, akkor 2,5-szeres, háromszoros a
különbség a magyar és a német növekedés között. Azaz elmondhatjuk summázottan, hogy
Magyarország az önök kormányzása alatt folyamatosan leszakadó pályára került Európától.

Szintén elmondhatjuk azt, hogy a szociális válsághelyzet az önök elhibázott és a
gazdagokat kedvezményező gazdaságpolitikájának következtében tovább mélyült
Magyarországon. Elég, hogyha a központi hitelinformációs rendszer adataira támaszkodunk,
azt láthatjuk, hogy amióta megtörtént a kormányváltás, nemhogy sikerült volna kilábalniuk az
embereknek az adósságcsapdából, de a KHR-listán 124 ezerrel vannak többen, immár
806 ezerre rúg azoknak a száma, akiknek legalább a minimálbér kétszeresét meghaladó,
90 napon túli tartozása van a pénzintézetek felé.

Az a kérdésem, miniszter úr, miért nem látják be, hogy kudarcot vallott ez a
szociálisan érzéketlen gazdaságpolitika, amiről önök el is mondták az Országgyűlésben, hogy
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nem kívánnak szociális szempontokat az adórendszeren belül érvényesíteni. Miért nem váltja
föl ezt valami olyan gazdaságpolitika, amely képes lenne a gazdaság növekedését stimulálni?
Ugyanis azt láthatjuk, hogy az önök rendelkezésére álló erőforrásokat nagyon rosszul
használták föl. Emlékezzünk csak arra, hogy az idei költségvetésbe be van tervezve
529 milliárd magán-nyugdíjpénztári pénz elköltése – magyarul föléli a magyar állam a
megtakarításokat –, be van tervezve, illetve most már meg is történt a MOL-részvényvásárlás
másik 500 milliárd forintért, az egykulcsos adó, ami kudarcot vallott, megint 500 milliárd
forintért. Azt látjuk, hogy volt egy 1500 milliárd forintos gazdasági tér, amiben bizony
lehetett volna munkahelyteremtés, foglalkoztatásbővülés, és kicsit az emberek számára
többletjövedelmet juttatni, de mégsem ez történt meg, hanem egy sajátságos gazdaságpolitika,
amelynek nem látjuk az eredményeit.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr következik.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Gondolom,
tudja, hogy az önök által követett gazdaságpolitika szinte egyetlen egy elemével sem értünk
egyet, vagy hogyha egyes elemekkel egyet lehet érteni, a módszerrel, ahogy azt próbálják
elérni, nem tudunk azonosulni.

Ön rögtön a legelején azt állította, hogy megoldhatatlan gazdasági helyzetet örököltek,
mert hogyha nem tesznek – úgymond – semmit, akkor 7 százalék közelében lett volna a
hiány. Ami alapvetően megkérdőjelezhető, hiszen az előző kormány pénzügyi szakemberei,
de hát külső gazdasági szakértők is azt mondták, hogy a 3,8 százalékos hiánycél néhány
korrekciós lépéssel bőven tartható lett volna, ha nem jönnek azok a lépések, amelyek
jelentősen hozzájárultak a Fidesz-kormány intézkedései eredményeként. Csak említeném itt
ezt az ominózus Kósa–Szijjártó-féle bejelentést, ami a költségvetési hiányhoz is jelentősen
hozzájárult, és egyéb más kormányzati intézkedések. Nyilvánvalóan ezt követően volt
szükség azokra a megszorító lépésekre, amit ön itt felsorolt. Az, amit tulajdonképpen el
akartak érni azt megelőzően az Európai Bizottságnál, hogy járuljanak hozzá, hogy a hiánycél
ne 3,8 százalék, hanem attól magasabb legyen, miután nyilvánvalóvá tették, hogy ehhez nem
járulnak hozzá, akkor kénytelenek voltak ezeket a lépéseket megtenni.

Az államadósság csökkentését történelmi tettnek állítja be miniszter úr. Akkor nézzük
meg, hogy miből is csinálják az államadósság-csökkentést. Hát egyrészt abból a pénzből, amit
a magánnyugdíjpénztárak megtakarításaiból elloptak. Egyszerűen ellopták a tulajdonosoktól,
egyrészt ebből csökkentenek államadósságot. A másik pedig: a Magyar Nemzeti Bank
devizatartalékainak egy részét fordítják erre a célra, tehát tulajdonképpen meglévő pénzekből,
amihez ennek a kormánynak a világon semmi köze nincs, hogy ezek a pénzek rendelkezésre
állnak. Ebből csökkentik az államadósságot, és ezt nevezik önök történelmi tettnek.
Egyébként a gazdaságpolitikai lépéseikkel semmiben nem járultak hozzá, hogy az
államadósság csökkenhetett volna.

Ugyancsak ezzel az egykulcsos, arányos jövedelemadóval kapcsolatban is számos
ellentmondás volt, a mostani beszédében is, tisztelt miniszter úr. Ön említette, hogy egyrészt a
megtakarításokra fordították. Kik is fordították? A magasabb jövedelmű rétegekhez jutott el
ez az 500 milliárd forint. Ebből az ön egyik állítása szerint például a devizaadósságot
finanszírozták. Kik finanszírozták? Hát nyilván azok, akiknek egyébként is magasabb
jövedelmük volt. Az alacsonyabb jövedelműek ebből a pénzből nem tudtak nyilvánvalóan
adósságot csökkenteni. Na de egy másik állítása ennek gyökeresen ellentmond, mert a vége
felé azt találta mondani, hogy egyébként a fogyasztáscsökkenés azért nem következett be,
merthogy ezt az 500 milliárd forintot az emberek fogyasztásra használták. Akkor most jó
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lenne, hogyha a kormány eldöntené, hogy mit gondol erről, hogy most a fogyasztásra,
megtakarításra, vagy egyébként más célokra fordították.

Jó lenne már, hogyha őszintén beszélnének, tisztelt miniszter úr arról, hogy a
devizahitelezés mikor és milyen körülmények között indult el Magyarországon, hogy például
az a monetáris politika, amit annak idején Járai jegybankelnök által követett az akkori
Nemzeti Bank, hogyan járult hozzá ahhoz, hogy drasztikusan elindult a devizahitelezés
Magyarországon. Aztán jó lenne, hogyha őszintén beszélnének arról is, hogy az az államilag
támogatott lakáshitelprogram hogyan és mennyivel járult hozzá az államadósság
növekedéséhez, mennyivel járult hozzá a mostani költségvetési problémákhoz. Tudomásom
szerint közel 300 milliárd forintba kerül még így is, hogy az akkori kormány leállította ezt a
programot, illetve részben csökkentette. Mert ez is hazugság, hogy leállítottuk volna, csak
korlátoztuk, mert teljesen nem állt le ez a program, korlátozások történtek. De még így is
300 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek a mai napig. Most mondja meg, hogy ha ez
nem történik meg, akkor most mennyibe kerülne a költségvetésnek ez a gazdaságpolitika,
amiről ön beszél.

Azt mondja, hogy micsoda siker a foglalkoztatás bővülése. Tisztelt államtitkár úr, az
előző kormányzat idején, amikor elindult ez a közfoglalkoztatási program, 120-130 ezer
ember teljes munkaidőbeli foglalkoztatását jelentette. Most négyórás munkaidőben és 3 hónap
időtartamra foglalkoztatnak majd 200-220 ezer embert. Számoljuk már ki, hogy ez hány fő
teljes munkaidőben történő foglalkoztatását jelenti, és akkor is teljes sikerként mutatná-e be
miniszter úr ennek a foglalkoztatási programnak az elindítását.

Hogyan lehet egyáltalán egyetérteni azzal a gazdaságpolitikával, aminek az alapja az,
hogy a szegényektől elveszünk, és a szegényektől elvett forrásokat juttatjuk el a magasabb
jövedelmi helyzetű emberekhez? Hogyan lehet arról beszélni, tisztelt államtitkár úr, hogy az
állampolgárok jövedelmi helyzete az elmúlt időszakban javult volna, amikor nyilvánvaló,
hogy egyes ágazatokban akár 15-16 százalékkal is csökkent a reáljövedelem az elmúlt évben.
Nyilvánvaló, hogy teljes hazugság volt az a kommunikációs propaganda, amit a
magánnyugdíjpénztárak megszüntetésénél folytattak, mert akkor azt mondták, hogy ezek a
magánnyugdíjpénztárak eltőzsdézték az emberek vagyonát. Akkor most meg, amikor
bejelentik a 100 milliárd forintos megszorító vagy bevételnövelő csomagot, akkor
szemrebbenés nélkül bejelentik, hogy 10 milliárd forint ebből az a hozam, ami az állami
részvénypapírok eltulajdonításából a kormány rendelkezésére áll. Hát egyszerűen nem
szégyellik, hogy néhány hónap elteltével azt mondják az egyik dologra, hogy eltőzsdézték, a
másik oldalon pedig ennek a bevételéből akarják a költségvetési lyukakat befoltozni? Hogyan
lehet ezzel a gazdaságpolitikával egyáltalán egyetérteni, tisztelt államtitkár úr? Mondjon már
egy-két olyan elemét mondjuk a gazdaságnak, ami jellemzően pozitív irányba történő
elmozdulást mutat! Gondolom, hogy a 2 százalékos gazdasági növekedés az önök által előre
prognosztizált 4-5 százalékos – ez majdnem hasonlít a ’98-2002 közötti 7 százalékos
gazdasági növekedés jövendöléséhez –, hogy viszonyul ehhez a 2 százalék és az attól
kevesebb gazdasági növekedés.

Úgyhogy a magam részéről javasolnám megfontolni például, hogy azokat a
javaslatokat, amelyeket a jövedelemadó módosítására vonatkozóan az MSZP benyújtott, jó
lenne, hogyha a kormány megfontolná. Mert ez a gazdaságpolitika, amit önök követnek, ez az
ország csődjéhez vezet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Csak arra kérem, képviselő úr, hogy a meghallgatásnál a megfelelő

felkészítőt használja, mert többször államtitkár úrnak szólította a miniszter urat, és jelenleg
Matolcsy György miniszter úr meghallgatásáról beszélünk. Tehát ha esetleg egy másik
felkészítőből dolgozik, akkor kérem, hogy a papírokat cserélje ki megfelelőre.
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Annyit még hozzátennék, hogy mi, kormánypárti képviselők abban maradtunk, hogy
tekintettel a kevés időre, bár alapvetően az ellenzék hozzászólásairól lenne véleményünk, ezt
most mégsem ejtjük meg, hanem majd legfeljebb a végén, a hozzászólás körben egy
hozzászólás erejéig. (Kovács Tibor: Elnök úr, egy mondatot még.) Képviselő úr, megadtam a
szót, ha megengedi, most Rozgonyi Ernő következik.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérem tisztelettel, mindjárt
az elején számomra problémák adódtak akkor, amikor miniszter úr azt mondta, hogy olyan
örökséget vettek át, és itt azonnal a 8 évről beszélt, miniszter úr. Kérem tisztelettel, ideje
lenne észrevennie bárkinek, aki kormányon van, hogy itt nem 8 évről van szó. Itt elindult egy
lavina 21 évvel ezelőtt, amit sikerült elindítani az Antall-kormánynak. Hogy kik vették rá,
hogyan, vagy rákényszerítették-e vagy nem, ezt nem tudom, de tény az, hogy a hólabda ott
indult el, és tetszik tudni, ahogy a lavinánál vagy a nehézségi gyorsulásnál ez szokás, ez
idővel egyre keményebb, egyre nagyobb és egyre gyorsabb. A nehézségi gyorsulás g/2 x t2,
ahol a t az idő, úgyhogy ez törvényszerű. Az más kérdés, hogy persze ezen belül is az a 8 év
egy tragédia volt, hiszen olyan miniszterelnöke lehetett akkor ennek az országnak, aki, mikor
már az egész világ tudta, hogy válság van, kiállt a placcra, és azt mondta, hogy dübörög a
gazdaság, és nagy a jólét Magyarországon. Magyarul úgy viselkedett, mintha a kretenológia
magántanára lenne.

Szóval valami hihetetlen dolgok történtek, ez igaz. De kérem szépen, az eseményeket
nem lehet a 8 évhez kötni, mert nem ott indult el. Törvényszerű volt abban a pillanatban,
amikor például megtiltották valakik azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank Magyarország
jegybankja legyen, és élhessen a bankjegykibocsátás monopóliumával; abban a pillanatban,
amikor az a szöveg ment ezzel párhuzamosan, hogy nincs pénz semmire, ezért mindenünket
el kell adni. Ezt nevezzük mi privatizációnak. Megtiltották Antallnak, hogy azt mondja, hogy
nemzeti vagyont privatizálunk, hanem azt mondták, hogy csak privatizálandó vagyonról lehet
beszélni. Megszüntették az egész magyar bankrendszert, és eladták bagóért úgy, ahogy állt, és
ebben a pillanatban, aki még nem tudta észrevenni, az akkor nem gazdasági ember, sőt, még
csak nem is normálisan gondolkodó ember, vége volt annak a lehetőségnek, hogy ebből az
országból valaha is lehessen egy olyan országot teremteni, ahol az emberek meg tudnak élni
abból, hogy dolgoznak. Persze egyesek meg tudtak ezen a folyamaton gazdagodni, ezt nem
vitatom. De hát nézzék meg, hova vitték ezt az országot 21 év alatt.

Nehogy valaki félreértse, nem akarom én, nem vagyok kádárista, hogy visszasírom a
Kádár-rendszert, de akkor legalább még volt valamink. Akkor még volt iparunk, akkor még
volt élelmiszeriparunk, még volt mezőgazdaságunk. Mink van ma? Tessék mondani! Erre
akarnak önök építeni, úgy akarnak maguk foglalkoztatást növelni, hogy újból külföldi tőkét
hoznak be? Az ruházzon itt be, létesítsen itt üzemeket, és majd a hülye magyar bedolgozó lesz
azért a pénzért, amit a nagytőke diktál neki? Hát hadd haljon éhen! Persze. Maguk nem
tudnak olyan adót csökkenteni, hogy a többletjövedelem ne a megrendelőnél, ne a külföldi
tőkénél csapódjon le, aki természetesen mit csinál: ezt a többletjövedelmét kiviszi az
országból, és természetesen nem forintban. Hát az embernek az esze megáll! És akkor még
ráadásul a GDP-be beleveszik úgy, mintha ez magyar teljesítmény lenne. E mögött nincs
semmi, és ehhez a GDP-hez vetítenek önök adósságállományt meg mindent az égegyadta
világon. Hát ez a GDP nem létezik, mert az ez által a GDP által keletkezett új jövedelem
kikerül az országból. Ami itt marad, az éhenhaláshoz elég. Hát ezt maguk nem veszik észre?
Nem veszik észre azt, hogy az egész globális világhatalom döglődik, és törvényszerűen
döglődik, mert az, amit ez a globális világhatalom csinál, egy járhatatlan út?

Nekünk az lenne az első dolgunk, hogy a saját gazdaságunkat próbáljuk meg valahogy
rendbe hozni, és elsősorban az élelmiszeriparunkat és a mezőgazdaságot. Mert előfordulhat
az, hogy 5 év múlva Magyarországon éhen fognak halni az emberek. Hát hogy lehetett idáig
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eljutni, kérem szépen? És miért nem ezt veszik maguk észre, hogy ilyen állapotok vannak? És
miért nem azt akarják, ha már egyszer visszanyertük az önrendelkezés jogát, ahogy az önök
miniszterelnöke mondja naponta háromszor, hát ebbe az önrendelkezésbe beletartozik az,
hogy a saját pénzünkkel mi rendelkezünk, különösen most, hogy az alaptörvénybe be van
írva, hogy nálunk a forint a fizetőeszköz. Hát ki a kibocsátója a forintnak?

Elképesztő dolgok ezek. Hát nem lehet ilyen körülmények között gazdaságpolitikát
építeni, és teljesen mindegy, hogy önök azt mondják, hogy elkergettük az IMF-et. Hova
kergették? Hát az IMF elnöke hozsannákat zeng arról, amit a magyar kormány csinál. Mi itt a
probléma? Maguk ugyanazt az utat járják, kérem szépen, tovább kiárusítani az országot,
továbbra is csak külföldi tőkét bevonni, és dögöljön meg mindenki, aki magyar. Hát ez valami
hihetetlen dolog, hogy ennyire nem akarják észrevenni azt, hogy milyen folyamatot kellene
kezelniük, és azt nem lehet másként kezelni, csak úgy, hogyha merik vállalni azt, hogy
radikálisan föllépnek bizonyos dolgok ellen, és bizonyos dolgok mellett. Ez annyira igaz,
hogy ezt elmondtam az első Orbán-kormány idején is, aki úgy nézett rám, mint egy idiótára,
holott higgyék el, egész egyszerűen maguk a fiskális politikában csinálhatnak, amit akarnak,
ha azt nem támasztja alá a mai rendszerben egy monetáris politika, akkor az égegyadta
világon semmit nem fognak elérni. Mert – ez szintén fizika – a hullámok ki fogják oltani
egymást, kérem tisztelettel. Mint ahogy ki is oldják.

Szóval, ez valami hihetetlen, de ugyanez vonatkozik egyébként – hogy visszatérjek
egy konkrét dologra – erre a 16 százalékos egykulcsos adórendszerre. Kérem szépen, már az
megdöbbentő volt, amit a költségvetésben leírtak, hogy ez növelni fogja a fogyasztást. Kérem
szépen, akiknek ez az egykulcsos adórendszer kedvezett, azok az undorig zabálhattak és
élhettek ebben az országban, és vehettek meg mindent, amit akartak. Azokat támogatom? Hát
azt hiszik, hogy ezek most többet fognak költeni? Hát nem tud, egész egyszerűen nem tud
napi egy kiló bifszteknél többet megzabálni! Hát egész egyszerűen nem itt fogja elkölteni a
pénzét, és nem is itt költi el a pénzét. Ettől vártak önök fogyasztásnövekedést, miközben
százezrek meg kevesebb pénzt vittek haza, mint korábban? Ez egy abszurdum!

Szóval azt kell mondjam, hogy a kezdetben valahogy úgy nézett ki, hogy igen, úgy
látszik, a Fideszben mégiscsak feltámadt valami az agyakban, és elindultak valami olyan
irányban, amit üdvözölni lehet, szemben a bolsevik barátainkkal. Én például nagy örömmel
vettem azt, amikor a kötelező magánnyugdíjpénztárakat fölszámolták. Igen, ez egy helyes
dolog volt, be sem lett volna szabad vezetni, ezt már az első Orbán-kormánynak meg kellett
volna szüntetni. Teljesen világos az is, hogy miért, nem akarom elismételni, ez teljesen
világos dolog. Utána az ember várta, hogy akkor most nézzük meg, hogyan lépegetünk
tovább. Hiszen önök állandóan arról beszéltek, hogy a magyar gazdaságot fogjuk fejleszteni.
Milyen magyar gazdaságot? Nincs is magyar gazdaság. Bedolgozók vannak. Ha ezt
fejleszteni akarják, akkor ne a bedolgozókat fejlesszék! Hát állítsák helyre valamilyen módon
a magyar élelmiszeripart! Röhögnivaló állapot, hogy nincs cukor Magyarországon, egy
cukorgyár maradt meg, az is egy külföldié, vidáman lemondtunk a gyártási kontingensünkről.
Hát ezek abnormális dolgok! Hát miért nem ezeket próbálják meg rendezni? Erkölcsileg is,
anyagilag is, eszközökkel, mindennel az égvilágon. Hát mire várnak? Azt hiszik, hogy csodák
fognak történni azzal, hogy itt a Mercedes gyár? Hát persze, pár embernek munkát ad, jól
kizsigereli őket, épphogy megélnek belőle. És? Hát a haszon az kimegy! Hát mi marad itt
belőle? És ehhez mi ingyen építünk infrastruktúrát, és boldogok vagyunk, hogy elkölthetjük
arra a pénzünket. Alapvető, kardinális ellentétek vannak a józan ész és a tényleges
cselekvések között.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hegedűs Tamás képviselő úr, parancsoljon!
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HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, az elmúlt
huszonegynéhány év káros örökségei közül az egyik ilyen súlyos teher volt a
gazdaságdiplomácia – mint olyan – gyakorlatilag megszűnése. Az állam alig vállalt szerepet a
piackeresésben, sőt még a megtartásban sem vett részt. Ezt most azzal összefüggésben
említem, hogy miniszter úr említette a külpiaci környezet számunkra kedvezőtlen változását.
Azonban föl kell hívnom a figyelmet arra, mint az ön előtt is nyilván ismert, hogy már a
2008-as válság is ilyen volt, de a most újrainduló válságnak is kettős arca van. Egyrészt a
fejlett országok között valóban recessziós folyamatok láthatók, viszont a korábbi harmadik
világból, a fejlődő országok közül jó néhány gazdaság hosszú idő óta dinamikusan növekedő
pályán van. Itt gondolok nem csak a közismert kínai vagy indiai példára, hanem olyan
országokra is – hosszú idő óta –, mint Brazília, Törökország vagy akár Indonézia, sőt akár
még Vietnam is. Őket még a recesszió idején is emelkedés jellemezte.

Most Orbán Viktor miniszterelnök úr többször is beszélt a keleti fordulatról
világgazdasági területen is, amit mi üdvözöltünk, már csak azért is, mert hasonló célokat
fogalmaztunk meg mi is a Jobbik választási programjában. A kérdésem az, hogy milyen
konkrét lépések történtek, illetve vannak folyamatban az ilyen irányú gazdasági fordulat
tekintetében, ami ellensúlyozni tudná a hagyományos piacaink kedvezőtlen gazdasági
folyamatait. Gondolok itt befektetési kapcsolatokra, piacteremtési kapcsolatokra vagy akár
pénzügyi együttműködésre is.

Illetve egy ehhez kapcsolódó kérdés, hogy megvan-e a kellő összhang e tekintetben a
Külügyminisztériummal, mert a tapasztalat az, hogy a sikeres gazdaságdiplomáciának
egyszerre kell meglenni a gazdasági és a külpolitikai lábának is, és ez feltétlenül szükséges
ennek a sikeréhez.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, a hozzászólások végére értünk. Ennek
megfelelően miniszter úrnak adom meg a szót a reakcióra. Parancsoljon!

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter válaszai

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Józsa István alelnök úr: stabil volt a helyzet 2010 közepén. Nem volt
az. Mindent elmondtam, amit nyilvánosan elmondhatok, akkor még hozzáteszem a nem
nyilvános részét. Amikor én 2010. június 4-én megérkeztem Brüsszelbe az első ECOFIN-
tanácsülésre, az Európai Unió pénzügyminiszterei tanácsának ülésére, akkor azt mondták,
hogy most már a görögök jobban állnak, most viszont a magyarokkal kell foglalkozni, mert
ők rosszabbul állnak, mint a görögök. És ez nem egy-két mondat miatt volt, ez amiatt volt,
mert Magyarország államadóssága ott volt, ahol volt, az államháztartási deficitjéről mindenki
tudta, hogy az nem 3,8 százalék, hanem nem tudták pontosan, de hogy nincs 6 százalék alatt,
azt tudták. Nem voltunk az eurózóna tagjai, nem kaphattunk az eurózónától ugyanolyan
mentőcsomagot, mint láthatjuk, hogy kik kaptak. Szóval sokkal rosszabb helyzetben voltunk,
nagyon messze voltunk a stabil helyzettől.

Képviselő úr, az tévedés, hogy az MNB rendelkezésére álló valutatartalékból
csökkentjük az államadósságot. Ilyen döntést az MNB Monetáris Tanácsa nem hozott.
(Dr. Józsa István közbeszólása.) Az is tévedés. Tehát mi fölvettünk 4 milliárd euró összegű,
euróban és dollárban felvett hitelt, annak érdekében, hogy 4 milliárd eurót törlesszünk. Ezt
fölvettük az első félévben, és nagyon helyesen tettük, mert most nagyon kockázatos lenne
fölvenni, és a 1998. január 1-jétől hibásan, igazságtalanul és torz módon útjára indult kötelező
magán-nyugdíjpénztári rendszert visszavittük az állami rendszerbe. Abból 1347 milliárd
forintnyi állampapír jött át a Nyugdíjreform- és Államadósság-csökkentő Alapba. Nos, ezek
adták a 82-ről két lépésben 73 százalékra csökkenő államadósság forrásait. Tehát nem a
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valutatartalék. (Dr. Józsa István közbeszólása.) Nem a valutatartalék. Megvan írásban, hiszen
gondolom, fölvesszük, de képviselő úr, a pontos számokat természetesen szívesen
rendelkezésére bocsátjuk.

A bankok azért nem kölcsönöznek, nem adnak hitelt, mert azért vonnak ki
1700 milliárd forintot – ez a Magyar Nemzeti Bank elnökének nálam tett látogatásakor közölt
adat, hivatalosnak tekintem –, tehát azért vontak ki az elmúlt egy évben 1700 milliárd forintot,
mert nem tudnak az emberek fölvenni hitelt, mert például devizahitel-csapdában vannak. A
középosztály venne fel hitelt, a széles értelemben vett középosztály, de nem tud fölvenni,
mert 1,3 millió ember van jelzáloghitel-csapdában, ezen belül egymillió ember devizahitel-
csapdában. Az is igaz, hogy a bankoknak az lenne az érdekük, hogy bővítsék a hitelezést,
hiszen a bankadó a 2009. december 31-ei mérlegfőösszegre épül. Hogyha ők bővítenék a
hitelezést, akkor a mérlegfőösszegük bővülne, de sajnos a külföldi anyabankok központjaiban
– nyilvánvalóan a válságkezelésre is – kivonnak pénzt a magyar bankrendszerből.

Nem halogatja a kormány a devizahitelesek életének könnyítését. Önök két lépést már
láttak, mindannyian láttuk. Elrendeltük a moratóriumot, nem is tettek utcára devizahitel-
adósság miatt senkit. Az első otthonvédelmi akcióterv, amely a devizahiteleseknek bevezette
a 180 forint/svájci frank árfolyamgátat, az ugyanebbe az irányba hat. Az első azokat védte,
akik már semmiképpen nem tudnak fizetni, utcára kerülnének. A második pedig azokat védte,
akik ilyen árfolyamon nem tudnak most, hanem későbbi árfolyamon, később tudnak.

Hát, hogy optimisták voltak-e az emberek, amikor fölvették? Bíztak-e akkor a
kormányukban és az MNB-ben? Ha igen, rosszul tették. Magyarország akkori kormányai és
az akkori pénzügyminiszterek és a Magyar Nemzeti Bank akkori vezetői – 2003 után
egyébként – elfelejtettek három kötelező gazdaságpolitikai védelmi intézkedést megtenni a
mai devizahiteles gond megelőzésére. Az első: természetesen be kellett volna vezetni azt a
szabályt, hogy a Magyar Nemzeti Bank valutatartalékának szerkezete kövesse az euró/svájci
frank arányváltást. Ha több a svájci frank az emberek adósságállományában, a Magyar
Nemzeti Bankban is többnek kellett volna lennie a svájci frank részarányának, és akkor ma a
Magyar Nemzeti Bank képes lenne beavatkozni. A második szabály, hogy a
pénzügyminisztereknek kötelező lett volna céltartalékot előírni a bankrendszer számára, ha
devizában hiteleznek. Ezt megtették a lengyelek, az osztrákok, a románok is errefelé mentek,
a cseheknél, szlovákoknál ilyen gond nem volt. Céltartalékot kellett volna képezniük, nem
tették meg, és végül árfolyam-biztosítási rendszert kellett volna kötelezően előírni
mindenkinek, aki devizahitelt vesz fel. Egyébként nem csak családoknak, hanem
vállalkozásoknak, sőt – uram bocsá’ – önkormányzatoknak is. Egyik sem történt meg, tehát
ha valaki bízott abban, hogy a kormány és a bankok lökik őket a devizahitel felé, hát az most
csalatkozott.

Volner János alelnök úrnak azt tudom mondani, hogy nem maradt el a
gazdaságélénkítés. Elmaradt a fogyasztás újabb zuhanása az arányos, 16 százalékos személyi
jövedelemadó miatt. Elmaradt. 2007 második negyedévétől 2010 közepéig zuhant a
fogyasztás Magyarországon, 2-3-4 százalékkal negyedévente. Az Országos Kereskedelmi
Szövetség kitűnő ábrájából… (Volner János közbeszólása.) Nem, képviselő úr, ma már nem
zuhan. Ma, 2010 közepétől, ha megnézi a negyedéves számokat, nulla körül, picit ingadozik –
0,1-0,2-0,3 plusz-mínusz, most éppen pluszban van –, és bizonyosnak tekinthetjük, hogy
zuhant volna újból a fogyasztás, azzal zuhantak volna a költségvetés bevételei, nem teljesült
volna a deficit, azzal nőtt volna az államadósság. Úgyhogy nem ez volt a célja az arányos,
egykulcsos adórendszernek, hogy többletfogyasztás legyen, de ez a nagyon is szándékolt
mellékhatása volt. A célja az volt, hogy arányos legyen Magyarországon a jövedelemadó-
rendszer, hogy aki kétszer annyit keres, kétszer annyi adót fizessen, aki tízszer annyit keres,
tízszer annyi adót fizessen, és aki kétszer annyit keres, az ne fizessen négyszer annyi adót,
mint a régi kulcs szerint. Ez volt a cél, és ezt a célt jövő év végéig teljesítjük is.
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A 43 ezer új munkahelyet kudarcnak értékelni, ez bátorságra vall, én ezt nem merném
megtenni, képviselő úr. Ugyanis 2002 körül Magyarországon a munkanélküliség mélyponton
volt, 5,6 százalékos volt, ma 11 százalék. 2002 után, és aztán 2006 szeptembere után minden
negyedévben növekvő munkanélküliség, csökkenő foglalkoztatás volt, természetesen a
megszorító csomagok következtében, aztán meg az IMF-megállapodás és az egész hitelválság
következtében. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, jó jel, hogy 43 ezerrel bővült
Magyarországon a munkahelyek száma, és ez három forrásból bővült: közmunka, fehéredés,
üzleti szektor, amelyben a közmunka viszi – azt gondolom – a nagyobbik részt.

A szociális válsághelyzet 2006. szeptember 1-je után alakult ki és mélyült el
Magyarországon, a megszorító csomagok hatására, és semmilyen megszorító csomagot
2010 után nem látunk, az állam magán spórol. Olyan van, takarékosság van, újjászervezés
van, megújulás van, amelynek hatékonyságjavulás lesz az eredménye az élet, az állam meg a
gazdaság minden területén, és ennek lesz egy jó mellékhatása – de az csak mellékhatása –,
hogy a költségvetés helyzete javul. Nem azért csináljuk, de szeretjük azt a mellékhatást.

Így aztán szociálisan érzéketlennek tekinteni a magyar emberekkel szemben egy olyan
kormányt, amely szociálisan érzéketlen volt a bankokkal – bankadó –, a Nemzetközi
Valutaalappal, a három krízisadóval érintett vállalatcsoporttal szemben, ez szerintem tévedés.
Nem lehet két irányban érzéketlennek lenni. Lehet a bankokkal szemben, a Valutaalappal
szemben, a jó helyzetben lévő, részint belföldi piaci monopóliumot jelentő
vállalatcsoportokkal szemben, de nem lehet ugyanígy a másik irányban. Úgyhogy az a
kormány, amelyik bankadóval, krízisadóval, magán való spórolással – ezek a költségvetési
zárolások –, és bizony, a nyugdíjpénztári rendszer átalakításával válaszolt a válságra ahelyett,
hogy az így keletkező forrásokat másra terhelje – és kire tudta volna terhelni, az emberekre
meg a vállalkozásokra –, nos ez nem szociális érzéketlenség, ez egy nem tankönyvszerű

gazdaságpolitika, azt gondolom, helyes irányú lépése.
Kovács Tibor képviselő úr megkérdőjelezte a 7 százalék körüli 2010-es deficitet. Azt

szeretném kérni, képviselő úr, adja össze azokat a tételeket, amelyeket a 7 százalék körüli
államháztartási hiány elkerülésére hoztunk. Ha ezeket összeadja, levonja belőle a féléves,
70 milliárd forintos – 10 százalékos – társasági adó hatását, és levonja a 10 kisadó kivezetése
miatti legfeljebb 6-8 milliárdos hatást, akkor ön nem lát olyat, amit a kormány a költségvetés
bevételi oldalának csorbítására tett volna. Magyarul mindent, amit léptünk – egy-két lépés
kivételével – azért léptük, a bankadót, a krízisadókat, a nyugdíjpénztári forrás befizetések
átirányítását – ez kétszer 30 milliárd volt, összesen 60 milliárd –, a 120 milliárdos vagy
100 milliárdos zárolást kétszer, mindezt egyrészt azért léptük, hogy ne az embereknek és a
vállalkozásoknak kelljen ezt megfizetni, hanem azért, hogy ne legyen 7 százalékos hiány.
Úgyhogy benne volt sajnos a 2010-es költségvetésben a 7 százalékos hiány, hiszen a
költségvetést 0,9 százalékos visszaesésre tervezték, és ezzel szemben lett 1,2 százalék
plusznövekedés. Ha ezt is hozzászámítja, bizony, 7 százalék az a 7 százalék. Mi
1,5 százalékot szerettünk volna, ezt nem, de sajnos benne volt.

A kötelező nyugdíjpénztári rendszert teljesen elhibázott módon vezették be 1998.
január 1-jén, ez 1,3-2 százalékos GDP-arányos lyukakat ütött a költségvetésen évről évre. A
mi időnkben, 2010-ben 1,3 százalék volt a lyuk. Ez azért volt, mert annyit engedett el a
költségvetés a jogosan járó nyugdíjbefizetésből, és ment a kötelező magán-nyugdíjpénztári
rendszerbe. Ez egy teljesen elhibázott közgazdasági irány volt, nagyon nagy dolog volt, hogy
ez az állami nyugdíjkasszába tért vissza.

Képviselő úr, tények mutatják, hogy 700 milliárd forinttal nagyobb volt a pénzügyi
megtakarítás, és ebből 200 milliárd forint ment törlesztésre. A kormánynak nem célja, hogy
beruházásra vagy fogyasztásra menjen a pénz, de az igen, hogy mind a családok, mind a
vállalkozások egy kicsit biztonságosabban érezzék magukat, és egy kicsivel nagyobbak
legyenek a pénzügyi tartalékok. Az jó dolog.
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A devizahitelezés története ismert. Mindjárt rendelkezésre áll a Nemzetgazdasági
Minisztérium által készített elemzés, amelyik feketén-fehéren bemutatja, hogy 2003-tól indult
fölfelé, majd a 2006-2007-2008-as időszakban felszökött a svájcifrank-hitelezés. Óriási hiba
volt. Említettem, hogy legalább három gazdaságpolitikai eszközt kellett volna bevetni, hogy
megakadályozzuk a jelenlegi helyzet kialakulását. Tehát árfolyam-biztosítást, a Magyar
Nemzeti Bank valutatartalékainak más szerkezetét – ezt például Bánfi Tamás javasolta éveken
keresztül –, és természetesen a pénzügyminiszterek által céltartalékot kellett volna előírni a
bankrendszerben. Egyik sem történt meg.

Nem tudok róla, hogy a gazdaságpolitika kitűzte volna 2011-re a 4-5 százalékos
növekedést. 3 százalékot tűztünk ki, a külső környezet így romlik, ahogy romlik, örülnünk
kell a 2 százaléknak, meg kell tennünk mindent, hogy ez több legyen.

Rozgonyi Ernő képviselő úr, egy sor felvetését igaznak tartom, másfél millió
munkahely szűnt meg a ’90-es évek első felében, teljesen elhibázott gazdaságpolitika volt. A
privatizáció félrement és torz volt, a belföldi piacokat helytelenül eladtuk, a Magyar Nemzeti
Bank szuverenitását felszámoltuk, a bankrendszerben pedig megtörtént az, hogy nem 50-50
százalékos a bankrendszerben a belföldi és a külföldi tulajdon részaránya, hanem más.
Úgyhogy ezekkel mind egyetértek.

Képviselő úr, nem tudnék beszámolni sok dicséretről az IMF elnök asszonya részéről,
akit személyesen nagyra becsülök és tisztelek, de még nem láttam olyat, hogy dicsért volna
minket, talán majd néhány évtized múlva. A 16 százalékos, arányos, egykulcsos adót – mint
ahogy jeleztem is, nagyon nagy fordulatnak és jó irányú lépésnek tekintem. Előbb-utóbb mi,
magyarok talán felhagyunk az irigységgel, tehát azzal, hogy irigyeljük azt, akinek több van,
mert mindig van olyan, akinek többje van, és kevesebbje is. Aki kétszer annyit keres, ne
fizessen négyszer több adót, aki kétszer annyit keres, kétszer több adót fizessen. Mi ezen az
alapon állunk.

Hegedűs Tamás képviselő úr felvetését teljesen jogosnak tartom. A kínai, távol-keleti,
ezen belül különösen a kínai, de a hogy mondod, indiai és más gazdaságok fellendülése tart,
erre a magyar külgazdaság-politikának válaszolnia kell. Töretlen és hatékony, jó a kapcsolat a
Külügyminisztériummal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztériummal. Gyakorlatilag ez a négy tárca foglalkozik a külgazdaság-
politika különböző ügyeivel. Mindig van javítanivaló, de azt gondolom, hogy jó, hatékony a
működése. Ezt egyébként a számok is bizonyítják, hiszen a magyar külkereskedelmi mérleg
pozitív, ami részben jó, részben rossz hír – nem jön be a beruházás. Részben jó hír, mert a
távol-keleti, kelet-ázsiai és a térségi exportunk bővül, mégpedig nagyon-nagyon dinamikusan,
és ezt fönn is kell tartanunk. A kínai gazdasággal, kormánnyal, befektetői intézményekkel
ígéretes együttműködés elején állunk, részben állampapírokat vásárol a kínai kormány, és
ezzel segít bennünket, hogy kiegyensúlyozzuk az államadósság finanszírozási politikáját,
részben befektetési alapot hoznak majd létre a Magyar Fejlesztési Bankkal. Részben
nagyberuházásokat készítenek elő a közlekedési infrastruktúra és a feldolgozóipar területén.
Azt gondolom, hogy Magyarország az Európai Unió és ezen belül is a régió mellett Kelet-
Ázsiára kell hogy figyeljen, úgyhogy egyetértek a felvetésével, képviselő úr.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Az időkeret lassan egyre szűkösebbé válik. Most egy
véleménykör következhet, itt kértem – és most is kérem – a frakciókat, hogy annyiban
tanúsítsanak önmérsékletet, hogy ha lehetséges, akkor frakciónként egy képviselő szóljon
hozzá. Természetesen ezt nem írhatom elő, de azt gondolom, hogy azért ezt kérhetem a
parlamenti frakciók jelen lévő képviselőitől.
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Eddig Burány Sándor képviselő urat láttam jelentkezni, úgyhogy neki adom meg
először a szót. Kérdezem, van-e más hozzászólási szándék, kérem, kézfelemeléssel jelezzék.
Képviselő úr, parancsoljon, közben én jegyzem a hozzászólókat.

Vélemények, hozzászólások

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem egy
dicsérettel, miniszter úr. Tulajdonképpen ön a felvezetésében elismerte, hogy Magyarország
pénzügyi függése bizony erős. Sőt, a régiós országok körében a legerősebb. Bár az idevezető
folyamatokat másképp ítéljük meg, hadd mondjam elöljáróban azt, hogy ez egy pontos
helyzetfelismerés. Kicsit későn jött, de pontos helyzetfelismerés. Arról azonban nem beszélt,
miniszter úr, hogy ez nem csak pontos helyzetfelismerés, hanem lényegét tekintve beismerés
is. Annak beismerése, hogy az az úgynevezett pénzügyi szabadságharc, az az úgynevezett
pénzügyi-gazdasági függetlenség és önrendelkezés visszaszerzése, amelyről korábban az
Orbán-kormány beszélt, egészen egyszerűen blöff volt. Ezeknek a korábbi kijelentéseknek az
égvilágon semmi köze nincs a valósághoz.

A valóság az, hogy igenis erős a pénzügyi függésünk, olyannyira, hogy ha megnézzük
a svájci frank és a forint árfolyamának alakulását, akkor – nyilván ezt miniszter úr is nagyon
jól tudja – jelenleg a svájci frank drágább, mint amennyibe került az önök kormányra kerülése
idején. Sőt, továbbmegyek: a forint/svájci frank árfolyamán legnagyobb mértékben – úgy
tűnik – a forint felől nézve maga a svájci jegybank tud segíteni, hiszen az a bejelentése, hogy
bizonyos átváltási arányhoz köti az euróhoz képest a svájci frank árfolyamát, többet segített a
magyar devizahiteleseknek, mint amennyit az önök eddigi intézkedései összesen jelentettek a
devizában eladósodott magyar vállalkozásoknak és magánszemélyeknek.

A pénzügyi függetlenség valós tényei tehát ezek. Sőt, ha ezzel párba állítom, hogy a
forint/svájci frank árfolyamon önök mivel és milyen kijelentésekkel milyen mértékben
rontottak, akkor levonhatjuk azt az összefüggést, hogy bár segíteni egy külső jegybank – a
svájci jegybank – jobban tud a magyar gazdaság egyik akut problémáján, önök viszont
minden korábbi állapothoz képest többet tudnak rontani ezen a helyzeten, különböző
felelőtlen kijelentésekkel. Ezek sorát most nem mondom végig, ezt nyilván miniszter úr is
nagyon jól tudja.

Miniszter úr említette, hogy nem ortodox megoldást alkalmaztak. Nem szívesen
mennék bele szemantikai vitákba, mert nem az a lényeg, hogy valamit hogyan nevezünk,
hanem az, hogy az a valami tulajdonképpen micsoda. De azért hadd idézzem miniszter úr
emlékezetébe azokat a sajtóban, szaksajtóban – de nem csak szaksajtóban – megjelent
nyilatkozatokat az IMF részéről, amelyek leszögezték, hogy a kormány lényegében az IMF
nélkül, az IMF által javasolt receptet követi alapvetően, bár másképp nevezik, de a
megszorítás útjára léptek. Ez ügyben kifejezetten megdicsérte önöket az IMF vezető

szakértője. Egyetlenegy kritikát tudok tőle idézni e tárgykörben – egyébként ebben a
kritikában osztozom az IMF szakértőjének véleményével –, az egykulcsos személyi
jövedelemadó hatásait tekintve.

Számomra egyébként furcsa, hogy az az IMF, amelyet például, mondjuk így,
kipateroltak – miniszter úr szavait idézve –, az több szociális feszültséget lát
következményként az egykulcsos adó bevezetésével, mint amelyet maga miniszter úr, illetve
az Orbán-kormány. Végül is tökéletesen mindegy, hogy azt a helyzetet minek nevezzük, hogy
az egykulcsos adó következtében a magyar munkavállalók túlnyomó többsége kevesebbet
keres. Különben elnök úr kommandójára nem lett volna szükség, hogyha ez a helyzet nem állt
volna elő. Tehát hogy ez az intézkedés, hogy most szociális oldalról vagy gazdaságpolitikai
szempontból vizsgálandó, azoknak az embereknek a szempontjából, akik kevesebbet keresnek
az önök döntése következében, tökéletesen mindegy. Hogy ezt nem ortodox eszköznek
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nevezzük, vagy egyszerűen büntetésnek nevezzük, az ő szempontjukból mindegy, ők
egyébként büntetésként élik meg.

Ha ennyire szeretik a nem ortodox eszközöket, akkor lehet, hogy a magyar
munkavállalók zöme inkább az ortodox eszközöket választaná, mint a pénzügyi
függetlenséget, hogy most 230 forint körül van a svájci frank árfolyama. És ha az a függés,
hogy 180 volt az önök kormányra kerülése idején, akkor lehet, hogy a devizában eladósodott
magyarok inkább azt a függetlennek nem nevezhető állapotot választanák, amikor még
180 forintba került a svájci frank, nem azt az önök szerint független állapotot, amikor ez 230,
és hát miniszter úr pontosan tudja, hogy ez azért járt 270 forint környékén is.

Tulajdonképpen a miniszter úr beszámolójából semmilyen olyan eszköz nem derült ki,
ami reményt adna arra, hogy a magyar gazdaság – az ön szavait idézve, miniszter úr –
motorjai beindulnának. Semmi. A személyi jövedelemadó-változtatással kapcsolatban ön is
megjegyezte – egyébként osztom a helyzetelemzését, valóban pontos –, hogy ez az
500 milliárd forint jelentős részben, bár ezt nem említette, de a jól kereső embereknél marad,
a megtakarításokat gazdagította. Megjegyzem, ez nem baj. Nem baj, hogy az embereknek van
megtakarítása, az a baj, hogy erre a célra önök 500 milliárd forintot költöttek, miközben
ennek az ára az volt, hogy a munkavállalók zömének keresetét csökkentették. Lényegében az
a beismerés, hogy a magyar gazdaság nem annyira az önök intézkedéseitől függ, hanem a
külgazdasági folyamatoktól, az a beismerés, hogy a magyar pénzügyi helyzet nem független,
hanem függ a nemzetközi pénzügyi helyzettől, ez önmagában örvendetes, ebből még néhány
következtetést önöknek azért le kellene vonniuk.

És még egyszer utoljára egy kritikai észrevétel még: bár üdvözlöm azt, hogy
beismerték, hogy pénzügyileg nem vagyunk függetlenek, arra azért felhívom miniszter úr
figyelmét, hogy nem egyszerűen sebezhető Magyarország, hanem sebezhetőbb, mint a
kormányváltás idején volt a pénzügyi mutatók tekintetében. Azért erre mégiscsak valamilyen
magyarázatot adniuk kellene.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: A Jobbik képviselőcsoportjából Volner János alelnök úr kért szót, meg is
fogom neki adni. Jelzem, Kovács Tibor képviselő úr is szót kért, meg fogom neki adni a szót
természetesen, mert nem tilthatom meg. A Fidesz képviselőcsoportjából pedig a legvégén én
szeretnék szót kérni, ezt azért jelzem előre, mert a levezető elnöknek illik ezt előre jelezni.

Volner János alelnök úré a szó, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr arról beszélt,
hogy meg kell védenie a kormánynak – és ezt meg is tette – a családokat, ügyelni kell arra,
hogy ne zuhanjon tovább az életszínvonaluk, hogy legalább stabilizálódjon a helyzetük,
illetve elmondta azt is, hogy az IMF-fel nézeteltérésük volt, pénzügyi szabadságharcot vívtak
alapvetően az IMF ellen. Ezzel szemben azt láttam a Figyelőben, amikor kinyitottam, hogy
Iryna Ivaschenko, az IMF magyarországi vezetője lelkesen dicsérte a kormányt, és úgy
fogalmazott, hogy az elején, akkor, amikor ezeket a nagyon harcos üzeneteket megfogalmazta
Orbán Viktor miniszterelnök úr, akkor még külön úton látszott járni az IMF és a kormány
elképzelése, akkor még nagyon úgy nézet ki, hogy komoly nézetkülönbségek lesznek, de
mára – hála istennek – már nézetazonosság van a kormány és az IMF nézetei között. Hát ezt,
miniszter úr, egy IMF-től érkező dicséretnek fogom föl. Azt, hogy önöknek ez kellemetlen,
azt meg tudom érteni, hiszen a Fidesz szavazótáborában az IMF nem örvend túlzott
népszerűségnek, de kétségtelen, hogy az IMF az önök megszorító politikájával elégedett volt.
Sőt, a már említett lapinterjúban Iryna Ivaschenko maga is úgy fogalmazott, hogy az IMF a
szociális válsághelyzet miatt, ami Magyarországon kibontakozott, a megszorítások miatt,
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amelyet a kormány egyre inkább elmélyíteni látszik, már kezd aggodalomba esni amiatt, hogy
a magyar társadalom szétszakad.

Hogyha a számok és a tények oldaláról vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor elmondható,
hogy az önök által lelkesen védett és gyakorlatilag alkotmányos védelem alá helyezni kívánt
egykulcsos adórendszer igen szomorú következményekkel járt a magyar társadalom
szétszakadását tekintve. Ugyanis az első félév statisztikai adatai alapján megállapíthatjuk,
hogy az oktatásban és az egészségügyben dolgozók átlagosan nettó 50 ezer forintos
jövedelemcsökkentést szenvedtek el, ezzel szemben a pénzügyi szféra dolgozói 300 ezer
forinttal vihettek haza többet. Még egyszer mondom, ezek a hivatalos adatok. Tehát hogyha
ezekkel a tényekkel szembesítjük önöket, akkor látható, hogy itt nem történt egyéb, mint az,
hogy az egykulcsos adórendszer nagyon durva, nagyon igazságtalan átcsoportosítást hajtott
végre az átlagos és szerényebb jövedelmű emberektől a magasabb jövedelmű emberek javára,
és aki gazdag volt, az még gazdagabb lesz, aki szegény volt, az pedig egyre inkább
elszegényedik. Ennek az elszegényedésnek kellene, miniszter úr, gátat vetni, ugyanis nagyon
úgy látom, hogy a szociális érzéketlenségben tobzódó kormányban nem tudatosul az, hogy ez
a szociális válsághelyzet, az elmaradt fogyasztás milyen szomorú következményekkel jár a
magyar gazdaság növekedési kilátásait, illetve a magyar jóléti szintet tekintve.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megjegyezni,
hogy az előző kormány idején miniszteri meghallgatások esetében az esetek túlnyomó
többségében nem volt másfél órás időkorlát, sőt emlékeztetném arra, hogy a pénzügyminiszter
meghallgatása esetén előfordult az, hogy ez 8 órán keresztül tartott. Igaz, hogy a mostani
kormánypárti képviselők erre azt mondták, hogy hát elég hülyék voltatok, hogy ezt
megengedtétek. Ez csak megjegyzésem az időkorlát tekintetében.

Abban teljesen biztos vagyok, és elnézést kérek miniszter úrtól, ha néha államtitkárnak
neveztem, bocsánatot kérek, a kormányban olyan sok államtitkár van, hogy néha nem tud az
ember eligazodni, hogy ki a miniszter, ki az államtitkár, de lényeg az, hogy…
(Közbeszólások.) Amit szeretnék, hogy miniszter úr is utána nézne, hogy kormányzati
kommunikációban bizonyosan bejelentés történt arra, hogy az államadósság csökkentése a
devizatartalékok terhére történik. Volt ilyen kormányzati bejelentés. Az, hogy ezt milyen
technikával és milyen csűrcsavarral csinálja a kormány, az más kérdés, de a dolog lényege a
devizatartalék kérdése.

Azt is szeretném a miniszter úr figyelmébe ajánlani, hogyan van az, hogy az
adóemelést vagy a szociális juttatások csökkentését az előző kormány időszakában
megszorításként aposztrofálta a Fidesz és folyton ezt szajkózta, és most ugyanilyen lépések
történnek, és tömegesen történnek. Csak utalnék a legutóbbi bejelentésekre, hogy például a
jövedéki adót is a pálinkák és az alkoholos termékek esetén növelni akarják, amellett persze,
hogy egy évvel ezelőtt meg éppen lehetővé tették az adómentes pálinkafőzést. Hogyha akkor
ezt nem tették volna meg, akkor most nem kellene emelni a jövedéki adót, mert a bevételek
ugyanúgy befolynának. Tehát hogyan van az, miniszter úr, hogy a kommunikációban ez a
kormány csak új gazdaságpolitikát csinál és semmilyen megszorítást, és ugyanazokra a
lépésekre az előző kormány idején meg megszorításokról beszél.

Úgy gondolom, tisztelt miniszter úr, hogy az önök gazdaságpolitikájának
következményeit lehet hallani most a téren, beszűrődik ide azoknak az embereknek a
véleménye az önök gazdaságpolitikájáról, akik most itt vannak. Jó lenne, hogyha jobban
figyelnének ezeknek az embereknek a jelzéseire is.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ahogy említettem, a Fidesz képviselőcsoportja
nevében én szeretnék szólni, mielőtt a miniszter úrnak megadom a szót. Ha ilyen vidám
hangok szűrődnek be a térről, akkor azt gondolom, olyan nagyon nagy probléma nem lehet.
Én egészen másként ismertem meg, úgymond indulatos tüntetéseket ebből a szempontból, de
ezt csak a humor kedvéért szeretném mellé tenni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azzal szeretném kezdeni, hogy úgy éreztem, itt több
hozzászólás – főleg ellenzéki padsorokból – abba az irányba megy, mintha azokat a
gazdaságpolitikai eszközöket – vagy azok hiányát – kérnék számon a mostani kormányon,
amelyeket az előző években alkalmaztak, és amelyek az egyébként jelenleg mély válsághoz
elvezettek. És itt hadd utaljak vissza az IMF-re is, mert szerintem tankönyvszerű az IMF által
alkalmazott gazdaságpolitikai sémák rendszere, az három dologból szokott összeállni:
adóemelés, privatizáció, költségvetési hiány csökkentése, illetve a kiadások lefaragása.
Nyilvánvaló volt, hogy ebből Magyarországon 2010-ben nem lehet adóemelést csinálni, mert
épp ellenkezőleg, adócsökkentésre van szükség. Privatizálni már nem nagyon lehetett mit, sőt
inkább a folyamatok részbeni visszafordítására volt szükség bizonyos területeken. Ami meg a
költségvetési kiadások csökkentését illeti, abban azt gondolom, mindannyian egyetértettünk,
hogy az állam, ahol lehet, a pazarló működésén próbáljon meg spórolni.

De ezeket az előző években is oly sokszor szóvá tettük, csak rendszerint nem történt
semmi. Ezeket az intézkedéseket foglalja magában a Széll Kálmán-terv, és elhiszem, hogy ez
utóbbival az IMF is egyetért, fel lehet tenni a kérdést, hogy önök miért nem tették meg ezeket
a lépéseket már az előző években. Ami viszont a többit illeti, csak felhívnám a figyelmet,
hogy mi az, amivel ők nem értenek egyet. Nem értenek egyet a bankadóval, nem értenek
egyet a válságadókkal, nem értenek egyet az adócsökkentéssel, azaz nem értenek egyet semmi
olyasmivel, ami mondjuk hozzájárulhat a magyar gazdaság érdemi stabilizálásához, és
elindíthatja egyébként hosszú távon a növekedést, és mérsékelheti azokat a külső
kockázatokat, amelyekről miniszter úr is beszélt. Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
nem úgy ismertem meg az IMF-et, mint aki a szociális jogokat és a szociális kiváltságokat
védeni próbálja. Meg is lepődöm, hogyha ilyen nyilatkozatokat hallok, akkor ennek bizonyára
valami más oka van, inkább azt próbálják valamilyen formában takargatni, hogy más
gazdaságpolitikai intézkedéseket miért nem fogadnak el, vagy miért nem értenek azzal egyet.

Hadd utaljak vissza arra, hogy a kötelező magánnyugdíjpénztárak ügye annyiszor
előkerült, de azért ne felejtsük el: a kötelező magánnyugdíjpénztárak működése az elmúlt több
mint 10 esztendőben több mint 3000 milliárd forinttal járult hozzá az államadósság
növekedéséhez. Ez egészen egyszerűen levezethető az átengedett pénzeszköz alapján. Ha
megnézik, akkor az átengedett vagyon sem volt ennél olyan sokkal több, ami ott
felhalmozódott. Ez azt jelenti, hogy itt igazából felélték az oda beérkező befizetések egy
jelentős részét, és itt megint elhangzott az átengedett részvények utáni hozam, hogy ezzel
dicsekszik a mostani kormány. Megjegyzem önnek, képviselő úr, hogy 450-500 milliárd
forint értékű részvényről beszélünk, és annak van körülbelül 10 milliárd forint osztaléka. Ez
azért eléggé elgondolkodtató. Tehát ha ezt a pénzt befektették volna államkötvényekbe, akkor
ennél sokkal jobb hozamot sikerült volna összességében elérni. Ez pontosan azt mutatja,
amiről mi beszéltünk, hogy ezek a befektetések nem biztos, hogy olyan nagyon jó
befektetések voltak összességében.

Hadd utaljak megint csak a devizahitelesek kérdéskörére. Hallom-hallom, csak nem
értem azt, amit önök mondanak, hogy úgymond, miért nem tett semmit a mostani
kormányzat. Ezt visszafordíthatnám, hogy milyen helyzetet örököltünk 2010-ben, eléggé
elgondolkodtatót. Április 15-én lejárt az a moratórium, ami a kiköltöztetésre vonatkozott,
hogyha a kormány akkor nem lép sürgősen, akkor pillanatok alatt tömeges kilakoltatási
hullám indult volna el Magyarországon. Érdemi intézkedések nem voltak, nekünk kellett az
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egyoldalú szerződésmódosítás tilalmát bevezetni, olyan helyzetet örököltünk, ahol ezt
megtehették a bankok. Nekünk kellett kamatemelési tilalmat bevezetni, olyan helyzetet
örököltünk, ahol ezt az egyoldalú szerződésmódosításon keresztül megtehették a bankok.
Nekünk kellett a középárfolyam alkalmazását előírni, mert bár ez sokszor igényként
elhangzott az előző években, úgy számítgatták az árfolyamot, ahogy egyébként akarták.
Ezenkívül ezt követően még további lépések sorozatát készítette elő ez a kormány:
árfolyamgát és még sorolhatnám, és ezekkel gyakorlatilag utol kell érnünk az eseményeket
ahhoz, hogy a helyzetet ténylegesen és érdemben kezelni is tudjuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Összességében azt gondolom, nyugodtan elmondható: az
elmúlt egy esztendőben ahhoz, hogy a válságból ki tudjon mászni az ország, és a kormány
meg tudja tenni azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország külső kockázatait mérsékelni
igyekszik, ahhoz valóban rendhagyó eszközökre volt szükség, nem olyanokra, amelyek a
válságba taszították ezt az országot. Ebben a Fidesz képviselőcsoportja mindig is támogatta a
kormányt és a miniszter urat is személy szerint. Azt gondolom, az nagyon helyes dolog, hogy
a miniszter úr és a kormány is most, amikor a válság újabb hulláma látszik kibontakozni,
őszintén feltárja a nehézségeket és intézkedéseket készít elő arra, hogyan tudja ezektől
lehetőség szerint mentesíteni vagy megóvni az ország lakosságának többségét, illetve a
magyar gazdaságot, és nem azt teszi, amit egy előző miniszterelnök 2008-ban tett, amikor
széttárta karjait, és azt mondta: a válság nem fog ide begyűrűzni. Fél éven belül megláttuk,
hogy ennek mik lettek a következményei.

Köszönöm szépen, és ha megengedik, miniszter úrnak adnám át a szót reakcióra.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter reflexiói

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. A véleménykülönbség ellenére köszönöm szépen a véleményeket, ahogy korábban a
kérdéseket is. A helyzet nehéz, kockázatos, veszélyes, minden jó szándékú vélemény és
javaslat előtt nyitottak vagyunk, mondhatom ezt a kormány nevében.

Egyetlenegy dologra szeretnék visszatérni, mert a pálinkának nem volt jövedéki adója.
Az MNB rendelkezésére álló valutatartalékból nem történt államadósság-csökkentés. Ezekre
már nem szeretnék visszatérni, az egyetlen az IMF, a Nemzetközi Valutaalap kérdése. Olyan
jó dolog, ha dicsér valaki bennünket, még ha az IMF is, csak tudják, úgy van ez, hogy egy
dicséretbe – hát, nem tudom – 20-25-30 víz alatti rúgás esik, az pedig nem esik jól. Tehát a
Nemzetközi Valutaalap – ahogy ezt elnök úr jelezte – nem csupán nem értett egyet a
bankadónak az egész Európai Unióban elsőként történő bevezetésével, most 12 országban van
már, nem csupán nem értett egyet a krízisadó bevezetésével, a magán-nyugdíjpénztári
rendszer reformjával és az állami nyugdíjkasszába történő visszatéréssel, hanem mindent
megtett nyíltan és a kulisszák mögött azért, hogy a magyar kormány ezeket a döntéseit ne
hozza meg, s ha meghozta, vonja vissza. A helyzet az, hogy remélem, az IMF véleménye
megváltozik – Christine Lagarde-ot nagyra becsülöm, egy évig együtt dolgoztunk az
ECOFIN-tanácsban, kitűnő szakembernek tartom, mondhatom, jó barátságban is vagyunk, ha
ezt mondhatom az IMF-elnök asszonyáról –, de eddig a víz alatt, a láthatatlan világban
Magyarország kormányának minden ilyen jellegű döntését megpróbálták megtorpedózni,
visszafordítani, és meggátolni a fertőzést. Hiszen mindig azt mondták, hogy ha mi bankadót
vezetünk be, mindenki be fogja vezetni; 12-en bevezették. Ha ti a nyugdíjpénztárat
megreformáljátok – miután tudjuk, hogy ez nem jó, hát lyukat üt a költségvetéseteken –, majd
mindenki utánatok megy. És valóban másolnak bennünket, legalábbis a régióban sok
országban már.

Azt gondolom, hogy igazából a Nemzetközi Valutaalap egy-egy kiszivárgott kedvező
véleménye Magyarországról egészen másnak köszönhető. Ez annak köszönhető, hogy
belátták, velünk már nincs olyan jellegű baj, mi már nem jelentünk olyan jellegű kockázatot,
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veszélyt, mint jelent Görögország, Portugália, Írország, Spanyolország és Olaszország. Az
IMF időnként pozitívnak is tűnő véleménye mögött – de mondom, a vízfelszín alattit nem
közvetíti a televízió, csak a vízipóló meccseken – mást kapunk, és továbbra is, ha tehetnék,
visszafordítanák a bankadót, a nyugdíjpénztári rendszerünk lépéseit, és persze a krízisadókat
is. Az a vélemény húzódik tehát meg, ha időnként kedvező hír is felröppen, hogy az egész
világ megkönnyebbült, hogy a 2010 közepén még Görögország körül lévő országból,
Magyarországból most mintha jobb hírek jönnének. De ezek a hírek ebben a jelenlegi
kockázatos, veszélyes időszakban megerősítendők, nem automatikusak, vigyáznunk kell.

Még egyszer köszönöm szépen a véleményeket.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is miniszter úrnak, és ha megengedik, most elbocsátjuk
a bizottság üléséről, hogy tudja tenni a további dolgát. (Dr. Matolcsy György és munkatársai
elhagyják az üléstermet.)

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló
T/4003. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Folytatnánk a munkát, a képviselő urakat kérem, hogy maradjanak a helyükön, és
Nátrán Roland helyettes államtitkár urat pedig majd arra kérem, hogy ha lehet, foglalja el az
előadói asztalnál a helyét. Közben jelzem, hogy a kormány legjobb tudomásom szerint a
nemzeti energiastratégiával kapcsolatos indoklást benyújtotta, viszont akkor délutánra
halasztjuk ennek a tárgyalását, hogy legyen mód ennek megismerésére a képviselőcsoportok
részéről. Amúgy is kellett volna délután bizottsági ülést tartani. Tehát még egyszer jelezném,
számítsanak képviselőtársaim arra, hogy rögtön az interpellációk után bizottsági ülés lesz.
Nem tudok pontos időpontot mondani, tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr szólni fog
napirend előtt a Házban, és így nem kiszámítható, hogy meddig fog tartani a vita, de
számíthatunk arra, hogy a gazdasági bizottság valószínűleg 4 óra körül ülést tart,
értelemszerűen ugyanezen a helyen.

Most a soron következő napirendi pontunk a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/4003. számon. Általános
vita, első helyen kijelölt bizottságként, és meg is adnám a szót Nátrán Roland helyettes
államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, megpróbálom
röviden, tömören összefoglalni az előttünk, illetve a bizottság előtt álló törvényjavaslat
tartalmát. Ez a törvényjavaslat kettő érdemi és egy technikai ponton javasolja módosítani az
elnök úr által említett törlesztési árfolyamrögzítésről, illetve a kényszerértékesítés rendjéről
szóló 2011. évi LXXV. törvényt.

A két érdemi módosítás a következő. A "Fészekrakó" program, amelyet a tisztelt
bizottság tagjai is ismerhetnek, egy olyan konstrukció, ahol a hitel – mármint a bank által
nyújtott hitel – csak egy része, 60 százaléka mögött áll jelzálogfedezet, a fennmaradó
40 százalék mögött állami készfizető kezesség áll. Annak érdekében, hogy egyértelmű és
világos legyen, hogy ezekre a hitelekre is érvényes az árfolyam-rögzítéses konstrukció,
szükséges módosítani a jogszabályjavaslatot.

Engedjék meg, hogy nyilvánvalóan politikai értékelés nélkül, de egy szakmailag
elhibázott lépésre felhívjam a figyelmet. A magyar állam devizában nyújtott hitelek után is
készfizető kezességet vállalt, ami nyilvánvaló ösztönzése a devizában történő eladósodásnak,
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tehát ezeknek a családoknak, ezeknek az adósoknak is lehetővé kell tenni, hogy
beléphessenek ebbe a konstrukcióba, ezt egyértelműsíti a javaslat.

A másik érdemi módosítás a 2015. január 1-je előtt lejáró hitelek esetén teszi lehetővé
a konstrukcióhoz való csatlakozást. Az eredeti törvény ezt nem tette lehetővé, abból az
egyszerű megfontolásból, hogy éppen a parlament által elfogadott, illetve elnök úr és Kósa
Lajos képviselő úr által előterjesztett javaslat alapján automatikusan költségmentesen
meghosszabbíthatták a futamidejüket ezek az adósok. Éppen ezért a törvény benyújtásakor ez
kézenfekvő megoldásnak tűnt, azonban azt láttuk a nyár folyamán, hogy olyan szélsőséges
árfolyamhelyzet is kialakulhat, hogy szükséges ezeknek a háztartásoknak legalább a
lehetőségét megadni annak, hogy eldöntsék, megfontolják, csatlakoznak-e az árfolyam-
rögzítéses konstrukcióhoz, vagy a futamidő hosszabbításának a lehetőségével élnek.

Ez tehát a két érdemi módosítás, amely kiterjeszti tehát az árfolyamrögzítés
lehetőségét egyértelműen a "Fészekrakó" programban hitelt felvett adósokra, illetve
egyértelműen a 2015. január 1-jét megelőző futamidejű hitelekre is.

A technikai módosítás az árfolyamrögzítés időszaka alatt történő állami készfizető
kezesség technikai leírását pontosítja, itt egy jogtechnikai pontosításra teszünk javaslatot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről a
törvényjavaslathoz? (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsolj!

Kérdések, észrevételek

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úrtól szeretném kérdezni, hátha
tud nekünk információt vagy tájékoztatást adni, hogy a kormány döntött-e már arról a
javaslatról, ami hétvégén fogalmazódott meg a Fidesz frakcióülésén, ami a végtörlesztésre
vonatkozó javaslat. Mert az részben átírná ezt az indítványt, másrészt pedig, ha nem is írná át,
de akkor ez azt jelentené, hogy a jövő héten egy másik hasonló indítvánnyal találkozunk.

Mert elméletileg ezzel az indítvánnyal szemben egy kritika fogalmazható meg, hogy a
sietség miatt a korábbi javaslat sem volt tökéletesen átgondolva. Akkor most az a kérdés,
hogy a jövő héten jön-e egy újabb ismételt, hasonló javaslat, vagy egyáltalán mi várható, és
ilyen értelemben ennek az indítványnak van-e valami jelentősége, hogy most fogadjuk el,
vagy esetleg a jövő héten, kiegészítve további módosításokkal fogadja el a parlament.

Köszönöm szépen.

Válaszadás

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Szerintem ezt a kérdést jobb lett volna a miniszter
úrnak feltenni az elmúlt másfél órában, elvégre mégiscsak ő a kormány tagja. De arról tudom
tájékoztatni, hogy a kormány a hétvégén döntött, a döntését pedig cirka háromnegyed óra
múlva a miniszterelnök úr fogja a parlamentben napirend előtti hozzászólásban ismertetni.
Egyébként bármilyen is a döntés tartalma, azt gondolom egyébként, hogy a kettő megél
egymás mellett, egymást kiegészítő lépésekről van szó, tehát ebben az értelemben ennek a
törvényjavaslatnak a tárgyalása mindenképpen indokolt. Sőt, ha lehet, akkor sürgősséggel is
indokolt, tekintettel arra, hogy a rendszer gyakorlatilag már működésbe lép. Szerintem nem
lenne jó, ha az az érintett kör, amelyről itt a helyettes államtitkár úr beszélt, ebben a formában
ebből kimaradna. Ezért a parlament döntésére mindenképpen szükség van.

Határozathozatal

Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor nem
tudom, helyettes államtitkár úr kíván-e reagálni, bár nem nagyon volt mire. Úgyhogy ennek
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megfelelően a döntés következik, általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem a
bizottság tisztelt tagjait, ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, azt
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság ezt egyhangúlag
támogatta.

Egyebek

Ezzel a napirend végére értünk, az egyebekkel kapcsolatos mondandómat már
jeleztem, tehát körülbelül 4 óra környékén találkozni fogunk. Tehát kérem a
képviselőtársaimat, hogy ha lehet, az interpellációk után jöjjenek ebbe a terembe.

A bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


