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Napirendi javaslat

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3998. szám)
(Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. a) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/3927. szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (3927/1. szám)

3. Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/4144. szám)
(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4145. szám)
(Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

5. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4125. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

6. A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

7. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §. alapján.)
(Döntés bizottsági határozatról)

8. A privatizációs szerződésekben vállalt és/vagy kikötött kötelezettségek teljesülésének a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/3316. szám)
(Dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

9. 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)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz) távolléte idejére Dióssi Csabának (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Riz Gábornak (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Andrelli Tibor gazdasági igazgató (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)
Dr. Szili Katalin országgyűlési képviselő (független) előterjesztőként
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Megjelentek

Pancsor István informatikai igazgató (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)
Dr. Papp Erika jogtanácsos (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a gazdasági bizottság tagjait és meghívott vendégeit.
Tekintettel arra, hogy ma azért van pár napirendi pontunk, ezért – ha megengedik – lassan
elkezdenénk a bizottsági ülést, elsőként értelemszerűen a napirenddel. A kiküldött napirendi
javaslatot változatlan formában fenntartom, de előtte van egy technikai bejelentenivalóm. Ha
jól tudom, a Jobbik képviselőcsoportjából Rozgonyi képviselő úr helyett mostantól kezdve
Lenhardt Balázs képviselő úr a bizottság tagja, gondolom, majd valamikor menet közben be is
fut.

Visszatérve a napirendre, egyetlen javaslatom lenne majd, ha kérhetem, akkor – majd
nyilvánvalóan átadom az elnöklést – a 3. és 4. napirendi pontról külön döntsünk, de
együttesen tárgyaljuk. Tehát az otthonvédelemmel összefüggő törvényeket, illetve a pozitív
adóslistát magában foglaló központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslatot.
Ezek részben összefüggő témák, így talán kicsit könnyebb lesz a tárgyalás. A döntés tehát
külön, a tárgyalás viszont együtt. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kifogása.
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ennek megfelelően tenném fel a napirendi javaslatot
szavazásra.

Aki tehát a napirendet így támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A
bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3998. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

Hozzálátunk az első napirendi pontunkhoz, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Hörcsik Richárd képviselő úr
indítványa, és a módosító javaslatok megvitatását kellene megejtenünk, ami összesen kettő

pontból áll össze. Hörcsik képviselő úr ugyan nincs jelen, de megküldte a véleményét írásban
a két ajánlási pontra vonatkozóan. Tisztelettel üdvözlöm Jánosi Andrea helyettes államtitkár
asszonyt, kérem, hogy foglaljon helyet, ő képviseli a kormány álláspontját.

Az 1. ajánlási pontban Mile Lajos képviselő úr módosító indítványa szerepel, itt
Hörcsik képviselő úr előterjesztőként azt jelezte, hogy nem ért egyet ezzel a módosító
indítvánnyal. Kérdezem a kormány álláspontját. Tehát 1. ajánlási pont, Mile Lajos képviselő
úr módosító indítványa.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Elnézést, meg kell néznem, mert én csak a módosító indítvány benyújtójának neve szerint
tudom azonosítani. Ezt azért nem támogatjuk, mert egyrészt az ajánlatkérő honlapján így is,
úgy is közzé kell tenni az eredményt, illetve a megkötött szerződést, másrészt meg fog jelenni
az online adatbázisban, a Közbeszerzési Értesítőben, amihez mindenki hozzáfér. Harmadrészt
azért sem támogatnánk, mert pont az előzetes elvárást nem tudná ez teljesíteni, hiszen van, aki
a megtámadással egyfajta gyakorlatot vezetett be, ezt angolul egyébként litigation
businessnek hívják, tehát hogy megakasztják az eljárásokat. Ez a megoldási formula, amit mi
a jövő évtől hatályba lépő törvénybe bevezettünk, pont azt irányozná elő, hogy minél
gyorsabbak legyenek bizonyos értékhatár alatt az eljárások, illetőleg pontosítottan azt is
javasoltuk a múltkor, hogy mivel a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat kívánnánk helyzetbe
hozni azáltal, hogy csak a részükre alkalmazható ez a fajta eljárás, ezért semmiképpen sem
támogatnánk ezt a módosító javaslatot.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezzel én is egyetértek, tekintettel arra, hogy
úgy látom, ez jelenleg csak az országos napilapoknak lenne jó, de nagyon.

Van-e más kérdés, észrevétel ehhez a módosító indítványhoz? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor – ugye, az előterjesztő és a kormány sem támogatta a módosító
indítványt – kérdezem, ki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy
látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem
kapott.

A következő Riz Gábor képviselő úr módosító indítványa. Itt az előterjesztő Hörcsik
képviselő úr azt jelezte számomra írásban, hogy egyetért a módosító indítvánnyal. Kérdezem
a kormány álláspontját.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Mi
is egyetértünk vele, éppen az előbbiekben elmondottak alapján. Ez paralel azzal az
elképzeléssel, hogy ezt az eljárásfajtát kizárólag a kisebb vállalkozások részére alkalmazzák.

ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát a kormány is támogatja. Kérdezem, van-e kérdés
vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Valójában ezzel a formulával fog megegyezni a január 1-jétől
hatályba lépő törvény szövegével a Hörcsik képviselő úr által benyújtott indítvány annyiban,
hogy ezeket a részeket három hónappal előrébb hozza.

Amennyiben nincs több kérdés vagy észrevétel, kérdezem, ki támogatja a javaslatot,
az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 4 tartózkodás mellett a módosító indítványt
támogatta.

Helyettes államtitkár asszonynak köszönöm szépen a jelenlétet.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927. számú
törvényjavaslat (Általános vita)

Az Állami Számvevőszék 3927/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a zárszámadásról szóló törvényjavaslat,
illetve a zárszámadás végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos állami számvevőszéki
jelentés.

Tisztelettel üdvözlöm Banai Péter helyettes államtitkár urat és alelnök urat a
Számvevőszék képviseletében, akit megkérek, kicsit üljön közelebb. A sajtó képviselőinek
megköszönöm, ha segítenek neki helyet foglalni. Hozzá is látnák a napirendi pont
tárgyalásához. Itt két külön témáról, egy törvényjavaslatról és egy határozati javaslatról
beszélünk, de ezeket együttesen szoktuk megvitatni, azt követően pedig az általános vitára
való alkalmasságról értelemszerűen külön-külön fogunk róla itt a bizottsági ülésen dönteni.

Tisztelettel kérdezem alelnök urat, hogy esetleg van-e szóbeli kiegészítenivalója az
előterjesztéssel kapcsolatban.

Warvasovszky Tihamér alelnök (ÁSZ) szóbeli kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Igen, rövid
kiegészítésem lenne. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy rövid kiegészítést engedjenek
meg, hiszen az írásos anyagot mindenki megkapta. Az Állami Számvevőszék a törvényi
kötelezettségeinek megfelelően ellenőrizte a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, értékelte annak megbízhatóságát, valamint a
költségvetési törvény végrehajtásának a törvényességét és szabályszerűségét.
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Nem volt célja az Állami Számvevőszéknek, hogy a költségvetés végrehajtásának, a
gazdasági folyamatok célszerűségét és eredményességét értékelje. A 2010. évre tervezett
költségvetési hiány tartása, valamint az új kormány 2010 második félévére ütemezett
gazdaságpolitikai céljának megvalósítása érdekében az Országgyűlés többször módosította a
költségvetési törvényt és az egyensúly megteremtését szolgáló törvényeket.

Megállapítottuk, hogy a zárszámadási törvényjavaslat prezentációjára vonatkozó
törvényi előírásokat a zárszámadási dokumentum egy-két kisebb kivételtől eltekintve
mindenben teljesítette. Az ÁSZ által több éve hiányolt hosszú távú kötelezettségvállalások
bemutatása, nyilván a törvényi keretek és a prezentációra vonatkozó előírások sem
egyértelműek, így az idei évben sem jelent meg a zárszámadási törvényben. Éppen ezért az
Állami Számvevőszék elkerülhetetlennek látja, hogy a parlamenti döntéshez fontos
összefüggések és adatok minél szélesebb körűen legyenek bemutatva. A hiány
megfogalmazása a 2010-es költségvetésben szerepelt, a hiány már 2010 márciusában elérte a
költségvetési törvényben meghatározott 71,2 százalékot, és ezt követően is dinamikusan
emelkedett. A kedvezőtlen alakulás év közben az új kormány részéről azonnali
beavatkozásokat tett szükségessé, és a hiánycél tartása érdekében a kormány több intézkedést
is tett. Az Állami Számvevőszék már akkor, amikor a 2010. évi költségvetési javaslatot
véleményezte, felhívta a figyelmet a 2010. évi költségvetésnél a makrogazdasági folyamatok
kockázataira és az adóbevételek realizálhatóságának a bizonytalanságára. Sajnos ez jogos
észrevétel volt, hiszen három adóbevétel, a társasági adó, az általános forgalmi adó és a
hitelintézeti járadék teljesíthetőségénél jeleztünk kiemelt kockázatot, és itt ténylegesen a
tervezettől 289,2 milliárd forinttal elmaradt ez az adóbevétel.

A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatai
két terület kivételével – az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a
lakástámogatások kivételével, melyeket korlátozott minősítéssel láttunk el – megbízhatók
voltak. A korábbi évek ellenőrzése során tett javaslataink hasznosítását vizsgálva
megállapítottuk, hogy az ellenőrzött szervezetek intézkedési tervet készítettek, az intézkedési
tervek elsősorban a hiányosságok megszüntetését célozzák. Három fejezetnél ez az
intézkedési terv 100 százalékosan megvalósult, illetve voltak olyan javaslataink, amelyek a
kormányzati struktúra változásával okafogyottá váltak.

Az alapokat a törvény értelmében könyvvizsgálók ellenőrzik, az Állami
Számvevőszék által kialakított módszertan alapján. Ez alapján megállapítható, hogy a
2010. évi beszámoló az alapok 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetét
egy kivétellel megbízhatóan és valósan mutatják be. Az alapok működésének,
előirányzatainak felhasználásával kapcsolatban az ellenőrzés során az ellenőrzést és a
zárszámadást minősítő és jelentősen befolyásoló szabálytalanságot, a céltól eltérő

felhasználást nem állapított meg az Állami Számvevőszék. Az előforduló kisebb hibák,
szabálytalanságok a helyszíni ellenőrzés ideje alatt többségében azonnal kijavításra kerültek.

Összességében az Állami Számvevőszék a 2010. évi zárszámadást úgy értékeli, hogy
egy kézben tartott költségvetés került végrehajtásra. Nagy eredmény az, hogy az előbb
említett márciusi, több mint 72 százalékos hiány ellenére ez a költségvetés nem szállt el,
annak ellenére, hogy választási év volt. A zárszámadás az előző évekhez képest teljesebb,
megbízhatóbb és jobban megfelelt a törvényi előírásoknak.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérem Banai Péter helyettes államtitkár urat,
hogy amennyiben szóbeli kiegészítése van a zárszámadással kapcsolatban, kérem, tegye meg.
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Banai Péter helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, röviden szólnék a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról, és csatlakoznék is ahhoz, amit alelnök úr mondott. Két
kifejezést írtam föl a papíromra alelnök úr szavai közül: egyik a kézben tartott költségvetés,
másik pedig a parlamenti választások idején megszokotthoz képest eltérő hiány. Azt
gondolom, ezek a kulcsszavai a 2010. évi költségvetés végrehajtásának.

Miért? Egyrészről, hogyha a 2010. évi eredeti államháztartási hiánycélt nézzük, akkor
azt látjuk, hogy a kormányzat szintjén a pénzforgalmi hiány pontosan az eredeti tervek szerint
alakult. A 2010. évi költségvetés azzal számolt, hogy az államháztartás központi
alrendszereinek 3,3 százalékos lesz a hiánya GDP-arányosan, ez így is teljesült. Ugyanakkor,
ha azt nézzük, hogy ezt milyen lépések árán sikerült megtenni, valóban azt mondhatjuk, hogy
jelentős beavatkozások voltak szükségesek ahhoz, hogy ez a hiánycél kézben maradjon. Így a
kormány két lépcsőben, két akciótervvel és külön kormányhatározatokkal rendelkezett a
bevételek növeléséről, a kiadások visszafogásáról. Ha megengedik, néhány szóban ezekről
szólnék.

Bevételi oldalon a bankadó több mint 180 milliárd forint előre nem tervezett bevételt
biztosított a költségvetés számára, az úgynevezett ágazati különadók vagy krízisadó több mint
150 milliárd forint bevételt jelentettek, a nyugdíjpénztári rendszer átalakításával a 2010. évi
bevétel több mint 60 milliárd forintot jelentett, ez összességében 400 milliárd forint
stabilizációs bevételt jelentett.

Kiadási oldalon két kormányhatározattal előbb 120 milliárd forint zárolásos
kiadáscsökkentésre került sor, majd év végén további 100 milliárd forintot meghaladó
intézkedéssorozat történt. Ezek összességében több mint 600 milliárd forinttal javították az
államháztartás egyenlegét.

Emellett olyan lépések is történtek, amelyek közvetlen hatásként ugyan rontották az
államháztartás egyenlegét, ugyanakkor a gazdasági növekedés középtávú alapjait jelentették.
Itt a kisadók eltörlésére, illetőleg a társasági adókulcs kis- és középvállalkozásoknál
10 százalékos mértékűre való leszállítására gondolok. Ez utóbbi, közvetlenül bevételkiesést
eredményező hatások mintegy 50-70 milliárd forintot tettek ki. Lényeg tehát, hogy e lépések
nélkül 7 százalék körül alakult volna az államháztartás hiánya.

Itt még csatlakoznék alelnök úrhoz abban, hogy az ÁSZ – elmondása szerint – nem
vizsgálta, nem vizsgálhatta az intézkedések célszerűségét, hatékonyságát. Ha megengedik, azt
gondolom, hogy ezek a beavatkozások elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy az Európa más
országaiban kirajzolódó adósságválság ne fertőzze meg Magyarországot. Azt gondolom tehát,
hogy az új kormánynak gyakorlatilag minimális mozgástere volt a tekintetben, hogy elengedi
a hiányt, nem avatkozik be, vagy pedig lépéseket tesz az államháztartási gazdálkodás
kordában tartása érdekében. Nyilván ez utóbbit választotta a kormány, és azt gondolom, hogy
ezzel lehetett elkerülni a forint árfolyamának drasztikus meggyengülését, illetőleg az
adósságválság negatív hatásait.

Ha az államháztartás hiányáról a központi alrendszer szintjén beszélek, akkor mellette
meg kell említeni az uniós módszertan szerinti hiánymutatót is. Itt az uniós módszertan
szerinti hiánymutató, amiben tehát nem csak a központi kormányzat, hanem a helyi
önkormányzatok, illetőleg több állami tulajdonú cég is szerepel az uniós módszertan szerinti
körben, az eredetileg tervezett 3,8 százalékos hiányhoz képest 4,2 százalék volt a teljesülés. A
0,4 pontos hiánytúllépés két területre vezethető vissza. Egyrészről a helyi önkormányzatok
hiánya az előzetesen tervezetthez képest magasabb volt, ez 2 tizedet jelentett a hiány
túllépésében, másodsorban a 2011. év elejei adóbevételek módszertani, statisztikai, 2010. évre
való elszámolása miatt volt szintén körülbelül 2 tizedes túllépés. Ugyanakkor, hogy ezt a
4,2 százalékos hiányt egyrészről az eredeti, illetőleg a kirajzolódó hiánypálya számával vetjük
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össze, illetőleg más európai uniós országokban megnézzük a hiány alakulását, akkor ezzel is
az első harmadban volt Magyarország a hiányt tekintve.

Végezetül még egy dolgot hadd említsek meg. A mindenkori kormányok tekintetében,
a mindenkori kormányok választásaiban dilemmát szokott jelenteni az, hogy a növekedést
vagy az egyensúlyt célozzák meg gazdaságpolitikai döntéseikkor. A klasszikus mondás azt
mondja, hogy egyszerre a kettőt nagyon nehéz elérni. Azt gondolom, 2010-ben olyan
lépésekkel sikerült stabilizálni az államháztartást, hogy ez a gazdasági növekedést nem vetette
vissza, a makrogazdasági folyamatokra a negatív hatása minimális lehetett, és azt gondolom,
ez jól alátámasztja azt, hogy az eredetileg tervezett mintegy 1 százalékos gazdasági visszaesés
helyett 1,2 százalékos növekedés volt. Tehát a 2010. évi költségvetés végrehajtásával úgy
sikerült stabilizálni az államháztartást, hogy ez nem jelentett a makrogazdasági
folyamatokban drasztikus negatív változást.

Tisztelt Elnök Úr! Röviden ennyit kívántam mondani a költségvetés végrehajtásáról, a
későbbi vita folyamán – értelemszerűen kérdések esetén – állok rendelkezésre. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem, ki az, aki a bizottság
tagjai közül szót kíván kérni a vita folyamán. (Jelzésre.) Úgy látom, Volner János alelnök úr.
Parancsolj, meg is adom a szót.

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arra szeretném
fölhívni a figyelmet, hogy bár be bolt ígérve egy pótköltségvetés a Fidesz részéről még
ellenzékben, ennek a benyújtása nem történt meg, holott többször is katasztrofálisnak
nevezték a szocialisták költségvetését. Ezt azért tartom itt fontosnak elmondani, mert akkor,
amikor meg kell ítélni az elmúlt év gazdaságpolitikai intézkedéseit, akkor látnunk kell azt is,
hogy azok az elmaradt ígéretek bizony nem teljesültek.

Az előadó a kormány részéről úgy fogalmazott, hogy költségvetés vagy egyensúly
között kellett hogy válasszon a kormány. Én azt mondom, hogy a kettő együtt is mehetett
volna. Én a növekedési pálya felé mozdítottam volna el a gazdaságot a kormány helyében, és
azt látom, hogy azok az intézkedések, amelyeket a kormány hozott, azok kizárólag az
egyensúly javítását célozták, azonban tartósan aláásták a magyar nemzetgazdaság
teljesítőképességét. Említette itt az előadásában azt, hogy az önkormányzati szektor hiánya
lényegesen magasabb lett a vártnál. Amit én ezzel kapcsolatban hiányoltam, az az, hogy az
államháztartás információs rendszerének elégtelen működése miatt alakulhatott ez így,
ugyanis a kormánynak gyakorlatilag idén jutott először tudomására, hogy egy jelentős
hiánytúllépés történt az önkormányzati szektorban. Menet közben ennek a feltárására, ennek a
mérséklésére semmilyen intézkedést nem fogadott el, az önkormányzati szektor monitorozása,
az államháztartási információs rendszer átalakítása mind a mai napig várat magára.

A jelentős hiánytúllépésre, amelyet Magyarország elkönyvelhetett – arra szeretném
felhívni a figyelmet, hogy – egy hat éve tartó túlzottdeficit-eljárás után került sor, rendkívül
rosszat tett Magyarország nemzetközi megítélésének. Azt gondolom, hogy egy korrekt
tényfeltáró munkával meg lehetett volna előzni ennek a hiánynak ilyen mértékű túllépését.

Az irreális hiánycélokból adódott megítélésünk szerint a kormányzat
hurráoptimizmusa, ugyanis rosszul mérték fel a nemzetközi gazdasági lehetőségeket, rosszul
mérték fel a mozgásteret. Emlékezzünk csak, amikor ebben a bizottságban Matolcsy miniszter
urat bemutatta a Fidesz, akkor 6-7 százalék közöttire jövendölte a 2010-es hiány mértékét,
aztán ebbe a pozícióba kényelmesen belesüppedt, mondván, hogy ezt el lehet majd fogadtatni
az Európai Unióval, csak sajnos, mivel az Európai Unió nem érezte ugyanazt a
felülemelkedettséget és hurráoptimizmust, mint amit a kormány, ezért a pénzügyi
szabadságharc Orbán Viktor és Matolcsy György első brüsszeli útjáig tartott, ahol
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gyakorlatilag tollba mondták a kormánynak, hogy 3,8 százalékos lehet a hiánycél. Amikor
hazajöttek, ezt kezdték el képviselni. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi lehetőségek és a
gazdaságpolitikai mozgástér rossz felmérése vezetett ahhoz, hogy a kormány hónapokon
keresztül nem tette a dolgát, nem intézkedett, hiszen bízott abban, hogy egy magasabb
hiánycélt el fognak majd fogadni.

A különadókról, az ágazati adókról, bankadóról annyit szeretnék elmondani, hogy
többször is utaltunk már arra ezeknek a parlamenti vitájakor, hogy ezeknek az áthárítását – itt
különösen a bankokra gondolok – meg kellene akadályozni a lakosságra nézve. A kormányzat
ennek érdekében semmit nem tett, egyetlen cél lebegett a szeme előtt akkor, amikor az ágazati
adókat kivetette, az, hogy növelje a költségvetés bevételeit. Azóta ugyan a Magyar Nemzeti
Bank elkészítette a devizahitelesek helyzetét vizsgáló elemzését, ahol nemzetközi példákkal
illusztrálta azt – itt Lengyelország és Magyarország között vont párhuzamot –, hogy
mennyivel magasabb a magyarok törlesztő részlete a lengyel állampolgárokhoz képest, és
ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy a kormányzat lehetőséget adott a pénzügyi
szektornak arra, hogy az őt terhelő ágazati adót áthárítsa. Megjegyzem, amikor
megindokolták ezt, akkor azzal érveltek, hogy a magasabb kockázati költségek miatt kell
Magyarországon magasabb kamatot fizetni, ez semmilyen pénzügyi, szakmai szempontból
nem volt helytálló, ennek a részletes kifejtésére magából a bankszektorból sem vállalkozott
senki.

Tehát, amikor meg kell ítélnünk a kormányzat teljesítményét, akkor látnunk kell azt is,
hogy a magyar állampolgárok kárára hajtott végre átcsoportosítást, nem közvetlenül az
állampolgároktól szedte be, hanem a bankoktól szedte be az adót, de gyakorlatilag az
állampolgárok zsebéből húzta ki ilyen módon a pénzt, csak azért, hogy stabilizálja a
hónapokon keresztül gyakorlatilag beavatkozás nélkül hagyott költségvetési folyamatokat.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés vagy hozzászólási szándék? (Jelzésre.)
Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elsőként
két mondat az ÁSZ beszámolójához. Azt mindenképpen szükséges megjegyezni, hogy az
Állami Számvevőszék az előző kormányok időszakában nagy bátorságot mutatott a
gazdaságpolitikai vélemények kialakításában. Tehát, hogyha az előző kormány
gazdaságpolitikájával kapcsolatban más véleményt alakult ki az Állami Számvevőszéken
belül, ezt nagy bátorsággal elő is adták természetesen, amire való is, hiszen az Állami
Számvevőszéknek van ilyen feladata. Azt viszont kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ez a
bátorság elszállt, hiszen a kormányváltással gyakorlatilag ilyen jellegű megjegyzései, a
kormány gazdaságpolitikájára vonatkozó megjegyzései az Állami Számvevőszéknek már
ebben a beszámolóban sincsenek. Én valószínűsítem, hogy a következő időszakban meg
különösen nem lesznek.

A zárszámadással kapcsolatban ellentmondást vélek felfedezni a tekintetben, hogy az
írásos anyagokban az a koncepció világlik ki, hogy minthogyha a zárszámadási jelentésben
lévő számok megtévesztők lennének, ugyanakkor itt a szóbeli értékelésekből ez nem derül ki.

A másik ilyen jellegű általánosítható megjegyzés a zárszámadással kapcsolatban,
minthogyha minden pozitív lépés és intézkedés a mostani kormányhoz kapcsolódna, és
minden negatív természetesen az előző kormányhoz köthető a zárszámadás kapcsán. Tehát ez
is egy érdekes és figyelemre méltó momentum, még akkor is, hogyha számos tételre nincs
magyarázat. Mondanék egy példát. Ugye, úgy mutatja be ez a zárszámadás, mint hogyha az
előző kormány 80 százalékos GDP-arányos hiányt hagyott volna hátra, de nem beszél arról,
hogy a mostani csökkentés abból történik egyébként, hogy a Magyar Nemzeti Banknál volt
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1000 milliárd forintnyi tartalék, amiből történik ez az államadósság-csökkentés, na meg a
magánnyugdíj-pénztárak államosított tartalékából. Tehát gyakorlatilag ez a pénz létezett az
előző kormány időszakában is, csak most úgy gondolta ez a kormány, hogy más célokra
fordítja, de úgy mutatja be a zárszámadás, mint hogyha ez kizárólag a mostani kormány
dicsőséges tevékenységének eredménye lenne.

Még egy megjegyzés és ez kérdés is a kormány képviselőihez, a kiadási oldalon
megjelenik mintegy 720 milliárd forintos kiadástöbblet, aminek a részleteiről elfelejtettek
beszámolni itt az Országgyűlésnek. Jó lenne, hogyha erről valamiféle indoklást, magyarázatot
kapnánk, hogy hogyan is és miért történt ez a kiadásitöbblet-túllépés.

Úgy gondolom egyébként, hogy megfontolandó, támogatható-e ez a zárszámadás,
pontosan ezen okok miatt. Mert nem a valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be ez a
zárszámadás, és meglehetősen egyoldalúan értékeli az előző kormányzat, illetve a mostani
kormányzat ténykedését, és hát annak az eredményeit. Ugyanakkor meg kell természetesen
azt is jegyezni, hogy az Állami Számvevőszék most is fogalmaz meg ajánlásokat a
kormányzat részére, mint ahogy ezt az előző évtizedekben is mindig tette, és nyilván
elvárható, hogy a kormány megfontolja ezeket az ajánlásokat, és mi meg tennénk ajánlást az
Állami Számvevőszéknek, hogy ugyanolyan bátorsággal mondja el szakmai kritikai
véleményét a jövőben is a kormányzat gazdaságpolitikájával kapcsolatban, mint ahogy azt
tette az előző évtizedekben is. És akkor talán hasznára válik az Országgyűlésnek is meg
mindenki másnak. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Józsa István alelnök úr jelentkezett, de jelzem, hogy a végén én
is szeretnék azért néhány szót szólni, és alelnök úrnak akkor most átadom a szót.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztés jól
mutatja, hogy lehet, hogy bizonyos politikai megközelítés alapján az Országgyűlés elé
terjesztett törvényjavaslatokat át lehet írni, a valóságtól eltérőként lehet bemutatni,
ugyanakkor a gazdaság valós reálfolyamatai ettől függetlenül működnek, történnek. Ez az
előterjesztés tipikus példája annak az erőlködésnek, amit a Fidesz-kommunikáció több mint
egy éve próbál bemutatni, hogy minden felelősséget az előző kormányzati időszakra nyomjon.
Ez nem vezet gazdasági eredményre.

Lehet, hogy átmeneti politikai eredményt hoz, de gazdasági eredménye nem lesz. Kára
viszont van, ugyanis egy téves helyzetértékelés, mint ami tavaly nyáron megfogalmazódott, és
Kósa alelnök úr szájából el is hangzott, hogy Magyarország a Görögországhoz közeli
helyzetben van, súlyos 100 milliárdokba került az országnak, számításaink szerint több mint
900 milliárd forintba, és nem felelt meg a valóságnak.

A GDP növekedése általában jól jellemzi a gazdaságpolitikát, annak sikerességét,
eredményességét. Az előző kormányzat sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye
megindította az országot a növekedés útján, majd az új kormány a korábbi pályáról
elfordította az irányt, aminek az ország azonnal meg is fizette az árát. Ezzel együtt ne higgye
azt az előterjesztő, hogy a tervezett 0,9 százalékos GDP-csökkenés helyett 1,2 százalékos
gazdasági növekedés a Fidesz-kormány munkájának az eredménye. Van egyfajta
tehetetlenség a gazdaságban, tehát ez a növekedési tendencia elindult 2009 utolsó
negyedévében. A számok bizonyítják, hogy 2010 első negyedévében is megvolt. Tehát két
negyedév pozitív eredményének a lendülete időszakában vette át a kormányzást a Fidesz-
kormány. Az, hogy mínuszra volt tervezve, a korábbi válság eredménye, hogy óvatos terv
készült. Tehát nagyon kérem, hogy ezt még ne a saját eredményeiknek tulajdonítsák.

Azt, hogy növekedés vagy egyensúly, úgy fogalmaznám, hogy növekedés és
egyensúly vagy fordítva: egyensúly és növekedés. Különösen negatívan hatott a növekedésre
a különadók bevezetése. Ezek közül kettőt emelnék ki, az egyik a kereskedelmi hálózatokra
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kivetett különadók, amelyek szépen áthúztak a fogyasztói árakba, és azt eredményezték, hogy
ez év júniusában már abszolút értékben is 8 milliárd forinttal csökkent a kiskereskedelmi
forgalom. Tehát ez nagyon negatív különadófajta, ennél károsabb talán csak a banki
különadó. Tudom, divatos ma bankellenesnek lenni, de azért elmondom önöknek, hogy a
bankoknál van azért egy rosszabb, amikor nincsenek bankok, vagy nem hiteleznek a bankok.
Ezzel a különadóval sikerült egy olyan hangulatot, olyan kényszerpályát kialakítani a magyar
gazdaság hitelezési környezete számára, ami negatív spirált eredményezett, és ennek még nem
értünk a végére. Ezt önöknek tavaly sikerült elindítani, de még nem értünk a végére, ennek
további negatív hatásai lesznek.

Kovács képviselőtársam elmondta, hogy gyakorlatilag a Bajnai-kormány által
megtakarított IMF-hitelkeretre voltak önök olyan magabiztosak, és hogy mennyire nem volt
Magyarországon pénzügyi válság, azt az is mutatja, hogy a miniszterelnök megtehette ezt a
magatartást, hogy gyakorlatilag hátat fordított az IMF-delegációnak; egy kockás ingben,
focimeccsre menet közben elköszönt tőlük. Hogyha Magyarországon pénzügyi válság lett
volna, akkor a miniszterelnök nem ilyen magatartást tanúsít, mert nem lett volna ebben a
helyzetben. A számok azt mutatják, hogy az államadósság a lekönyveléssel 80,2 százalékot
mutatott, de most a visszafizetések okán is látszik, hogy ebben 3,6 százalék tartalék volt a
Magyar Nemzeti Banknál letétben.

Nagyon szeretném, hogyha a múlt meghamisítása helyett tanulnának a
reálfolyamatokból, és azt szeretném mondani, hogy azért, mert valamiről – valótlanságról –
törvényt hoznak, az még nem válik valóságossá. Tehát nagyon kérem az előterjesztőt, hogy
azokat a túlzó megfogalmazásokat vegye ki belőle, fogadja el a módosító indítványainkat, és
nagyobb felelősséggel gondolkodjon ezeknél az előterjesztéseknél, mert nem csak a
választók, hanem a szakemberek is olvassák ezeket az anyagokat. Sőt, elsősorban a gazdasági
szakemberek olvassák, ebből tudják kiolvasni, hogy a kormánynak milyen szándékai vannak,
és ezzel lehet pozitív vagy negatív irányban befolyásolni a gazdasági környezetet. Ez az
előterjesztés így, a valóság meghamisításával negatív irányban befolyásolja a gazdasági
környezetet, tehát kárt okoz az országnak. Nagyon kérem önöket, hogy a reáliákból
induljanak ki, és a valós adatok értékelésével tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel
növekedési pályára tudják állítani az ország gazdaságát, szemben az elmúlt időszakban
tapasztalt negatív spirállal.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót szólni. Onnan kezdeném,
ahol alelnök úr, illetve Kovács Tibor képviselő úr abbahagyta, itt hiányolták az ÁSZ kritikus
hozzáállását. Azt gondolom, az ÁSZ most is kellően kritikusan áll hozzá. Csak szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy azt a költségvetést, amelynek a zárszámadását tárgyaljuk, a
2010. évi költségvetést a Bajnai-kormány készítette elő és terjesztette az Országgyűlés elé.
Ahhoz áll hozzá kritikusan ebben a formában az ÁSZ, és mondja ki egyértelműen, hogy ha a
költségvetés változatlan formában ment volna végig 2010-ben, akkor bizony nem
3,8 százalék, de nem is 4,2 százalék – mint ami a vége lett –, hanem 7 százalék körüli hiány
alakult volna ki. Ez a kritikus hozzáállás. Tudom, hogy ez fáj önöknek, de attól tény, ami
tény, a 2010. évi költségvetés előkészítője, előterjesztője a Bajnai-kabinet volt, és ennek
megfelelően nyilvánvalóan az ÁSZ az általuk előterjesztett költségvetés és a valóság közötti
különbséget próbálta firtatni akkor, amikor elkészítette a zárszámadással kapcsolatos
összefoglalóját és jelentését. Szerintem ez korrekt hozzáállás, amikor egyértelműen kimutatja,
hogy bizony a költségvetési folyamatok változatlan formában alakulva nagyon súlyos
pénzügyi helyzetet idéztek volna elő.

Szerintem nagyon helyes, hogy a zárszámadás előkészítése során a kormányzat is
egyébként rámutatott arra, hogy milyen költségvetési lépésekre volt szükség egészen
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pontosan, és mekkora összegben, hogy tartani tudjuk a hiányt. Itt fel szeretném hívni a
figyelmet arra, hogy vonják ki egymásból a számokat – ahogyan arra szerintem utalt helyettes
államtitkár úr is –; hogyha az egyébként meghozott bevételnövelő intézkedések bevételét és a
mostani kormányzat által nagyon kis összegben kiengedett bevételeket kivonjuk egymásból,
akkor ki fog jönni az a különbség, ami egyébként kiadta volna a nagyobb hiányt, hogyha nem
történik meg a különadók, tehát a válságadók, illetve a bankadó kivetése.

Természetesen sokféle vitát lehet folytatni arról, hogy ehhez képest milyen volt az az
örökség, ami jelentkezett a tartalékban. Azért hadd hívjam fel a figyelmüket, most kifejezetten
megnéztem külön ezért: 2008. szeptember 30-án a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka
17,4 milliárd euró volt, és alig negyedévvel később ezt a kormány kénytelen volt a Magyar
Nemzeti Bankkal együtt 35 milliárd euróra emelni, de ennek kifejezetten önök az okai, tisztelt
képviselőtársaim. Mert hogyha az előző 4-5 esztendőben nem engedik meg azt, hogy a
bankok az amúgy is rossz devizahitelezési gyakorlatot ráadásul rövid lejáratú forrásokból
finanszírozzák, tehát, hogy 3-6 hónapos swapok legyenek 15-20-25 éves lejáratú hitelek
mögött. Akkor egészen más lett volna a devizatartalékolási kötelezettség, mert a
devizatartalékra vonatkozó általános szabályok úgy szólnak, hogy egy ország jó, ha annyi
devizatartalékot tart, amennyi az éven belül az egész országban lejáró devizakövetelések
összege. Ha önök a bankrendszerrel szemben szigorúan léptek volna föl, és nem engedték
volna meg, hogy egyébként hosszú lejáratú hiteleket éven belüli forrásokkal finanszírozzanak,
akkor az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy Magyarország sokkal kevésbé lett volna
támadható 2008 végén, és nem kellett volna ilyen mértékben megnövelni a devizatartalékot.

Tehát lehet, hogy mondják azt, hogy örökül hagytak egy magas devizatartalékot, de
csendben teszem hozzá: az a minimum, amennyire föl kellett emelni a devizatartalékot. Ha
korábban szigorúbban járnak el a bankrendszerrel szemben, akkor azt gondolom, a probléma
is lényegesen kisebb lett volna. És itt majd visszautalok a következő napirendi pontra: a
devizatartalék csökkentésének egyetlen módja, hogyha egyébként ezek a rövid lejáratú
kötelezettségek többek között a bankrendszerben csökkennek. Vagy úgy, hogy sajnos
kivonnak belőle hiteleket, amint az automatikusan következett abból a gyakorlatból, amit
önök engedtek, vagy pedig az következik, hogy végtörlesztés áll be, és akkor is ugyanúgy
csökkennek a mögötte lévő rövid lejáratú források, és ezzel az ország megtámadhatósága is.
De ezt most zárójelbe teszem, mert ez a következő napirendi pont témája, de jelezném, hogy
erre a devizatartalékra ezért volt szükség, és valóban, az ország és az adófizetők annak idején
a bankrendszerben meglévő forrásproblémákat kezelték magas devizatartalékkal, és annak a
kamatait mindannyian – az összes adófizető – finanszíroztuk az elmúlt három esztendőben
folyamatosan és megállás nélkül, tisztelt képviselőtársaim. Mondjuk ezt az apróságot nem
szabad elfelejteni akkor, amikor a szükséges devizatartalék nagyságáról és annak a
költségéről beszélünk.

Azt gondolom, az előterjesztett zárszámadás a számok, a költségvetési folyamatok
feltárása tekintetében is korrekt, ezt mindenképpen köszönjük a kormányzatnak is, és azt
gondolom, az Állami Számvevőszék hozzáállása is kellően kritikus. Minden bizonnyal ezzel
szembesülhetünk majd akkor is, amikor a 2012. évben a 2011. évi költségvetés folyamatait
fogjuk végigtekinteni.

Amennyiben nincs más hozzászólási szánék, akkor – ha megengedik – most fordított
sorrendben előbb helyettes államtitkár úrnak adnám meg a szót, és utána alelnök úrnak,
amennyiben reagálni kívánnak az észrevételekre. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

Válaszadás

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A feltett kérdésekre sorrendben igyekszem válaszolni.
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Elsőként Volner János alelnök úr kérdései kapcsán azt gondolom, hogy növekedés
versus egyensúly kérdéskörben azonos a véleményünk. Én is azt fejtettem ki, hogy
meglátásom szerint úgy került sor nettó összegben mintegy 600 milliárd forintos kiigazításra,
hogy az a növekedési pályát nem rontotta. Vagyis az intézkedések egyszerre irányultak a
stabilitás megteremtésére és a növekedés feltételeinek biztosítására. Épp ezért is került sor
olyan, összességében 50-70 milliárd forint összegű adókiengedésre, amelyek az adott
szférában jelentős forrást jelentettek, ha az említett kisadók eltörlésére vagy a
társaságiadókulcs-csökkentésre gondolok. De említhetném az Új Széchenyi-terv
megfogalmazását is.

Az önkormányzati szektor adóssága tekintetében a következőt tudom mondani. A
parlamenti választások évében az önkormányzati hiány – tekintettel arra, hogy az
önkormányzati választások is abban az évben vannak – jellemzően mindig sokkal nagyobb,
mint a választások közötti évben. A kormányzat az önkormányzati szektor 190 milliárd
forintos hiányával számolt. Ez kiugró összeg, ha azt nézzük, hogy nem választási évben
100 milliárd forint körüli hiányok voltak a szektor egészében. Az első három negyedév adata
95 milliárd forintnyi hiányt mutatott. Tehát a kormány úgymond monitorozta, folyamatosan
figyelemmel kísérte az önkormányzati szektor hiányának alakulását. A negyedéves
beszámolók alapján azonnali információkat kaptunk a Magyar Államkincstártól. Az első
három negyedév adata alapján feltételeztük azt, hogy a korábbi évek tapasztalatával
összhangban maximum megduplázódhat a hiány. A 95 milliárdos hiány azonban nem
megduplázódott, hanem mintegy 240 milliárd forint körüli hiány alakult ki.

A tanulságokat természetesen le kell vonni, ebben maximálisan egyetértek alelnök
úrral, azt is áttekintettük, hogy az információszolgáltatást mennyire lehet fejleszteni. Azt
gondolom, itt minimális az előrelépés, hiszen – ahogy említettem – a negyedéves
önkormányzati beszámolók alapján folyamatosan ellenőriztünk minden számot, viszont a
másik kulcsdolog az önkormányzati rendszer átalakítása és például az adósságküszöb
bevezetése, amit már az elfogadott alaptörvény tartalmaz. Azok a jogi lépések és az
önkormányzati rendszer egészének átalakítása önmagukban garantálhatják – tehát azok a
lépések, amelyeket már megtett a kormány és az Országgyűlés, illetőleg az önkormányzati
rendszer átalakítása együttesen garantálhatják –, hogy a jövőben ilyen jellegű, ilyen mértékű
elszaladás ne történjen.

A harmadik tényező, amire reagálnék az, hogy vajon mennyire gyorsan reagált a
kormány, milyen elképzelések voltak. Az első 29 pontos akcióterv júniusban került
bejelentésre. Azt gondolom, a kormány nagyon gyorsan és – ha szabad ilyet mondanom –
hatékonyan reagált az adósságválság elkerülése érdekében.

A negyedik pontban pedig a bankadó tekintetében alelnök úr azt említette, hogy a
kormány nem tett intézkedéseket annak elkerülésére, hogy a bankadót a bankok
továbbhárítsák a lakosságra. Biztos, hogy voltak a bankadónak hatásai, ugyanakkor
meggyőződésem, hogy minden olyan lépést megtett a kormány, ami gátolta a bankadó
továbbhárítását. A makrogazdasági számokban épp azt látjuk, hogy egy 600 milliárdos
kiigazítás mellett a makrogazdasági folyamatok összességében jobban alakultak. Hogyha ezek
a kiigazítási lépések mind teljes egészében továbbáramlottak volna a reálszférába, biztos,
hogy nem azokat a makrogazdasági adatokat látjuk 2010 tekintetében, amelyeket a
Statisztikai Hivataltól és más adatszolgáltató szervektől most láthatunk.

Kovács Tibor képviselő úr kérdésére térve: 720 milliárd forintos kiadási többletet
említ. Ezek a többletek – ha jól gondolom – a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű

előirányzatok többletkiadásainál jelentkeznek. Több olyan kiadási tétel volt, amely – ha
szabad így fogalmaznom – nem pontosan volt betervezve, és jelentős kiadástúllépés történt. A
legnagyobb tétel ezek közül az európai uniós programok finanszírozása. Itt az eredetileg
tervezetthez képest az uniós programok kiadása 400 milliárd forinttal volt magasabb. Ez volt
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egyébként az egyik terület, ahol a kormány takarékossági, zárolási, kiadáscsökkentési lépései
nem érvényesültek, sőt mondhatom, hogy pont ellenkező törekvés volt az Új Széchenyi-
tervvel, illetőleg a vonatkozó jogszabályok átalakításával. Ezen uniós források, melyek éppen
a növekedést szolgálják, nem visszafogás, hanem gyorsítás volt a cél.

A túllépések másik nagy tétele – tehát a 400 milliárdos uniós programokkal
kapcsolatos túllépés mellett – az, hogy az általános és céltartalék nem a tartalék-
előirányzatokon, hanem a felhasználás helyén került kimutatásra, ez 126 milliárd forint
kiadást jelent. Ezenkívül a maradványok év közbeni átstrukturálása volt a harmadik nagy,
100 milliárdos tétel, amelyik technikai jellegű kiadást jelent: az egyes szerveknél kiadásként
elszámolt tételek más szervnél bevételként jelennek meg. A negyedik tétel, ami összességében
az említett háromnál kisebb, de mégis jelentős, az iszapkatasztrófa – a MAL Zrt. katasztrófája
– miatti többletkiadást jelenti.

Józsa alelnök úr kérdései kapcsán azt gondolom, hogy a már említett növekedés és
egyensúly kérdésköre tekintetében azonosan gondolkodunk, hogy a mindenkori
kormányoknak a növekedést és egyensúlyt kell céloznia. Ami pedig a számok
valóságtartalmát illeti, az Állami Számvevőszék részéről alelnök úr azt említette, hogy a
számok valósak. Tehát ismereteim szerint, ha a kormánytól független szerv mind az eredeti
számokra, mind a teljesítési számokra azt mondja, hogy valósak, akkor nekem mint
kormányzati szereplőnek nem tisztem azokat megkérdőjelezni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsoljon!

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Rövid reakcióm lenne. Szeretném felhívni Kovács Tibor képviselő úr
figyelmét, amióta az Állami Számvevőszék működik, mindig a törvényeknek és az
Országgyűlésnek alárendelve végezte a munkáját, és így fogja végezni a jövőben is.

A másik: szeretném elmondani, hogy ahogyan az ÁSZ által készített beszámolóban
feltártuk, a megbízhatóságot és szabályszerűséget vizsgáltuk. Csatlakozva ahhoz, amit Rogán
elnök úr megfogalmazott, amennyiben nem történnek meg a költségvetés korrekciói, nem
születnek olyan törvények, amelyek a hiánycélt próbálják kordában tartani, akkor most nem
tudunk ilyen beszámolót adni, hiszen már márciusban 71,2 százalékra "teljesült" a hiány.

Egyébként szeretném még azt is elmondani, hogy az Állami Számvevőszék
gazdaságpolitikai javaslatokat kiemelten a költségvetés kapcsán fogalmazott meg az elmúlt
években, és fog megfogalmazni a jövőben is. Az külön kérdés, hogy ezek a javaslatok 2002-
től 2010-ig az illetékes kormányoknál mennyire találtak meghallgatásra. Jó példa az
önkormányzati szektor, hiszen az Állami Számvevőszék – ahogy helyettes államtitkár úr is –
kiemelte az önkormányzati szektort, pont az adósságállomány miatt. Az Állami
Számvevőszék hosszú évek óta jelzi, hogy ez az önkormányzati szektor, ez a struktúra így
fenntarthatatlan. Erre, hiába jelezte a Számvevőszék, érdemi intézkedés nem történt, de
sorolhatnám a példákat.

Tehát szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy az Állami Számvevőszék a
jövőben is azonos mércével, a szakmaiság mentén fog fogalmazni és tesz javaslatokat, és
bízom benne, hogy a kormány ezeket meg is fogja fogadni és be fogja építeni a
törvényalkotásba.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazás következik. Értelemszerűen az Állami
Számvevőszék jelentéséről nem kell voksolni, tehát az általános vitára való alkalmasságról
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döntünk a zárszámadási törvény tekintetében. Kérem, hogy aki a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 8 nem szavazat ellenében a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a
zárszámadási törvényt.

Köszönöm szépen alelnök úrnak és helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet.

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4144. számú
törvényjavaslat (Tárgysorozatba-vétel és általános vita)

A központi hitelinformációs rendszerről szóló T/4515. számú törvényjavaslat
(Tárgysorozatba-vétel és általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontok tárgyalására, tekintettel arra, hogy ez a 3. és a
4., tehát az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosítása, valamint a központi
hitelinformációs rendszer. Itt én lennék az előterjesztő, ennek megfelelően át fogom adni az
elnöklést Koszorús László alelnök úrnak. Előtte, ha megengedik, akkor még azért megkérném
a kormány képviselőjét, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Tisztelettel üdvözlöm Nátrán
Roland helyettes államtitkár urat, és az elnöklést átadom Koszorús László alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm helyettes államtitkár urat, és ahogy elnök úr is
mondta, a 3. és a 4. napirendi pontot közösen tárgyaljuk. Meg is adom a szót az
előterjesztőnek. Parancsoljon, elnök úr!

Rogán Antal (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Tisztelt
Képviselőtársaim! Azt gondolom, itt olyan törvényjavaslatok tárgyalásáról beszélünk, melyek
egy héttel ezelőtt bejelentésre kerültek. Értelemszerűen ezek valóra váltását, tehát a
miniszterelnök úr által az otthonvédelmi akcióterv keretében említett pontok valóra váltását
szolgálja mind a kettő, a tisztelt Ház elé kerülő törvényjavaslat.

Mindenekelőtt szeretném indokolni, hogy miért van szükség ezekre a
törvényjavaslatokra és a miniszterelnök úr otthonvédelmi akciótervben szereplő pontokra.
Elsősorban azért, mert meggyőződésem szerint azokat az embereket – vagy legalábbis
túlnyomó többségüket –, akik devizahitelt vettek fel, az előző években gyakorlatilag
becsapták. Becsapták a szónak abban az értelmében, hogy nem voltak tisztában a valódi
kockázatokkal, nem voltak tisztában azzal, hogy az a szerződés, amit aláírnak, az ezen
kockázatok áthárítása tekintetében rájuk nézve milyen következményekkel jár. Senki nem
világosította fel őket arról, hogy az összes kockázatot – az aláírt szerződések értelmében –
kivétel nélkül a hitelt felvevő viseli, és semmilyen kockázatátvállalás a hitelt nyújtó bank,
pénzintézet részéről nem történik.

Azt gondolom, már önmagában az is elgondolkodtató, hogy ugyanezekben a
szerződésekben gyakorlatilag az is szerepel, hogy ezen kockázatok áthárítására a mindenkori
hitelnyújtó – tehát a bank, illetve pénzintézet – az egyoldalú szerződésmódosítás keretében is
lehetőséget kapott. Mindezt az akkori szabályozóhatóságok eltűrték, engedték, sőt bizonyos
értelemben még bíztatták is ezeknek a folyamatoknak a kialakulását.

Ne felejtsük el, hogy az elmúlt egy esztendőben több olyan lépést is kellett tennünk,
melyek megpróbálták legalább ezt az egyoldalú helyzetet orvosolni. Ennek keretében történt
meg itt a bizottságban és a parlamentben az előző esztendőben az egyoldalú
szerződésmódosítás tilalmának a bevezetése. Ne felejtsük el, hogy akkor vezettük be a
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középárfolyam kötelező alkalmazását is. Addig – kockázat ide, kockázat oda – nem csak a
kockázat teljes áthárítására volt lehetősége a pénzintézetnek, hanem sajnos még arra is, hogy
ráadásul ő maga határozza meg azt az árfolyamot, amin éppenséggel az adott hónapra az adott
törlesztőrészletre vonatkozó kockázatot áthárította. Ugyanezzel párhuzamosan vezettük be a
kamatemelés egyoldalú tilalmát tavaly. Mindez azonban sajnos semmit nem jelentett arra
nézve, és ezért további lépésekre van szükség, hogy adott esetben hogyan történik meg a
kockázatok megosztása a hitelt nyújtó és a hitelt felvevő között, és milyen formában tesszük
meg azt a lépést, ami – azt gondolom – feltétlenül szükséges, tehát összességében hogyan
tesszük még szabályozottabbá azokat a viszonyokat, amelyek a hitelnyújtó és a hitelt felvevők
között vannak.

Ezeknek a törvényjavaslatoknak ez a célja, bár ebben az ügyben is tett már a
parlament megelőző lépést, hiszen a kockázatmegosztás egyik fontos lépése például pontosan
az árfolyam kiszámíthatatlanságának az időszakában az a törvényjavaslat volt, amit a tavasz
végén, a nyár elején tárgyalt a tisztelt Ház, ami az árfolyamgát bevezetéséről szólt. Azt
gondolom, innentől kezdve érdemes szét is bontani azokat az eszközöket, amelyekről itt
összességében beszélünk. Meggyőződésem szerint minden olyan adósnak, aki alapvetően
önhibáján kívül a fizetésképtelenség határára sodródott vagy azon már túl van – ennek oka
lehet például a munkahely elvesztése, ez klasszikus és általános ok akkor, amikor
bekövetkezik a fizetésképtelenség –, azoknak segítséget értelemszerűen a kormányzat által
felállításra kerülő nemzeti eszközkezelő nyújt, amelynek most már a törvényi feltételei
megvannak.

Értelemszerűen minden olyan adósnak, aki úgy ítéli meg, hogy a következő 3-4
esztendőben kell csak az árfolyamkockázatot viselnie, még mindig ott áll a lehetősége arra,
hogy az árfolyamgát eszközével érjen, de a becsapott emberek közül nagyon-nagyon soknak
meggyőződésem szerint meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egyébként a kockázat egy
részét vállalva kiléphessen ebből a számára rendkívül kedvezőtlen és óriási kockázatokkal
együtt járó hitelszerződésből. Az a végtörlesztési javaslat, ami most a tisztelt Ház elé kerül,
pontosan ezt a célt szolgálja, illetve ezt a kört célozza meg.

Most az a nagy kérdés természetesen, és ezt joggal vethetik fel, hogy ez milyen
körülmények között történik meg. Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat megfogalmazásakor
nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ezzel abban a formában visszaélni ne lehessen, hogy
senki ne nyerészkedhessen rajta. Két lehetőséget is megvizsgáltunk a törvény előkészítésekor.
Az egyik lehetőség az volt, hogy a válság előtt felvett hitelekhez kötjük mindezt, tehát a 2008.
szeptember 30-a előtt felvett hitelekhez, a másik lehetőség pedig a konkrét árfolyamhoz való
kötés volt. Azt gondolom, helyes, hogy az utóbbit választottuk, egész egyszerűen azért, mert a
svájci frank, illetve az euró mozgása főleg a 2008. szeptember 30-a utáni és 2009 eleje közötti
időszakban más-más képet mutatott, így helytelen lett volna, hogyha időponthoz kötjük. Ezért
a törvényjavaslatban végül is abban maradtunk, hogy ezzel a lehetőséggel az élhet, aki
180 forintos svájci frank, 250 forintos euró, illetve a 2 forintos japán jen árfolyam alatt vette
fel a saját hitelét. Az efölött felvett hitelekre ez értelemszerűen nem vonatkozik már. Jelzem,
ez egyébként összességében nyilvánvalóan a nyújtott devizahiteleknél a svájci frankos hitelek
túlnyomó többségét, az euróhitelek esetében talán a nagyobbik részét, de ott nem merném
állítani, hogy a túlnyomó többségét, és a japán jenben felvett hitelek esetében is – bár ezek
összességében elenyésző százalékot képviselnek – a túlnyomó többségét jelenti.

Ugyancsak szeretnék arra rávilágítani, hogy másféle természetű korlátot ebben a
törvényjavaslatban érdemben nem fogalmaztunk meg. Kötelezettségeket viszont kétoldalúan
abban a formában igen, hogy fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy értelemszerűen ezt a
lehetőséget nem a végtelenségig nyitjuk meg, ez a december 30-áig beadott kérelmekre
vonatkozik. Miért pont december 30-a? Egyszerű oka van, december 31-e egy szombati nap,
és azt bizonyára önök is tudják, hogy a jelenlegi közigazgatási szabályok abban az esetben,
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hogyha nem hétköznapot, hanem hétvégét jelölünk meg valami beadási határidőre, akkor a
következő hétköznappal nyitnánk meg egyébéként a benyújtást. Ez túlnyúlna a naptári éven,
és a naptári éven való túlnyúlás azzal jár együtt, hogy nehezebb lenne az adott évi
bankrendszer mérlegén belül elkülöníteni ezeket a megtörténő, tényleges végtörlesztéseket, és
meg akartuk adni azt a lehetőséget, hogy ez egy olyan korlátos időszak legyen, amelynél a
bankrendszer világosan tisztában legyen az év zárásával, hogy ez önmagában mekkora
költséggel járt együtt, és ezt már a mérleg elfogadásakor kezelni tudja. Ez nyilvánvalóan
együtt jár azzal, hogy nem tudják megtenni azt, amivel sokszor fenyegetőztek – vagy ők, vagy
éppenséggel a könyvvizsgálók –, nem lehet az egész követelésállományra nézve azt mondani,
hogy mindenütt megtörténik a végtörlesztés, hiszen december 30-ára egészen pontosan
kialakul az a kép, hogy egyébként ez mekkora részt érinthet.

Azért fogalmazok úgy, hogy „érinthet”, mert ezt követően életbe lép egy másik
szabály, az a szabály pedig úgy szól, és ezt úgy fogalmaztuk meg ebben a törvényjavaslatban,
hogy az illetékes pénzintézet a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül köteles arra,
hogy az ezzel kapcsolatos végtörlesztési szerződésmódosítást és azzal kapcsolatos minden
papírmunkát elvégezzen és az ügyfél elé tegyen. Nyilvánvaló, hogy az ügyfél részéről történő
aláírása ugyanezen papíroknak a fizetési kötelezettséggel is együtt jár. Ez azt jelenti, hogy
akkor ott életbe lép az, hogy az ügyfélnek a szerződésben rögzített határidőn belül egyébként
a törlesztést meg kell tennie. Tehát ez a szabály így a törvényjavaslatban megfogalmazott
módon értelemszerűen a bankot kötelezi, de aláírás esetén az ügyfelet is kötelezi.

Itt már több olyan észrevételt hallottunk, hogy ennek egy technikai pontosítására
szükség lehet, azt gondolom, ebben a magunk részéről megvan a nyitottság, itt a technikai
pontosítás lehetőségét már mi is vizsgáltuk, elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatos módosítást
még a Ház elé terjesztünk. Összességében ennyit tehát arról a módszertanról, ahogyan a
végtörlesztés megtörténhet. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, nagyon sokat hallottam
arról, hogy ezzel a lehetőséggel ki élhet és ki nem. Itt inkább visszafordítanám azt, hogy ne
találgassunk, nézzük meg, hogy mit mondanak erről maguk az ügyfelek. Talán az egyik
legreprezentatívabb felmérés a Portfolio.hu portálon elkészült felmérés volt, ha jól tudom,
akkor a Portfoliónak ez volt a legnagyobb eddigi elemszámú önkéntes kutatása, tehát ahol az
olvasók maguk jelentkeztek egy felmérésre, és ezen belül az is világossá vált, hogy az
ügyfelek meglehetősen nagy számban kívánnak ezzel élni. Nyilvánvalóan nehéz azt mondani,
hogy ez reálisan realizálódhat. Azt gondolom, az 50 százalék alatt maradhat, és 15 százalék
fölött lehet. A kettő közé tenném valahol azt a valós arányt, ami ebben az esetben
megtörténhet, és itt szeretném jelezni, hogy tekintettel arra, hogy ismerjük a vonatkozó
hitelállomány összetételét, ami azt jelenti, hogy a hitelállomány 86 százaléka 10 millió forint
alatti tételekből áll össze, ebből az következik, hogy nagy számban élhetnek vele olyanok,
akik adott esetben kifejezetten kis hitelt vettek fel. Hogy ezt családi segítségből, forinthitelből
vagy milyen formában teszik meg, azt gondolom, ezt az ő döntésükre kell bízni.

Elhiszem, hogy a bankrendszeren belül ma sokan azt gondolják, hogy egyébként nem
lesz hitel erre, de arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig van versenyhelyzet,
ma is van a bankoknál versenyhelyzet. A forintforrások kihelyezésére is van a bankok
részéről egyfajta nyomás, és ez egy olyan lehetőség, amivel lehet élni. Egyáltalán nem tartom
elképzelhetetlennek, hogy lesznek bankok, amelyek egyébként piacot próbálván nyerni, a
következő három hónapban fognak nyújtani ilyen hitelkonstrukciókat. Mi semmilyen
kötelezést nem teszünk le az asztalra ezzel kapcsolatban, de elindíthatunk egy folyamatot,
amely folyamat összességében – azt gondolom – azért szerencsés, mert hozzájárul az ország
külső támadhatóságának a csökkentéséhez, és itt utalnék vissza arra, amit az előzőekben is
elmondtam: a bankrendszerben ezen hosszú távra nyújtott hitelek mögött túlnyomórészt rövid
távú források állnak.
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Itt szeretném majd arra kérni – és azt gondolom, helyes lenne, hogy mi magunk is
felhívjuk erre a monetáris politikát irányítók figyelmét –, hogy olyan ösztönzőket léptessenek
életbe, mely ösztönzők azt a célt szolgálják, hogy a hitel kiváltásakor a bank rövid távú forrást
építsen le, és ne az egy éven túli forrásokat. Erre nagyon egyszerű példát tudok mondani:
rövid távú forrás leépítése esetén a devizatartalékolási kötelezettség csökkenhet.
Mindenképpen azt javasolnám a Nemzeti Banknak, hogy csak akkor nyújtson aktuális
spotárfolyamon valamely banknak devizavásárlási lehetőséget a tartalékból, hogyha
egyébként vállalja azt a kötelezettséget, hogy végtörlesztés esetén rövid távú forrást fog
leépíteni a hitelek mögül, éven túli lejáratú forrás leépítése esetén ilyen segítséget ne kapjon.
Azt gondolom, ez már önmagában ösztönző lehet arra, hogy a két folyamat kölcsönösen jól
érvényesül. Amennyiben csökkennek a bankrendszer rövid távú forrásai, a mi tartalékolási
kötelezettségünk is csökken, ebből az következik, hogy egyébként ezzel párhuzamosan a
tartalékolási költségek is csökkenni fognak a költségvetésen belül. Tehát összességében ez
nem csak az ország külső megtámadhatóságát csökkenti, hanem még ahhoz a folyamathoz is
járulhat, hogy a költségvetésen lévő kiadási forrás is csökkenni fog. Hogy ez mekkora, azt
majd például a Magyar Nemzeti Bank eredményének a tárgyalásakor szerintem látni fogjuk,
hogyha arra a következő egy-két hónapban érdemben kitérünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Összességében azt gondolom, hogy igazságos és a
makrogazdasági kockázatokat csökkentő – hosszú távon mindenképpen csökkentő –
folyamatot indítunk el ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával. Szeretnék még kitérni
néhány más technikai részletre, hiszen ez a végtörlesztésen kívül más pontokat is érint. Itt
nyilvánvalóan módosítjuk az adótörvényeket abban a tekintetben, hogy az adótörvényeknél
akkor, hogyha a bank és a hitelfelvevő közötti megállapodásra kerül sor, akkor itt
adókötelezettség – mondjuk a hitel elengedését – semmilyen formában ne terhelje. Ez több
ponton is megtörténik, ez végigkövethető a törvényjavaslatban.

Egyben előírást teszünk arra nézve, hogy a végtörlesztés esetén a kedvezményes
árfolyamú végtörlesztésnél költséget ne lehessen felszámítani, másik oldalról szeretném azt is
hangsúlyozni, hogy a magunk részéről lépést teszünk annak érdekében is, hogy a forintban
felszámítható költségeket valóban csak forintban lehessen felszámítani. Ez nyilvánvalóan
azzal jár együtt, hogy például kezelési költséget és több más olyat, amit a bankok ma
devizában számítottak fel, sokkal nehezebb lesz egyébként az ügyfélre devizában továbbróni.
Azt gondolom, ez megint azoknak az előnytelen szerződéses konstrukcióknak a pontosítását
és rendezését szolgálja, amelyeket pontosan az előző időszakokból örököltünk meg e téren.

Végül hadd szóljak egy utolsót a másik javaslatról, ami még a tisztelt Ház előtt
fekszik, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvénymódosításról. Ez a pozitív
adóslista bevezetését szolgálja, de nem kizárólag a negatív adóslista mellett pozitív adóslista
meghirdetésével, hanem gyakorlatilag a hitelt felvevőről egy teljes körű információs rendszer
létrehozásával. Azt gondolom, ez jó dolog, mert gyakorlatilag azt a helyzetet rendezi, hogy
nyilvánvalóvá válik mindenki számára, és ez a központi adatbázisból egyértelműen kiderül,
hogy az adott hitelfelvevőnek milyen előélete van. Ha vannak kockázatai, akkor azok miért
vannak, és mennyi ideig tartottak, joggal került-e rá egy BAR-listára vagy nem, levehető-e
onnan vagy nem, és nem jár együtt azzal, hogy mondjuk valaki 3-4 hónapos törlesztési
késedelemben volt, mert fél élvre elveszítette az állását, és utána mondjuk egy
adósságrendezési eljárás miatt évekre kedvezőtlen helyzetbe kerül minden pénzintézetnél. Ezt
kezeli ez a javaslat.

Meg kell jegyeznem, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban korábban voltak aggályai
az adatvédelmi ombudsmannak. Azt gondolom, elképzelhető, hogy lehetnek ilyen aggályok,
de összességében – meggyőződésem szerint – ez egy helyes törvényjavaslat, ami azt a célt
szolgálja, hogy segítsen valójában a hitelfelvevőknek. Hozzátenném azt a tisztelt Háznak,
hogy ha ez megvalósul, akkor a következő évben – akár a pénzintézeti szabályozás
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szigorúbbá tételével – elmozdulnék abba az irányba, hogy szabályoznám azt, hogy a
bankrendszernek ne csak arra legyen módja és lehetősége, hogy a BAR-listán szereplők
esetében kemény felárat alkalmaz a hitelnyújtásnál, hanem arra nézve is legyen
kötelezettsége, hogy a tartósan pozitívan törlesztők esetében viszont valamilyen kedvezményt
is megállapítson a hitel nyújtásánál, merthogy erre mind ez ideig lehetőség lett volna ugyan a
bankok részéről, de gyakorlat nem nagyon volt. Tehát nem csak kötelezettség nem volt,
gyakorlat sem volt. Nagyon örülnék neki, ha mutatnának nekem egy olyan, mondjuk a hitelét
10 éve rendesen törlesztő embert, aki ezért kedvezményt kapott, én nem nagyon láttam ilyet.
Éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgálni, de ezt már csak úgy lehet
megvizsgálni, hogyha egyébként az ezzel kapcsolatos hitelinformációs rendszer elkészül, az
működőképes, és valóban meg is van. Szerintem ez egy történelmi előrelépés, és nyilvánvaló,
hogy ehhez több időre van szükség, tehát hónapokat fog igénybe venni ennek a folyamata.

Végül említést szeretnék tenni arról, hogy így a THM-re vonatkozó szabályozás
egyáltalán nem kerül a tisztelt Ház elé. Ennek jelenleg az az oka, hogy kaptam egy levelet –
és itt a bizottságra hárul majd egy feladat, kaptam egy egyelőre szóbeli megkeresést, ami levél
formájában is jelentkezik, ha jól tudom, a mai napon – Navracsics Tibor miniszter úrtól, és
ebben a levélben az szerepel, hogy vizsgáljuk meg mi magunk alaposan körbejárva azt, hogy
ezt hogyan érvényesítjük az éven belüli áruhiteleknél, illetve a hitelkártya-szolgáltatásoknál.
Szükségét látjuk-e annak, hogy ezeket kivételként szerepeltessük a 30 százalékos THM alól,
vagy ha nem, akkor milyen mértékű korlátozását tartjuk indokoltnak. Ezt a bizottság elé
fogom hozni majd a következő bizottsági ülések valamelyikén. Azt gondolom, a megfelelő
szakemberek meghívásával ezt tárgyaljuk meg, és ezt követően tegyünk le egy olyan
javaslatot a kormányzat számára, ami alapján az ezzel kapcsolatos törvényjavaslat
elkészülhet, és remélhetőleg egy hónapon belül a tisztelt Ház elé kerül.

E kicsit hosszadalmas bevezetőért elnézést kérve, nagyjából ennyit akartam elmondani
a törvényjavaslat kapcsán, és értelemszerűen kérem a bizottság minden tagjának, minden
frakciónak a támogatását ezzel kapcsolatban, amennyiben ez lehetséges, és nem csak itt,
hanem értelemszerűen majd a sürgős vagy akár Házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalás
kapcsán is.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr a részletes tájékoztatást. Megadom a szót a
kormánynak, hogy fejtse ki a véleményét.

A kormány álláspontjának ismertetése

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Miután elnök úr részletesen elmondta a
jogszabályjavaslat tartalmát, annyit említenék meg, hogy ahogy az említésre került, több
olyan lépést tett mind a parlament, mind a kormány, amely ezt a rendkívül nagyra duzzadt,
illetve szociális kockázatot kezeli. Azt látjuk, hogy a devizahitelezés elterjedése és a
háztartások körében ennek a rendkívül nagy aránya az egyik legfontosabb makrogazdasági,
monetáris és fiskális politikai, továbbá szociális probléma ma Magyarországon. A kormány
minden olyan szándékot, minden olyan javaslatot támogat, ami ennek a problémának a
csökkentését eredményezi.

Azt látjuk, hogy a probléma olyan mértékű, olyan nagyra duzzadt az elmúlt években,
ami nem teszi lehetővé, hogy egyetlen lépésben, egyetlen javaslattal, egyetlen intézkedéssel
ez megoldható legyen. Úgyhogy – ahogy elnök úr elmondta – több olyan intézkedés történt,
ami a probléma redukálására irányul. Ezt a törvényjavaslatot mi szintén ilyennek ítéljük, tehát
a kormány támogatja ezt a fajta törekvést. Ahogy mondtam, minden olyan törekvést, ami ebbe
az irányba mutat, és nem veszélyezteti a pénzügyi rendszert, a bankrendszert és a pénzügyi
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stabilitást. Mi ezt a javaslatot ilyennek ítéljük, és természetesen, értelemszerűen ezt a
végrehajtás során is rigorózusan figyelemmel fogjuk kísérni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Most pedig lehetőség nyílik a képviselői
hozzászólásokra. Volner János alelnök úr, parancsoljon!

Hozzászólások

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, alelnök úr. Először is arra szeretnék
rávilágítani, hogy miért tartjuk kevésnek és elégtelennek a kormány intézkedését, a
megcélzott végtörlesztési lehetőséget, és miért nem vagyunk elégedettek azzal, hogy a bankok
felelősségének megállapítására milyen intézkedéseket tett a kormány. Először is azt kell
látnunk, amikor elnök úr említette itt az expozéjában, hogy minden kockázat a hitelfelvevőt
terheli, ez valóban így volt. A hitelfelvevők – és most fogyasztóvédelmi szempontból
szeretném először áttekinteni a kérdést – szükséges szintű tájékoztatása nem történt meg. Az
az ellenérv egyébként, amit a Bankszövetség részéről gyakran lehet hallani, hogy hát
alaposabban utána kellett volna nézni, meg nagyobbnak kellene lennie a pénzügyi
tudatosságnak; kérem, az állampolgárnak, aki hitelt vesz föl, sehol nem dolga a világon az,
hogy mondjuk a bankközi piac alakulásával tisztában legyen. Sehol nem dolga, és nem is
várható el tőle az ilyen jellegű tudás, hogy például a kockázati árak alakulásával tisztában
legyen, nyilván nem tudhat arról, hogy mi az a CDS-árazás, tehát csupa olyan dolgot, amit
joggal várt volna el a bank hivatásos kockázatelemzőitől, joggal várta volna el azt, hogy a
hitelügylet során szakértelemmel kezeljék az ügyét. Ezek a bankok részéről nem történtek
meg.

A hitelintézeti törvény szerint a bankoknak lehetőségük volt arra, hogy úgynevezett
kiszervezéssel különböző hitelközvetítő cégekhez kitegyék a hitelezést. Ez gyakorlatilag
annyit tesz, hogy olyan emberekhez került ki a hitel, akik gyakorlatilag bizonyítottan nem
felelnek meg a hitelintézeti törvény azon követelményeinek, amelyek előírják azt, hogy
legalább a bankra jellemző biztonsági és szakmai feltételek mellett folytatható a hitelezés.
Addig, amíg ezek a szakmai követelmények nem teljesültek, már önmagában is
megkérdőjelezhetjük azt, hogy a bankszektor joggal tart-e igényt bármilyen kompenzációra,
joggal várja-e el azt, hogy az árfolyamváltozások miatti többletterhet a hitelfelvevők
gyakorlatilag benyeljék.

Amit nagyon fontosnak tartunk még ezzel kapcsolatban elmondani, az az, hogy akkor,
amikor a hitelfelvevők tájékoztatására volt szükség, és a hitelközvetítő cégek ezt elégtelenül
tették meg, ennek nem kis részben az volt az oka, hogy a hitelközvetítőknél dolgozó
úgynevezett front-office-os emberek maguk is anyagilag voltak érdekeltek abban, hogy minél
nagyobb hitelösszeget helyezzenek ki, hiszen attól függött a jutalékuk. Amikor a bankok a
saját szakmai szabályaikat ennyire durván megsértik, és ezt aztán később a hitelesekre
hárítják, azért úgy gondolom, teljesen elítélendő.

Értetlenül állunk az előtt a jelenség előtt, hogy miért tűri el a kormány és miért nem
tesz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, és miért nem tesz a Magyar Nemzeti Bank
az ellen lépéseket – hiszen itt most prudenciális és monetáris oldalról is beavatkozásra nyílna
lehetőség –, hogy ezeket a bizonyos rövid lejáratú FX swap ügyleteket visszavágják, ezeknek
a jelentőségét csökkentsék. Nyilvánvaló, hogy a hitelek magas törlesztőrészleteinek
kialakulásában elsősorban ez a fajta kockázatkezelés, ez a fajta forrásszerzés a bankok
részéről, ez a gyakorlat ludas. Megjegyzem, amikor a pénzintézetek azzal érvelnek, hogy ők
maguk hitelt vettek föl, és ezt közvetítik, és ezért várják el a lakosságtól a megemelt
törlesztőrészletek kifizetését, ez is egy elégtelen védekezés, ez ügyben is lépnie kellene a
kormánynak.
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Nem voltunk restek, megnéztük a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
nyilvántartásait, a második negyedév végén úgy alakultak a számok, hogy volt 1617 milliárd
forint egyéb devizában fölvett forrása, hitele a hitelintézeteknek, és volt ehhez képest
7627 milliárd forintnyi hitelkihelyezésük. Tehát az, hogy ők lefedték volna teljes egészében a
hiteleket saját beszerzésű forrásokkal már a hitelfelvétel időpontjában, és az emiatt képződött
árfolyamveszteséget hárítják át a megemelt törlesztőrészletekkel az adósokra, ez egész
egyszerűen nem igaz, ez hazugság. Erre rá kellene mutatni, és ennek a következményeit a
bankokkal szemben érvényesíteni volna szükséges.

Rendkívül csodálkoztam azon, amikor kiderült az, hogy nem forintosításra került sor,
hanem csupán végtörlesztésre ad lehetőséget ez a javaslat. Mi is volt ennek az oka? Amikor
megkérdezték a Fidesz frakcióvezetőjét, hát ő bizony kevésbé ambiciózus számokat
fogalmazott meg. Elnök úr 15-50 százalék közé tette a devizahitelesek között azok arányát,
akik képesek lesznek végtörlesztésre a felsorolt árfolyamokon, Lázár János 2-300 ezer embert
említett, én azonban azt látom, hogy a magyar hitelpiac nem likvid. Egyelőre a kormányzat a
maga részéről semmit nem tett azért, hogy a forinthitelezés beinduljon ezeknél a
hiteltípusoknál, és tekintettel arra, hogy a megnyíló lehetőség ez év végén lezárul, ezért
tartunk tőle, hogy a hitelpiac likviditásának érdekében azok az intézkedések, amelyek
elmaradtak, végzetesen hatnak majd a hitelt igénybe venni tudó emberek számára. Úgy
saccolom, hogy ha ez ügyben nem történik lényeges változás, akkor körülbelül 100 ezer fő
lehet az 1300 ezer devizahitelesből, akit ez a javaslat kedvezően érint, képes lesz a
végtörlesztésre.

A javaslat olyan szempontból is káros, hogy ha tovább ment volna a kormány, és
automatikusan forintosítja a hitelállományt, akkor nyilvánvalóan mindenki igénybe tudta
volna venni. Azonban most azt láthatjuk, hogy a kormányzat saját gazdaságpolitikai
logikájának megfelelő módon kizárólag a legmagasabb jövedelmű, gyakorlatilag az ilyenfajta
kormányzati expanzióra nem is rászorult rétegek tudják csak igénybe venni a hitelt. Félreértés
ne essék, méltánytalan volna, hogyha sajnálnánk tőlük ezt a lehetőséget, de azzal is
számolnunk kell, hogy nem ők vannak elsősorban bajban, és nem rajtuk kellene elsősorban
segíteni, hanem azokon, akiknek napi problémát okoz a törlesztőrészletek befizetése. Ilyen
szempontból tehát ez egy meglehetősen igazságtalan, meglehetősen féloldalas, és
meglehetősen erélytelen javaslat volt.

A pozitív adóslista bevezetésével magam is egyetértek, meg kell adnunk a
hitelintézetek részére azt a lehetőséget, hogy az ügyfélállományukat ilyen módon is fel tudják
mérni. Meggyőződésem az, hogy a hitelek kockázati árazásának kialakításakor ez a fajta
megoldás előremutató.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa István, MSZP.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy szerencséje van a
bizottságnak meg a kormányzatnak is, hogy elnök úr bizonyos bankszakmai előélete folytán
aktívan dolgozik ezeken az előterjesztéseken. Ez az egyik fő problémánk, hogy a kormányzat
egy éve ígéri, hogy segít a devizahiteleseken. Most nem akarok belemenni az
előzménykutatásba, azt hiszem, többféle igazság létezik ebben. Ami viszont tény az elmúlt
egy évet illetően, hogy komolyabb ígéretek hangzottak el, mint amennyi ebből meg tudott
valósulni. Igazából elnök úrnak – bár nem akarom Don Quijotéhoz hasonlítani –
szélmalomharca, hogy újabb meg újabb előterjesztésekkel próbálkozik, amellyel kicsit úgy
jár, mint Mátyás király az okos lánnyal, hogy hoz is ajándékot meg nem is.

Tehát a mi gondunk az, hogy lassan halad ez a folyamat, nem abba az irányba megy,
akik a legkiszolgáltatottabb, legveszélyeztetettebb helyzetben vannak, noha a moratóriumot
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most már megszüntette a kormányzat, tehát végül is elengedte azok kezét, akik nagyon
rászorultak erre a védelemre. Most ezzel a javaslattal kapcsolatban nem vonom kétségbe,
hogy ez jó szándékú és többeknek lehetőséget nyújt, meg egyáltalán ennek a banki
problémakörnek a kezeléséhez hozzájárul, de azt azért el kell mondanom, hogy a
kormányváltás időszakában 180 forint volt egy svájci frank. Tehát abban, hogy ez a probléma
ekkorára duzzadt, a kormányzat teljesítménye a világgazdasági hatások mellett azért szépen
benne van. Ha ezt nézzük, akkor többre lenne itt szükség, mint egy gazdasági bizottsági vagy
bizottsági elnöki egyéni képviselői indítványra és előterjesztésre. Több a pozitívum az
előterjesztés mellett számunkra, mint a negatívum, ez lesz a tartózkodó szavazatunk mögött,
de kevés konkrétumot tartalmaz ez az előterjesztés. Önálló indítvány lévén, mivel nem
kötelező, hogy ezt megelőzze hatástanulmány készítése – ahogy látom, nem is előzte meg,
csak bizonyos becslések –, a társadalmi egyeztetésről nem is beszélve.

Tehát mi továbbra is javasoljuk elnök úrnak – és nem tudom, ki foglalkozik ezzel még
a kormányon belül –, hogy nézzék meg érdemben az MSZP 9 pontos javaslatát. Ott van még
néhány konkrét javaslat is, és egy tárgyalási metodika, hogy ne így, kiragadva egy-egy
elemét, történjen csak a probléma kezelésére kísérlet, hanem azon az elven, hogy a terhek
megosztása mentén egy folyamat alakuljon ki, amivel nem csak egy-egy hiteles csoport,
hanem az egész problémakör kezelhetővé válik. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezen
belül a magáncsődvédelem intézményrendszerének a kialakítását javasoljuk, valószínűleg
sokakon segítene. Hasonlóképpen javasoljuk, támogatjuk – most nem tudom, mi a neve –, a
pozitív adóslista jó megközelítés, és az is, hogy a biztosításnál alkalmazott bonus-malus
rendszerhez hasonlóan legyen itt is lehetőség bonus igénybevételére. Tehát biztatjuk a
kormányzatot meg az előterjesztőt is, hogy az eddigiekhez hasonlóan, de ennél talán kicsit
eredményesebben, szervezettebben lássanak neki a problémakör megoldásához, mert a
szociális problémán túlnőtte magát ez a problémakör, és meglátásunk szerint blokkolja az
egész magyar banki működést, aminek nagyon negatív járulékos hatásai lehetnek a gazdaság
működésére és finanszírozására is. Tehát azt mondhatom, ezeregy ok van, hogy
komplexitásában foglalkozzon vele a kormányzat, és támogassa az egyéni előterjesztői
kezdeményezéseket is, kicsit alaposabb kifejtéssel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Most megadom Kovács Tibornak a szót,
parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Nem vitatjuk egy
pillanatig sem, hogy meg kell vizsgálni minden lehetőséget, hogy hogyan lehet ezt az
országosan kialakult problémát kezelni. Ugyanakkor a magam részéről azt kérném elnök
úrtól, hogy a körítésként elmondott érvek és indokok között a hazugságokat azért próbáljuk
már elkerülni.

A magam részéről ugyanolyan hazugságnak tartom azt az állítást, hogy a bankok,
illetve az akkori pénzintézetek tudatosan kívánták félrevezetni a hitelfelvevőket, mint a
nyugdíjpénztárak megszüntetésekor azt, hogy a pénztárak – úgymond – eltőzsdézték az
állampolgárok vagyonát. Utólag kiderült, hogy ez is hazugság volt, ezt itt is el kellene kerülni.

Tisztelt Elnök Úr! Nagyra értékelem azt, hogy önök azt gondolják, most mindent
tudnak, hogy fél év, egy év, két év múlva a világgazdasági folyamatok mit okoznak majd
Magyarországon, és erre előrelátó módon minden tekintetben a mostani kormány fölkészül.
Úgy gondolom egyébként, hogy el kell ismerni, hogy az előző kormányok nem tudott – mint
ahogy a világ számos más országában számos más kormány és pénzintézet sem tudott –
felkészülni előre azokra a folyamatokra, amelyek a világgazdaságban a 2008-as pénzügyi
válság kapcsán keletkeztek. Ugyanígy úgy gondolom, hogy ez a kormány sem, és ön sem
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olyan zseniális előrelátó, hogy a jövő minden problémáját már most fölismerné, és
megfelelőképpen föl is készülne erre a dologra.

Úgy gondolom, hogy e tekintetben is maximális körültekintéssel kell vagy kellene
eljárni, mert hát itt megfogalmazódott a kormány részéről, hogy olyan kezdeményezéseket
támogat a kormány, ami nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását. Na most, hogyha
itt nem készültek hatástanulmányok a tekintetben, hogy ennek a javaslatnak milyen
következményei lehetnek a pénzügyi rendszer stabilitására tekintettel, akkor meglehetősen
nagy a kockázat. Hiszen az elnök úr által elmondott 15 százalék, illetve 50 százalék
igénybevétel esetén óriási különbségek vannak a tekintetben, hogy ez milyen terhet jelenthet a
pénzügyi rendszer számára.

Tehát azt gondolom, hogy kicsit szerényebben és visszafogottabban kellene ezekben a
kérdésekben megnyilatkozni. Már csak azért is, mert egy héttel ezelőtt éppen Matolcsy
miniszter úr fejtette ki azt az álláspontját, hogy hát bizony, a pénzügyi válság, illetve az ezen
pénzügyi válság kialakulásában nem csak a bankoknak, hanem a kormánynak, de a Nemzeti
Banknak is jelentős szerepe volt azáltal, hogy olyan árfolyam- és kamatpolitikát folytatott,
ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a devizahitelezés ilyen mértékben elterjedt
Magyarországon. Ezt maga a miniszter fejtette ki itt a bizottsági meghallgatás kapcsán, tehát
jó lenne, hogyha ebben a kérdésben is a realitások talaján maradna a megnyilatkozásokban is
minden kormánypárti politikus, és ne gondolná azt, hogy az előző kormányzatoknak mindent
előre látniuk és tudniuk kellett volna, és fel kellett volna készíteniük egyébként az
állampolgárokat. Mert nem tudom, hogy most például a különböző áruvásárlási hitelek
kapcsán meghirdetett különböző hitelkamatok mennyire áttekinthetők az állampolgárok
számára, és ez a mostani kormányzat lassan már egy éve működik, és nem tudom, milyen
intézkedéseket hoztak, hogy ezen a vonalon például ne adósodjanak el az állampolgárok
felelőtlenül. Az előző kormányok is mindig igyekeztek megtenni azokat a lépéseket, hiszen az
első lépéseket még az előző Bajnai-kormányzat tette ebben a kérdéskörben, kezdve az
áruhitelezési, a gépkocsi-vásárlási és egyéb hitelkorlátok tekintetében. Tehát óvatosságot és
nagyobb szerénységet ajánlanék a magam részéről, amikor ilyen javaslatokkal előállnak, de
főleg nem is a javaslatok tartalmát, hanem annak indoklását tekintve.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!

SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság!
Következetes és jó lépésnek tartom az előttünk álló törvényjavaslatot, és bízom benne, hogy a
bankok most már nem azon gondolkodnak, hogy milyen jogi lépéseket tesznek, hanem a
valóban forrással rendelkező végtörlesztőkön kívül esetleg megpróbálnak olyan lehetőséget
nyújtani a devizahiteleseknek, akik forrással nem rendelkeznek, hogy forint alapon is tudják
ezeket a kötelezettségeket teljesíteni.

Véleményem szerint megfontolandó az a dolog is, hogy a gépjárműhitelesek körében
is hasonló irányban elmozduljunk, különösen azok esetében, akik „munkaeszközként”
szorulnak az érintett járművek használatára. Itt elhangzott Józsa alelnök úr részéről most is
egy ilyen kicsit negatív kritika, illetve a múltkor is a lassan megjött ésszel kapcsolatosan egy
kis észrevétel. (Dr. Józsa István: Az pozitív volt.) Igen, kicsit gúnyos pozitív kritika. Azt
mondanám, hogy most legalább történnek dolgok, és következetesen haladunk egy irányban,
és itt legalább van minek megjönni, és az valóban, ahogyan mondja, meg is jön, tehát amit ön
hiányolt a múltkor, az korábban nem történt meg.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, Sági úr. Mivel több hozzászólót nem látok, bár konkrét
kérdés nem hangzott el, ettől függetlenül az előterjesztőnek, illetve a kormány képviselőjének
megadom a lehetőséget véleménynyilvánításra.

Elnök úr, parancsoljon!

Reflexiók

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Csak röviden kívánok
reagálni. Egyik oldalról azt szeretném elmondani, főleg Volner János alelnök úrnak, illetve
jobbikos képviselőtársaimnak, hogy azt gondolom, a teljes forintosítás ebben az esetben nem
járható út. Már csak azért sem járható, mert nyilvánvaló, hogy egészen eltérő az egyes
konstrukciók futamideje és még sorolhatnám, és az sem biztos, hogy ez egyébként a teljes
állományon belül mindenki számára kedvező lenne. Tehát erre azért szeretném felhívni a
figyelmet az ügyfél oldaláról. Ráadásul az már valóban olyan mértékű egyszeri és azonnali
megterhelést okozna a bankrendszernek, amit minden valószínűség szerint nem lehet
meglépni a pénzügyi intézményrendszer stabilitásának a kockáztatása nélkül. Itt azért
összességében a teljes állományhoz képest, mondjuk úgy, hogy ha középértéket vonunk
azokból a számokból, amit mondtam, akkor maximum az egyharmadát érintő lehetséges
lépésről beszélünk. Ennek a kockázati szintje azért egészen más, mintha a teljes állományról
beszélnénk összességében.

Ami Kovács Tibor képviselő úr hozzászólását illeti, hadd mondjam azt, hogy főleg az
áruhiteleknél lesz még módunk erről beszélni a bizottságban. Az lehet, hogy a Bajnai-
kormány idején, a legvégén történt néhány olyan lépés, ami az áruhitelek tarthatatlan formáját
valóban korlátozta „aprimér” – hogy most oroszul fogalmazzak –, a tízéves futamidejű

autóhitelek korlátozásra kerültek végre, de azért ez az önök kormányzásának előző hét
esztendejében dívtak, méghozzá hihetetlen mennyiségben, és talán akkor kellett volna ezeket
korlátozni, amikor még nem volt ezekből probléma. (Kovács Tibor: Kellett volna fideszes
javaslat, de nem volt.) Tudom, hogy ezt most már századszor mondom el, csak sajnos a tény
az tény, tehát nem lehet rajtunk számon kérni, ami adott esetben az előző hét-nyolc
esztendőben nem történt meg.

Szeretném hangsúlyozni, hogy fenntartom azt az állításomat, hogy itt alapvetően
átverték azokat az embereket – legalábbis azok túlnyomó többségét –, akik a devizahitelt
felvették. Nyilvánvaló, hogy néhány olyan ember, mint én is, elolvastam az apró betűs részt,
és tisztában voltam vele, hogy milyen kockázatot vállalok, próbáltam is csak akkora hitelt
felvenni, ami a jövedelmemhez mérten megbízható módon törleszthető. De azt gondolom,
hogy az emberek túlnyomó többsége legfeljebb azt a kérdést tette fel a bankjában, hogy a
hosszú szerződés után van-e valami, amiről külön tudnia kell, és erre nem biztos, hogy
megbízható és egyértelmű választ kapott ebben a formában. Szeretném hangsúlyozni,
miniszterelnök úr is említette, hogy több velünk szomszédos országban a tájékoztatási
kötelezettség formáját, mértékét illetően egészen pontos, precíz előírások léteztek.

Ami pedig a felelősség megvizsgálását illeti, mi ebben abszolút partnerek vagyunk.
Tehát, ahogy miniszterelnök úr is említette, és ha jól tudom, akkor frakcióvezető úr is, mi
szeretnénk, hogyha a parlament külön erre a formára akár egy eseti vagy valami olyan
bizottságot alakítana, amely meg fogja vizsgálni azt, hogy hogyan alakult ki a devizahitelezés
gyakorlata, és a devizahitelezés gyakorlatának elterjedésében, annak szabályozatlanságában
az akkori magyarországi közszereplők, illetve vezetők közül kit milyen felelősség terhel. Azt
gondolom, egy ilyen vizsgálatra szükség van, ezt le kell tenni a tisztelt Ház elé, meg kell
vitatni. Ettől függetlenül kell azonban a megoldási javaslatokra irányuló döntéseket
meghozni.

Elfogadom Józsa István alelnök úr kritikáját, hogy a dolgokat több lépésben hajtjuk
végre, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy azt gondolom, ezt másképp nem is lehet. Egyrészt
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a probléma súlyát is érdemes mérlegelni, ennek akkora mértékű súlya van, és nyilvánvaló,
hogy a bankrendszerben is ezeknek a hiteleknek olyan mértékű súlya van, hogy nem lehet
egyszerre minden kockázatvállalási lépést, minden döntést áthárítani. Itt megfontoltan,
egymás után kell megtenni azokat a lépéseket, amelyek szerintem egy szabályozott helyzethez
vezetnek, és bizony jóval könnyebb lenne, hogyha valóban szabályozott helyzetet örököltünk
volna, de nem olyat örököltünk, és hogyha valami, egy zsák 40 helyen foltos, akkor senki ne
várja el tőlünk, hogy egyszerre megpróbáljuk és meg is tudjuk foltozni mind a 40 lyukat. Itt
sajnos csak arra van módunk és lehetőségünk, hogy megpróbáljunk lépésről lépésre haladni,
és lehetőleg ezt minél több helyen rendbe hozni.

Azt gondolom, e tekintetben a kormány az elmúlt egy esztendőben – a parlamenti
képviselőkkel együtt, mert ebben nagyon sok törvényjavaslatban a parlament is támogató volt,
beleértve az ellenzéki képviselőket is – a kormány és a parlament elég sokat tett. Azt
gondolom azonban, hogy vannak még hátra lépések, ezeket meg kell tenni. Ezek közül az
egyik legfontosabb lépéssorozatot pontosan most fogjuk végrehajtani, és ebből nem is a
végtörlesztés talán az egyik legfontosabb lépés, hanem a hozzá kapcsolódó többi egyéb. Tehát
itt beszélünk a pozitív adóslistáról, illetve az áthárítható költségek szabályozásáról. Ezek
nagyon fontos lépések, amelyek azoknak az érdekeit is szolgálják, akik azt a döntést hozzák,
hogy a devizahiteles konstrukcióban maradnak, és annak a törlesztését folytatják a következő

években is.
Hogy kinek, mikor, milyen igazsága lesz, mennyi lesz az árfolyam öt vagy hat év

múlva, nagyon nehéz megjósolni. Egyvalamit lehetett biztosan tudni – és ennyiben
visszautalnék Kovács Tibor képviselő úr szavaira, én sem tudom az igazságot, és senki nem
tudja, hogy mennyi lesz öt év múlva a svájci frank, de azt biztosan lehetett tudni öt évvel
ezelőtt –, hogy az egy irreálisan alulértékelt árfolyam, amin a hitelnyújtások történtek.
(Kovács Tibor: Járai csinálta, nem mi.) Ezt az egyet biztosan lehetett tudni, és ennek
megfelelően és ezért kellett volna annak idején szabályokat alkotni.

Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy legalábbis a képviselők túlnyomó többsége
itt a bizottságban – és majd a parlamentben is a mai napon a tárgyalás, illetve a
határozathozatalok során – támogató lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha él a lehetőséggel, akkor megadom a
szót helyettes államtitkár úrnak. (Jelzésre.) Parancsoljon!

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Igyekszem rövid lenni, és a szakmai
felvetésekre koncentrálni.

Volner János alelnök úr említette a rövid lejáratú források problematikáját. Teljes
mértékben egyetértünk, hogy ez komoly probléma a magyar pénzügyi rendszerben. Ebben a
kérdésben inkább Rogán elnök úr óvatos megközelítésével értenék egyet a tekintetben, hogy
ezt a problémát kezelni kell, és alaposan körül kell járni. Az a megoldás, amit alelnök úr
javasolt, hogy azonnal betiltani, illetve tilalmazni, visszafordítani ezeket a rövid lejáratú
forrásokat, attól félek, az a szakmai véleményem, hogy a jelenlegi banki, piaci környezetben
ez azzal járna, hogy a bankok nem kapnak más finanszírozást. Tehát azt kell látnunk, hogy az
Európai Unió, illetve az eurózóna bankrendszerében olyan jellegű feszültségek vannak, olyan
jellegű bizalom-, illetve likviditáshiány mutatkozik a bankok egymás iránti hitelezésében,
hogy ezt a kérdést kellő óvatossággal és alapossággal, illetve körültekintéssel kell kezelnünk.
Abszolút egyetértünk abban a tekintetben, hogy a cél az, hogy a jelenlegi rövid finanszírozás
hosszabbodjon, de attól félek, hogy ez nem egy rövid távú feladat, illetve nem lehet rövid
távon végrehajtani.
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A banki mérlegekkel kapcsolatban a definíció szerint – tehát szükségszerűen – nem
tudja egy bank másból az eszközeit, tehát a hitelkitettségét növelni, mint forrásokból, tehát
nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy e hitelkihelyezések mögött valamiféle forrásbevonás áll.
Az eltérés oka, amit alelnök úr említett, miszerint a banki mérlegekben mutatkozó
devizaforrások töredékét mutatják a devizában denominált eszközöknek, tehát a
devizahiteleknek, annak az az oka, hogy a banknak nem kell devizával rendelkeznie ahhoz,
hogy devizaforrást teremtsen, ugyanis, ha a forintban meglévő forrásait devizára swapolja –
ugye, ez egy származékos ügylet –, akkor ez nem mérlegtétel. Tehát mérlegen kívüli
technikával, illetve eszközzel teremt a bank devizaforrást, ami viszont nem jelenti azt, hogy a
banknak nem jelentkezik devizaforrás iránti szükséglete. Ezért a mérleg vizsgálata nem
elegendő ennek a kérdésnek az eldöntéséhez, szükséges a mérlegen kívüli állományok
vizsgálata, és matematikailag, illetve számvitelileg az lesz az eredmény, hogy azt az
eszközkihelyezést, amit devizában denominált a bank, azt ugyanolyan devizában forrásként
be is vonta.

A kötelező transzferrel, illetve kötelező átváltással kapcsolatban szintén egyetértek
Rogán elnök úr álláspontjával, miszerint nem biztos, hogy minden ügyfélnek kedvező lenne
az azonnali forintra váltás, éppen ezért most már azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban
mutatkozó vita, illetve problémafeltárás alapján szerintem minden ügyfél most már tisztában
van azzal, hogy milyen jellegű kockázatot vállalt, milyen jellegű problémával szembesült, ha
másként nem, a havi törlesztőrészletek alapján. Azt gondolom, az elmúlt időszakban számos
olyan konstrukció került kialakításra, és az előttünk lévő törvényjavaslat is egy ilyenre tesz
javaslatot, amiből az ügyfelek tudnak választani. Nem gondolom, hogy kötelezővé kellene
tennünk valamelyik konstrukció alkalmazását, éppen azért, mert számos tényező befolyásolja
az ügyfelek pozícióját, a futamidőtől kezdve a jövőbeni hozamvárakozásaik mind-mind ilyen
tényezők.

Józsa István alelnök úr hozzászólására: egészen biztos, hogy nem tisztem politikai
jellegű állásfoglalást tenni, de a kormányt ért kritikákat viszont tisztem és kötelességem
megválaszolni. Megmondom őszintén, kicsit értetlenül fogadom azt a kritikát, hogy egy 2003-
2004-től generálódó probléma, ami egészen a kormányváltásig tartott – tehát 7-8 éven
keresztül generálódó probléma, ami aztán olyan mértékűre duzzadt, ami a teljes
nemzetgazdaságot, a teljes pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti –, ennek a kezelését
számon kérni a jelenlegi kormánytól, hogy miért nem oldja meg pár negyedév alatt,
egyszerűen nem értem a kritikát, illetve a felvetést. Azt tudom tényként elmondani, hogy a
probléma kezelésére egészen a probléma nyilvánvaló realizálásától, 2008 őszétől, amikor a
pénzügyi válság bekövetkezett, egyszerűen nem történt lépés az előző időszakban. Tehát
másfél évig a hivatalban lévő kormány nem tett olyan intézkedést, ami legalább a probléma
további növekedését megakadályozta volna. Amíg az új kormány be nem tiltotta a devizában
történő hitelezést, egészen addig a probléma tovább növekedett.

Tehát cáfolván, amit alelnök úr említett, a kormány a megalakulását követően az első
adandó alkalommal megakadályozta a probléma további halmozódását, majd számos olyan
lépést tett, ami a probléma kezelése irányába hat. Elég említenem azt az őszi
törvényjavaslatot, amit szintén Rogán képviselő úr jegyzett Kósa képviselő úrral együtt, ami
8 pontban fogalmazta meg azokat a sürgős és azonnali intézkedési szükségleteket, amiket meg
kell tenni. A kormány ezt a javaslatot támogatta, majd ezt követően, illetve ezzel
párhuzamosan a végrehajtáshoz szükséges kormányrendeletek kidolgozása is megtörtént. Ezt
követően a következő hónapokban, tehát 2011 tavaszán bejelentette azokat a további
intézkedéseket, amelyek az adósok széles körét érintették. Elegendő itt utalnom a
gyűjtőszámla-konstrukció megalkotására, az eszközkezelő felállításának, illetve jogszabályi
környezetének kialakítására, illetve azokra az intézkedésekre, amelyeket az otthonvédelmi
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akcióterv tartalmazott. A jelenleg előttünk lévő törvényjavaslat szintén annak a példája, hogy
eredményes együttműködésként számos eszközt lehet teremteni.

Azért tartottam fontosnak ezekre az intézkedésekre felhívni a figyelmet, mert ezek
mind-mind azt mutatják, hogy a kormány a probléma kezelésében, illetve értékelésében
előrehaladt az elmúlt egy-másfél évben. Nekem továbbra is az szakmai véleményem és
meggyőződésem, hogy egy ekkora mértékű, a GDP jelentős részét kitevő problémát nem
lehet, lehetetlen egy lépésben megtenni anélkül, hogy a gazdaság valamelyik szektorát – tehát
az államháztartást vagy a vállalati szektort, beleértve természetesen a pénzügyi
közvetítőrendszert – ne érné helyrehozhatatlan és visszafordíthatatlan kár. Tehát szerintem a
helyes megoldás, amit a kormány jelenleg is támogat, hogy minden eszközzel próbálja a
probléma körét, illetve kiterjedését csökkenteni.

A Kovács Tibor képviselő úr által elmondottakhoz: én annyit mondtam, és ezt
továbbra is tartom, és megfelelő szerénység van e mögött, hogy egyértelmű cél a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása. Ez a hivatalomból fakadóan is felelősségem,
tehát biztosíthatom a bizottság tagjait afelől, hogy mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a megoldások a kellő és a szükséges tehermegosztás irányába hassanak. Éppen ezért
fontos e törvényjavaslat kapcsán megemlíteni, hogy azoknak az állampolgároknak, akik ennél
kedvezőtlenebb árfolyamon vették fel a hiteleiket, ez a konkrét konstrukció természetesen
nem lesz lehetőség, de például az árfolyam-rögzítéses konstrukcióba természetesen ők is
beléphetnek. Tehát valóban fontos szempont a pénzügyi rendszer stabilitása, és minden
jogszabályjavaslatunk arra irányul, hogy ez meg is maradjon.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás következik. Az otthonvédelemmel
összefüggő egyes törvények módosításáról, illetve a központi hitelinformációs rendszerről
közösen szavazunk. Aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel, illetve az általános vitára való
alkalmassággal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 22 igen szavazat. Ki nem ért vele egyet?
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a
tárgysorozatba-vételt, illetve az általános vitára való alkalmasságot.

Köszönöm. (Dr. Józsa István: Még van egy szavazás.) Egyben szavaztunk. (Dr. Józsa
István: Nem, külön kell szavazni.) Bocsánat, akkor még szavazunk egyet a pozitív adóslistával
kapcsolatban. Aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel, illetve az általános vitára való
alkalmassággal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártam, és visszaadom az elnöklést.

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit mondanék még, hogy a Házszabálytól való eltérés
kerül beterjesztésre. A házbizottság előzetes információi szerint van reális esély arra, hogy a
Ház a Házszabálytól való eltérést támogatja. Hogyha ez megtörténik, akkor a mai napon a
határozathozatalig is el fog jutni a tisztelt Ház, de ez azt jelenti, hogy 3 óráig van akkor a
módosító javaslatok leadásának a határideje, és az interpellációkat követően bizottsági ülést
kell összehívnom, hogy a módosító javaslatokat a gazdasági bizottság meg tudja tárgyalni,
illetve el tudja bírálni.

Amennyiben a Házszabálytól való eltérés nem kerül elfogadásra, abban az esetben azt
fogjuk tenni, hogy akkor holnap reggel lesz bizottsági ülésünk, ami egyébként valószínűleg
amúgy is lesz, akkor holnap lesz a javaslat részletes vitája. A napirendi szavazásnál
mindenképpen kiderül, hogy mi történik.

Helyettes államtitkár úrnak köszönöm a részvételt.
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A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló T/4125. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

ELNÖK: Rátérünk a következő napirendi pontunkra, és elnézést kérek Bencsik
államtitkár úrtól, hogy ilyen hosszú ideig várattuk, viszont most cserében két napirendi
pontját is meg fogjuk tárgyalni. Az első a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitája.

Először államtitkár úrnak megadnám a szót, amennyiben van szóbeli kiegészítése
ezzel kapcsolatban.

Bencsik János államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormány eltökélt szándéka, hogy a korábbi közösségi szolgáltatási
árazáshoz képest sokkal átláthatóbb, világosabb és az indokolt költségeket elismerő, de az
indokolatlan költségek elismerésére lehetőséget nem adó árazási rendszer kerüljön
bevezetésre. Ezt az elmúlt esztendőben az első akciótervet követően a villanyáram, a gáz
vonatkozásában teljesítette, harmadikként a távhőszolgáltatás hatósági árkörbe történő

bevonásáról ez év márciusában született döntés, március 31-ével az akkori áron
befagyasztásra került a távhőszolgáltatás díja országszerte. Majd ezt követően a Magyar
Energia Hivatal fölkereste az érintett szolgáltatókat és hőtermelőket, adatokat, információkat
gyűjtött be, amely alapján javaslatot tudott tenni a nemzeti fejlesztési miniszter számára a
távhőárazás új feltételrendszerére vonatkozóan. Az alapelv az volt, hogy a gáz és a
villanyáram új árképleteihez hasonló árszabályozás, árképlet kerüljön kimunkálásra ezen a
területen is.

Különösen kényes volt ez a kérdés, hiszen az elmúlt években a földgáz alapú kapcsolt
energiát termelők a villamosenergia-termelés után kaptak átvételi támogatást, ezért a
villamosenergia-termelésre optimalizálták az energiatermelő rendszereket. Így a támogatás
egy jelentős része nem a távhőfogyasztókhoz jutott el, hanem tulajdonképpen az érintett
termelők extraprofitját, hasznát gyarapította. Az új rendszer arra ad lehetőséget, hogy a
korábbi villamosenergia-oldali támogatás helyett hőoldali támogatásra kerüljön sor. Nem a
termelők fogják megkapni a támogatást, hanem maguk a hőszolgáltatók, ez fogja garantálni
azt, hogy a támogatás a társadalmi hasznosság figyelembevételével eljuthasson a
végfogyasztókhoz, és lehetőség szerint a korábban magántársaságok többletjövedelmét
biztosító támogatási rész is valóban a fogyasztókhoz jusson el. Ez a mostani beterjesztés
ennek a törvényi kereteit fogja megteremteni, majd ezt követően ennek alapján a fejlesztési
miniszter a rendeleteket, a rendeleti szabályozás feltételeit is megállapíthatja, és október 1-
jétől bevezetésre kerülhetnek az új hatósági árak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak. Tisztelettel kérdezem, ki az, aki szólni
kíván. (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Hát,
ez az a törvényjavaslat, ami egy „minden hatalmat a szovjeteknek” típusú szabályozás, ahol a
szovjetek alatt a kormány értendő, és azt kell tapasztalnunk, hogy egyébként a kormány
meglehetősen határozatlan ezen a területen, hiszen fél év telt már el a tekintetben, hogy a
távhőszolgáltatás új árszabályozási rendjét kidolgozhatta volna a kormány. De hát még
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mindig nem tudunk részleteket, és ez a törvény sem tartalmaz semmilyen konkrét részletet
a tekintetben, hogy hogyan fog kinézni ez az árszabályozás. Ez egy felhatalmazó jogszabály,
mindenféle dologra felhatalmazza a kormányt, de hogy mi fog történni a néhány hét múlva
beinduló távfűtési idény ideje alatt, azt még mindig nem tudjuk. Nem tudjuk például azt, hogy
ki és milyen feltételekkel és hogyan fog hozzájutni a villamos energiában most mindenki által
fizetett 1,20 forintos támogatás egy részéhez, milyen feltételeket szab majd a kormányzat,
egyáltalán hogyan fog ez az egész rendszer működni.

Államtitkár úr megjegyezte, hogy bizonyos termelőknél extraprofit keletkezett. Tudják
biztosan? Tehát van már minden egyes társaságról olyan mélységű adatuk, ami egyébként ezt
alátámasztja, hogy extraprofit termelődött? Mert akkor joggal tehető föl a kérdés, hogy hol
volt az energiahivatal, amelynek már eddig is volt hatásköre a tekintetben, hogy korlátozza
azokat a társaságokat, amelyek úgymond, ilyen extraprofitot kívántak volna érvényesíteni. Az
energiahivatalnak eddig is volt e tekintetben intézkedési, és nem csak felügyeleti, hanem
beavatkozási hatásköre is. Nagy a bizonytalanság e téren, és a bizalom sem nagy
a tekintetben, hogy ez az új rendszer valóban egy igazságos, valóban mindenki számára
elfogadható és áttekinthető, és a hosszú távú stabil működést és finanszírozhatóságot biztosító
rendszer lesz.

Reménykedem, államtitkár úr, hogy ez ilyen rendszer lesz, de sajnos ez a törvény erre
semmilyen garanciát nem ad nekünk. Nem tudunk meg a törvényből semmi olyan
konkrétumot, ami erre nekünk valamiféle garanciát adna. Ezért nem támogatjuk ilyen módon
a javaslat elfogadását. Ennek ellenére bízunk vagy reménykedünk abban, hogy ez az új
szabályozás, ami majd megszületik, nem valamiféle diszkriminatív, ne adj’ isten, politikai
alapon diszkriminatív szabályozás lesz, mert ez bizony az állampolgároknak nagyon sok
pénzükbe kerülhet. Reméljük, hogy nem így lesz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Józsa István alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Arra szeretném csak felhívni
államtitkár úr figyelmét, hogy nagyon nagy felelősséget vállaltak ezzel. Mert lehet, hogy több
helyen kritizálható volt a korábbi rendszer, de működött, tehát féken tudta tartani a
távhőárakat. Annak, hogy mi ezt most nem támogatjuk, szakmai oka van. Tehát az a cél
természetesen támogatható, hogy kordában kell tartani az árakat, viszont abban szeretnénk
majd valami több trouvaille-t vagy hatástanulmányt, hogy ez hogyan lesz. Mert ami most itt
szabályozás szintjén látszik, abból még nem lehet meggyőződni arról, amit Kovács
képviselőtársam is mondott, hogy ez eléri azt a célt, hogy alacsonyak legyenek a távhődíjak,
elérje azt a célt, ami korábban a zöldenergia területén cél volt, mert itt a KÁT-rendszer
megszüntetésével azért a biomasszával működő vagy egyéb erőművek is kiestek. Tehát
nagyon nagy várakozással vagyok az iránt, hogy amit államtitkár úr itt célként előterjesztett,
hogy a mellé működőképes eszközrendszert tudnak majd rakni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János alelnök úr!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ellenzéki képviselőtársaimhoz
hasonlóan én is néhány kételyt szeretnék megfogalmazni államtitkár úr részére. Ugye,
államtitkár úr emlegette, hogy a gázerőművek folytatnak kapcsolt áramtermelést, hát ha a
nemrég bezárt borsodi erőműre gondolunk, az biomassza alapon működött már hosszú ideje,
kapcsolt áramtermelést folytatott, a borsodi erőmű részére szállított hőt, Kazincbarcika
részére szállított hőt, még az áramtermelés mellett. Most azt látom, hogy egy új
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bizonytalansági faktor jelent meg a régiek helyében, ezek a biomassza alapú erőművek egész
egyszerűen nem látják tisztán a jövőjüket. A hozzájuk kapcsolódó egyéb vállalkozások,
többek között egyébként az állami erdészetek sem látják tisztán a jövőt, hiszen kormányzati
célként korábban az lett meghatározva, hogy 50 megawattos teljesítményű biomassza-
erőműveket céloznak meg, most ha a borsodi erőműre gondolunk, akkor az négyszer akkora
teljesítménnyel működött korábban, és egész egyszerűen az a fajta döntési megalapozottság,
amely szükséges mondjuk egy ilyen évtizedes megtérülésű beruházást megelőzően, az nem áll
rendelkezésre. Nem látják azt, hogy milyen feltételek, milyen árak mellett, hogyan tudnak
majd termelni. Most azt látom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, amit a kormány jelenleg
megfogalmazott, jelentős piaci bizonytalanságot okoz, és nem teszi kifejezetten átláthatóvá a
rendszert.

Abban azonban egyetértek államtitkár úrral, hogy adott esetben képződhetett itt-ott
extraprofit, és ennek a visszavágásának nyilvánvalóan meg kell történnie, már csak
fogyasztóvédelmi szempontok miatt is, azonban azt is látom, hogy ez a jelenlegi megoldás
még nem tekinthető sem transzparensnek, sem pedig előremutatónak. Azt gondolom, ezen
még a jövőben dolgozni kell, és finomítani kell a rendszert.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, én is
hozzátennék három mondatot így a végén. Azt gondolom, a korábbi támogatási rendszer,
tehát a kapcsolt energiatermelés villamosenergia-áron keresztül történő támogatása nagyon
ügyes kísérlet volt arra, hogy egyébként több százezer ember érdekére hivatkozva hogyan
lehet garantált profithoz juttatni a termeléssel foglalkozó cégeket. Mert ne felejtsék el, annak a
támogatásnak a rendszere nemes egyszerűséggel nem az árat célozta meg, hanem a garantált
profittartalomra lőtt, és azt a garantált profittartalmat biztosította a támogatáson keresztül.

Tehát a szolgáltató érdekét szolgálta – nem is a szolgáltatóét, a termelőét ebből a
szempontból –, és sokkal kevésbé magáét a fogyasztóét. Szerintem itt történik ebből a
szempontból változás, ami most a fogyasztó érdekére lő, és természetesen sokkal kevésbé
szolgálja a termelő érdekét. Mi összességében valljuk azt az elvet, hogy minden olyan
területen, ahol valamilyen szempontból valakinek piaci monopóliuma vagy oligopol helyzete
van, ott az állam a szabályozó szerepében lépjen fel. A miniszterelnök úr ezt egy héttel ezelőtt
is képviselte a parlamentben több más területen is, ami alapvetően a közszolgáltatásokra
vonatkozik. Itt azért arra a tényre hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ugyan a távhőárak
tekintetében a pontos statisztikát nem ismerem, de összességében a közüzemi szolgáltatások
tekintetében elmondható, hogy az elmúlt 15 esztendőben ezek mindig az infláció fölötti
mértékben nőttek, tehát soha nem voltak az infláció alatt, sőt éppen az infláció értékén sem.
Ebből az következik, hogy ebben a szektorban valamilyen, kifejezetten a fogyasztók érdekét
szolgáló szabályozás szükséges, és talán innen érdemes megközelíteni, hogy akkor a termelést
milyen profittartalommal és milyen technológiával érdemes csinálni, nem pedig fordítva.

Átadom a lehetőséget államtitkár úrnak válaszadásra.

Válaszadás

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! Valóban ez a célja magának a keretjogszabály-módosításnak, hogy
lehetőséget biztosítson arra, hogy a későbbiekben a Magyar Energia Hivatal
közreműködésével szankcionálni is lehessen azokat az iparági szereplőket, amelyek nem a
jogszabály szerinti keretek között végzik a szolgáltatásukat, nem az előre megadott
információk, általuk szolgáltatott adatok alapján történik meg az elszámolás a támogatásként
biztosított forrásokkal.
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Eddig az energiahivatal kötelező jellegű hatósági intézkedéseket nem tehetett.
Véleményezési, javaslattételi joga volt, de alapvetően az árhatósági feladatokat az
önkormányzatok végezték. Innentől kezdve az árhatósági jogkör átkerül a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe, és a mostani jogszabályi felhatalmazással az idevonatkozó
rendeletekben, tehát alacsonyabb szintű jogszabályokban a működési feltételek szigorítására
kerül sor, és megteremtődik annak a lehetősége is, hogy a Magyar Energia Hivatal a
rendelkezésektől eltérő termelői vagy éppen szolgáltatói gyakorlatot szankcionálja.
Természetesen a Magyar Energia Hivatal megerősítésére van szükség, ezért született arra
vonatkozóan is döntés, hogy 10 fővel növekszik az energiahivatal létszáma. Kifejezetten a
távhőpiaci területet ismerő, ahhoz értő szakemberekkel került feltöltésre, akiknek az a dolguk
a továbbiakban is, hogy hőkörzeti szintű felméréseket végezzenek, nézzék meg a
rendelkezésre álló technológiákat. Továbbá azt is nézzék meg, van-e arra lehetőség, hogy a
csúcskategóriába tartozó, jó hatékonyságú, ugyanakkor piaci körülmények között nem
biztonságosan működő gázmotoros technológiák mellett rendelkezésre áll-e még olyan
alternatív helyettesítő technológia, amely üzembe helyezhető annak érdekében, hogy a
fenntarthatósági, a megfizethetőségi és a versenyképességi szempontok együttesen tudjanak
érvényesülni.

Tehát a korábbiakban egy olyan csúcstechnológia került be a távhőszolgáltatás, a
távhőtermelés piacára, amely még nem volt piacérett, csak úgy tudott rentábilisan működni,
hogy a villamos energia árából biztosított transzfertámogatás tartotta a víz felett. Tudomásul
kell vennünk azt, hogy egy nagyon nehéz helyzetben ez nem engedhető meg, és ennek a
csúcstechnológiának a versenyképtelenségét és az abból fakadó veszteséget nem a
villanyfogyasztóknak vagy nem a távhőfogyasztóknak kell megfizetniük. Ezért van szükség
közösségi szintű regulációra, és ezért kerül a jogszabály javaslatának figyelembevételével
megerősítésre maga a Magyar Energia Hivatal is.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor az általános vitára való alkalmasságról döntünk.
Kérdezem, hogy a tisztelt képviselőtársaim közül ki az, aki a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, azt kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) A helyettesítéseket figyelembe véve 18 igen szavazat.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében, a bizottság a törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen.

A nemzeti energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat (Módosító
javaslatok megvitatása)

Államtitkár urat marasztalnám, mert áttérünk a nemzeti energiastratégiáról szóló
határozati javaslat módosító javaslatainak a megvitatására. Kérem, hogy akkor az ajánlást
mindenki vegye elő. (Kovács Tibor: Előadót kellene állítani az előző napirendi pontnál és
most is, többségi és kisebbségi véleményt kellene kialakítani. – Dr. Józsa István: A 3., a 4. és
az 5. napirendi pontnál Kovács Tibor mondaná el a kisebbségi véleményt.) Ezt végül már a
3. és a 4. napirendi pontnál meg kellett volna ejteni. (Dr. Józsa István: Meg kellett volna, de a
későn megjött ész még mindig jobb. – Derültség.) Jó. Tehát akkor a 3., a 4. és az 5. napirendi
pontnál a kisebbségi előadó Kovács Tibor képviselő úr lesz. Kérdezem Sági István képviselő

urat, tekintettel arra, hogy szinte ő szólt egyedül hozzá kormányoldalról, hogy lenne-e esetleg
többségi előadó a 3. és 4. napirendi pontnál.
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SÁGI ISTVÁN (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előzőnél ki vállalná a többségi előadói szerepet?
(Jelzésre.) Riz Levente képviselő úr, köszönöm szépen, akkor ezzel meglennénk, és most már
tényleg áttérhetünk a módosító indítványokra.

Az 1. ajánlási pontban Puch László, Józsa István és társai módosító javaslata szerepel.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ez összefüggésben van a 4. és a 23. ajánlási pontokkal. Van-e kérdés,
észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő a 2. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem
támogatta és egyharmadot sem kapott.

A 3. ajánlási pont következik.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány ebben
a formában nem támogatja, kapcsolódó módosító indítvány benyújtása esetén támogatható.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem
támogatta és egyharmadot sem kapott.

A következő az 5. ajánlási pont, Puch László, Józsa István és társaik javaslata,
összefüggésben a 8. ajánlási ponttal.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Józsa István alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Kérdezném, hogy miért nem, ugyanis olyasmire
hivatkozik az előterjesztésben, ami még nem létezik. Tehát ez egy tartalmi ellentmondása az
anyagnak, azt tesszük helyre. Ha el tetszik olvasni, hogy mi a javaslatunk lényege, hogy
jelenleg csak a kormány által elfogadott nemzeti energiastratégia létezik, amit a továbbiakban
nevezhetünk energiastratégiának, hogy ez alapján erősíti meg azt, amit meg akar erősíteni.
Mert ha arra hivatkozik, ami még csak előterjesztés, akkor az nem áll meg. Úgyhogy kérném
a támogatást.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Éppen azért nem
támogatjuk, tisztelt képviselő úr, az indítványt, mert nem értünk egyet a célok és az eszközök
összekeverésével. Tehát alapvetően a stratégia feladata az, hogy a célokat világosan
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meghatározza, ezt követően 8 cselekvési tervet kell elkészítenie majd a kormánynak az
Országgyűlés felhatalmazása alapján. Önök itt arra tesznek javaslatot, hogy a célok és az
eszközök keveredjenek össze, ezt mi nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor döntésre kerül sor. Kérem, aki támogatja,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 4 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A következő a 6. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta és
egyharmadot sem kapott.

A 7. ajánlási pontban Puch László, Józsa István és társai módosító javaslata
következik. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ez összefügg a 15. ajánlási ponttal. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A következő a 9. ajánlási pont, Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta
és egyharmadot sem kapott.

A 10. ajánlási pontban Puch László Józsa István és társai módosító javaslata
következik. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő a 11. ajánlási pont, összefüggésben a 18. ponttal, Puch László, Józsa
István és társaik javaslata. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.
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A 12. ajánlási pontban Puch László, Józsa István és társai módosító javaslata
következik. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta és
egyharmadot sem kapott.

A 13. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata következik.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány ebben
a formában nem támogatja, kapcsolódó módosító indítvány benyújtásával lehetséges.

ELNÖK: Sajnos, erre nem tudnak reagálni az LMP képviselői, mivelhogy
folyamatosan nem vesznek részt a bizottság ülésén. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen
nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A 14. ajánlási pontban Puch László, Józsa István és társai módosító javaslata
következik. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Kérdezem, hogy miért nem. Nem akarják
végrehajtani?

ELNÖK: Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, de
alapvetően a szakágazati politikákat kell megfelelően kialakítani, szükséges számunkra az,
hogy a stratégia elfogadását követően – ahogy korábban már említettem – a cselekvési tervek
is megszülessenek.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Furcsa.

ELNÖK: A döntés következik. Kérdezem, ki támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A 16. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata következik.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta
és egyharmadot sem kapott.
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A 17. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata következik.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen sincs, ennek megfelelően a
bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A 19. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata következik.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta
és egyharmadot sem kapott.

A 20. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata következik.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta
és egyharmadot sem kapott.

A 21. ajánlási pontban Puch László, Józsa István és társai módosító javaslata
következik. Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja, hiszen az energiastratégia végrehajtásának számonkérhetőségét és átláthatóságát
javítja a javaslat, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy a folyamatosan változó gazdasági és
globális környezethez gyakrabban tudjon igazodni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt.

A következő a 22. ajánlási pont, Jávor Benedek és Szilágyi László javaslata.
Államtitkár úr!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen sincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta
és egyharmadot sem kapott.

Az utolsó, 24. ajánlási pontban Ipkovich György képviselő úr módosító indítványa
következik.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

Van-e valakinek tudomása olyan ajánlási pontról, amit kellett volna, de nem
tárgyaltunk? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, köszönöm szépen államtitkár úrnak a
jelenlétet.

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §. alapján.)
(Döntés bizottsági határozatról)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a közbeszerzési törvény hatálya alóli
mentesítésről szóló határozati javaslatunk megtárgyalása. Ezt az Állami Vagyonnyilvántartási
Kft. kéri, és az Állami Vagyonnyilvántartási Kft.-t mentesítené a bizottság az MNV Zrt.
aggregált állami vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatása érdekében
szükséges beszerzések esetén a kötelezően lefolytatandó közbeszerzési eljárás alkalmazása
alól. Itt a hivatkozás arról szól, hogy a megfelelő IT-biztonsági berendezések beszerzése és
implementációjuk hordoz magában némi biztonsági kockázatot, amennyiben ez nyilvánosan,
illetve rendes eljárás keretében történik. Itt szerepelnek a becsült értékek, az adattárház és
portál kialakításának becsült értéke 200 millió forint, a szükséges IT-biztonsági megoldások
becsült értéke nettó 60 millió, a projektvezetés nettó 60, a program minőségi szintű
minőségbiztosítás szintén, a dokumentáció 80, adatbányászat 25 és a migrációs és validációs
feladatok szintén 25. Ezek mindegyike meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.

Tisztelettel kérdezem a kérelmezőket, hogy van-e esetleg szóbeli kiegészítésük ezzel
kapcsolatban. Kérek egy bemutatkozást is, mert nekünk az államtitkár asszony volt
megjelölve.

ANDRELLI TIBOR igazgató (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.): Andrelli Tibor
vagyok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gazdasági igazgatója, továbbá itt van Pancsor
István, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. informatikai igazgatója, illetve dr. Papp Erika
jogtanácsos.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Melyikük tenne szóbeli kiegészítést, ha egyáltalán
szükségét látják?

ANDRELLI TIBOR igazgató (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.): Köszönjük
szépen, nem látjuk szükségesnek.

ELNÖK: Rendben, az írásos anyag megérkezett, ezt nagyjából ismertettem. Van-e
kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások

DR. BAJA FERENC (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelenlévők! Azért valami
indoklás mégiscsak kellene, ilyen alapon az informatikai közbeszerzések majdnem
100 százalékát, ami az állami területet érinti, mentesíteni lehetne, hiszen ilyen tág értelemben
a biztonság bármelyik területen előfordulhat.

Ezért egyrészt szeretném pontosan tudni, ugyanis olyan nyilvántartásról van szó,
amelyet lényegében majdnem nyilvánosan kellene kezelni – állami vagyonnyilvántartásról
van szó –, tehát mely elemek azok, amelyek indokolják, hogy ez a típusú beszerzés folyjék.
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A másik kérdésem: volt-e erről konzultáció a nemzetbiztonsági bizottsággal vagy
bármelyik más, a kormányban működő biztonsági testülettel? Mert ha erre az útra lépünk,
akkor attól tartok, nagyon-nagyon sok olyan pályázat lesz, ahol a mentesítést fogja kérni az
állami apparátus, ezért kérdezem, mert ezzel megnyithatunk egy olyan utat, aminek
eredményeként nem csak a vagyonnyilvántartás, hanem bizonyos értelemben bármi más
idekerülhet. Ilyen értelemben az elnök urat is kérdezem, hogy alakít-e ki a bizottság valami
eljárásrendet ezekhez képest, mert különben azt gondolom, hogy minden felhatalmazás nélkül
egy idő után egy csomó ilyen mentesítés fog nálunk megjelenni.

Még egyszer mondom, nem elutasító vagyok, de ebből a papírból, ami nálunk itt
megjelenik, plusz magából a vagyonnyilvántartás jellegéből nem következik. Azt el tudom
képzelni, hogy valamilyen sürgősségi eset van, de arról meg akkor őszintén kell beszélni,
hogy sürgősségi eset van. Ezért tettem föl a kérdéseimet.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit tudok mondani, képviselő úrnak, hogy ez
alapvetően kérelemre induló eljárás. A bizottságnak van ilyen hatásköre, informatikai
kérdésekben különösen. A nemzetbiztonsági bizottsággal való konzultáció ilyen esetben –
legalábbis a jelenlegi házszabályi és egyéb előírások alapján – nem szükséges, kivéve, ha ezt
a bizottság önmaga kéri. Az ezzel kapcsolatos iromány egyébként mindig ismertetésre kerül a
megfelelő bizottsági elnöki értekezleten, tehát erre a nemzetbiztonsági bizottságnak
lehetősége van.

Azt külön szeretném elmondani, hogy pontosan az ön frakciójához tartozó Vadai
Ágnes képviselő asszony kezdeményezésére és kérésére, ha jól tudom, a házvezetés pontosan
most nézi át, hogy az ezzel kapcsolatos szabályozások hogyan kerüljenek pontosításra. Tehát
ennek megfelelően lehetséges, hogy a Ház pontosítja vagy akár egységes rendbe tömöríti az
ezzel kapcsolatos kikérési elveket. Viszont jelenleg ezek vannak, és ráadásul ezek voltak
érvényben az előző években is, tehát ebben érdemi változás 2010 után semmilyen módon nem
következett be.

Az eljárás pedig kérelemre indul, és a kérelmet kötelesek vagyunk elbírálni, tehát itt
olyan sok választási lehetőség nincs. Értelemszerűen a bizottság maga mérlegeli, hogy végül
is ezt az engedélyt megadja-e vagy nem. Jelenleg az az írásos érvelés áll rendelkezésünkre,
ami a határozati javaslat indokolásában megtalálható, de ahogy említettem, ezt igazgató úr, ha
gondolja, bármikor kiegészítheti.

ANDRELLI TIBOR igazgató (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.): Köszönöm
szépen, nem kívánom kiegészíteni.

ELNÖK: Rendben. Akkor a bizottságnak ebben a formában döntenie kell. Van-e még
esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Baja képviselő úr, parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Akkor egy észrevételt mindenképpen tennék. Nem
tartom elégségesnek, és még egyszer szeretném mondani, tényleg a bizottság tekintélyére
hivatkozással. Egyetértek azzal, amit elnök úr mondott a jelenlegi szabályozást illetően, de
fölhívom mindenkinek a figyelmét – tényleg a szakmai lelkiismeret okán, nem pártállás
szerint –, hogy ebben az útban a bizottság olyan kompetenciákat vesz át, hogyha ezt az
engedélyt megadja, amelynek eredményeként az államigazgatásnak a következő időkben sem
indokolni nem kell, sem magyarázatot adni, csak egyszerűen beküld ide egy papírt, mi pedig a
közbeszerzések alól mentesítjük őket. Ezt bizottsági tagként, nem MSZP-s képviselőként, volt
államtitkárként aggályosnak tartom a képviselő urak számára.



- 40 –

Ezért az a javaslatom, elnök úr, hogy a bizottság utasítsa ezt el, vagy hogyha nem
akarja elutasítani, az a javaslatom, hogy tartózkodjon, az is tulajdonképpen legalábbis utalás
arra, hogy ezt a bizottság nem engedi az államigazgatásnak, hogy indoklás és felhatalmazás
nélkül tegye ezt. Ha kapunk indoklást, az egy másik káposzta, de ez az indoklás itt semmilyen
szakmai alapon nem áll meg.

ELNÖK: Bocsánat, lehet, hogy egyvalamiben én is félrevezettem képviselő urat, de
egyébként, ha végigolvasta figyelmesen a dokumentumokat, akkor láthatta, hogy ez maga a
határozati javaslat, és annak az indokolása, ehhez képest az MNV Zrt. benyújtott egy
9 oldalas indokolást, amiben rengeteg kérdésre válaszolnia kell. Többek között arra, hogy
hogyan jelentenek ezek az információk kockázatot – mármint a hardverre, illetve a szoftverre
vonatkozó információk –, ott szerepel is benne, hogy ha az alkalmazott platform, a rendszer-
architektúra és más specifikációk a lehető legszűkebb körben maradnak ismertek, akkor ez a
rendszer biztonsága szempontjából kiemelten fontos. Ezt részletezi végül is ez az ominózus
9 oldalas anyag, tehát azt tudom mondani önöknek, hogy ennek alapján fogjuk végül is
meghozni a döntésünket. A határozati javaslat ehhez képest már egy szűkebb anyag.

Kérdezem, hogy ezek fényében – most, hogy erre a 9 oldalas anyagra külön felhívtam
a figyelmet – van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor – mivel
igazgató úr említette, hogy ahhoz képest további szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a
döntés következik.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a határozati javaslatot. Aki
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A helyettesítéseket figyelembe véve
18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 4  nem szavazat ellenében
elfogadta a határozati javaslatot.

Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy majd egy beszámolót is kell készíteni a bizottság
felé az eljárás lefolytatását követően, amit értelemszerűen a bizottság tagjai kézhez kapnak.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontot lezárom.

A privatizációs szerződésekben vállalt és/vagy kikötött kötelezettségek teljesülésének a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló H/3316. számú határozati javaslat (Döntés
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a privatizációs szerződésekben vállalt
és/vagy kikötött kötelezettségek teljesülésének a kormány általi felülvizsgálatáról szóló számú
határozati javaslat. Tisztelettel köszöntöm Szili Katalin képviselő asszonyt, volt házelnök
asszonyt itt a bizottság ülésén, ez az ő egyéni indítványa. Ha jól tudom, a kormányt
Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony képviseli, tisztelettel üdvözlöm őt is a bizottság
ülésén.

Kérdezem képviselő asszonyt, volt házelnök asszonyt, hogy esetleg van-e szóbeli
kiegészítése az indítvánnyal kapcsolatban. Ha igen, akkor parancsoljon, öné a szó.

Dr. Szili Katalin (független) előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. SZILI KATALIN (független) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm, hogy a bizottság napirendjére tűzte ezt az
előterjesztést. 2011. május 23-án nyújtottam be a házelnök úrnak ezt a javaslatot, amely a
privatizációs szerződésekben vállalt és/vagy kikötött kötelezettségek teljesülésének a
kormány által történő felülvizsgálatáról szól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magunk is nap-nap küzdünk olyan hatásokkal, amelyek
akár gazdaságpolitikai, akár társadalompolitikai értelemben ma láthatóan hátrányokat
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jelentenek. Gondolok itt például a feldolgozóüzemek megszűnésére, ennek kapcsán a
munkahelyek megszűnésére, például a könnyűiparban 21 év alatt történt változásra, gondolok
a közüzemi díjak folyamatos emelkedésére, de sorolhatnám mindazt, ami az egész –
tulajdonképpen nem túlzás, ha azt mondom – magyar tulajdonosi réteg kiveszését is jelenti, és
azokat a hatásokat, amelyek a hitelproblémákat, munkanélküliséget jelentik.

Egy másik kérdésről is szólni szeretnék, ez pedig az az országgyűlési határozat, amit
elfogadott már a parlament, és ami a kolontári ügy kapcsán a privatizációs szerződések
környezetvédelmi célú felülvizsgálatát jelenti. Tekintettel arra, hogy a fenntartható fejlődés
bizottságának tagja vagyok, a bizottsági ülésen elmondtam, hogy ez gyakorlatilag csak egy
szeletét jelenti annak az 1700 szerződésnek, ami a privatizációk során keletkezett, hiszen azok
már nem kerülnek sorra, ahol esetleg kellett volna tenni környezetvédelmi előírást, de nem
történt meg. De azok sem, ahol esetlegesen vizsgálni lehet, hogy valóban annyi munkaerőt
foglalkoztattak-e, amennyi egyébként a szerződésben vállalt kötelezettség volt, de ugyanígy
említhetném akár a beszállítói kört, akár a járulékfizetési kötelezettségeket, illetőleg például
azt, hogy meddig tartja fenn az üzemet, hiszen mindannyian látjuk, hogy a gazdasági hatások
alapvetően nem csak tőkekivonást vagy akár nyereség célú kiárusítást jelentettek, hanem
például piacfelvásárlást is.

Mindezeket figyelembe véve, és azt is, ami az egyes közgazdászok szerint a
privatizációs hatásokat illeti, a GDP 20 százalékos csökkenését, illetőleg a másfél millió
munkahelyet, amelynek nyilván csak egy szeletét jelentheti ez. Figyelemmel arra is, ami ’98-
ban a Fidesz kampányában már elhangzott, illetőleg a kormányzó pártok 2005. augusztusi
megnyilatkozására, ami szintén a privatizációs szerződések felülvizsgálatát tűzte ki célul,
ezért pontosan nem csak a hatásokat, hanem azt is figyelembe véve, hogy egyébként a
környezetvédelmi célú felülvizsgálat csak egy szelet teljesítését jelenti, terjesztettem be ezt az
országgyűlési határozati javaslatot.

Elnök úr, végül: tudom, hogy tekintettel arra, hogy erre májusban került sor, lehet,
hogy a határidők ma már tulajdonképpen teljesíthetetlennek számítanak, hiszen magam
márciusi, illetve áprilisi határidőt tűztem ki, úgyhogy kérem a tisztelt képviselőtársaimat,
hogy mutatis mutandis esetlegesen – amit nyilvánvalóan kérek a tisztelt bizottságtól, hogy
támogassa ezt a határozati javaslatot, ennek esetében – természetesen a határidők módosítását
én is teljesen nyilvánvalónak tartom.

Elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony, és államtitkár asszonynak szeretném
megadni a szót a kormány képviseletében.

A kormány álláspontjának ismertetése

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A képviselő asszony javaslatával, illetve elveivel természetesen
a kormány is egyetért, hiszem már a 2010-es választásokkor egyértelművé tettük, hogy a
privatizációs szerződések felülvizsgálatát fogjuk kezdeményezni, de néhány adatot szeretnék
elmondani ahhoz, hogy ezt a javaslatot most ebben a formájában, technikai okok miatt miért
nem tudjuk támogatni.

Nos, mi összeállítottunk egy projekttervet ahhoz, hogy hogyan tudnánk a privatizációs
szerződéseket teljes körűen felülvizsgálni, amikor is azzal szembesültünk, hogy az elmúlt
időszakban még az ellenőrzésre hivatott szervek is, mint például az Állami Számvevőszék
vagy a KEHI sem ellenőrizték a privatizációs szerződéseket sem téma-, sem rendszervizsgálat
keretében. Sőt, ami a nagyon nagy probléma, hogy maguknak a szerződéseknek az egységes
feldolgozottsága sem történt meg, ami annyit jelent, hogy jelenleg három különböző rendszer
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van, ami a privatizációs szerződéseket tartalmazza. Természetesen a legkorábbi időszakban
gyakorlatilag írógépes formában készített szerződések már csak a levéltárban találhatók meg.

Összegyűjtöttük az MNV Zrt. segítségével, hogy milyen mennyiségű privatizációs
szerződés jött létre az elmúlt 20 év alatt, ezt szeretném elmondani. Az előprivatizációs
szerződések száma: 5731 darab, az ÁVÜ, ÁV Rt., ÁPV Rt. szerződéseinek száma 4097 darab,
az MNV Zrt.-nél 2064 darab, és a KVI-nél 5799 darab ilyen szerződés köttetett. Azzal együtt,
hogy körülbelül kétmillió fölöttire tesszük azon dokumentumok számát, amelyeket fel kell
dolgozni. Jelenleg az országleltár keretében egyébként az MNV Zrt. megkezdte a
dokumentumok felülvizsgálatát, ezért aztán, miután van egy országgyűlési határozat a
környezetvédelmi kötelezettséggel terhelt privatizációs szerződések felülvizsgálatáról, illetve
folyamatban van egy parlamenti vizsgálóbizottság a cukoripar felülvizsgálatáról, ezeket a
szerződéseket, ezeknek a feldolgozását előrevette prioritás szempontjából az MNV Zrt. Ez azt
jelenti, hogy egyébként ezeket a szerződéseket úgy is fel kell dolgozni, hogy szóra kereshető,
rendszerezhető formában legyenek meg ezek a szerződések, és ellenőrizhetők legyenek.

Ezért aztán technikai okok miatt, ahogy mondtam, olyan mennyiségű adatról van szó,
amelyhez az országleltár is 2012. december 31-ei, tehát jövő év végi határidőt szabott ahhoz,
hogy egyáltalán az anyagokat digitalizált formában és kereshető módon feldolgozza. Arra
természetesen ígéretet teszek, és ez a dokumentum, amely a projekttervet tartalmazza is, már
úgy szól, hogy például környezetvédelmi kötelezettségek felülvizsgálata kapcsán, amelyre –
ahogy mondtam – parlamenti döntés van, nem csak a környezetvédelmi, természetvédelmi,
örökségvédelmi kötelezettségeket, hanem minden egyéb szerződésben foglalt kötelezettséget
is felülvizsgálunk. De ahogy mondtam, gyakorlatilag az összes lehet foglalkoztatási
kötelezettséggel terhelt szerződés, és ahogy az elején elmondtam, gyakorlatilag az MNV Zrt.
segítségével az állam által kötött szerződésekről beszélünk, az önkormányzatok által kötött
szerződésekre jelenleg nincs is rálátásunk, tehát gyakorlatilag az önkormányzati szerződések
felülvizsgálatát más módon kell majd a későbbiekben megtennünk.

Annak idején, amikor májusban megszületett ez a parlamenti döntés, hogy a
környezetvédelmi kötelezettséggel terhelt szerződéseket felülvizsgáljuk, mi javasoltuk az
Állami Számvevőszék bevonását, és többszöri kérésünkre végül is az Állami Számvevőszék
jelenleg csak tájékoztatási kötelezettséggel van benne ebben a projektben, tehát gyakorlatilag
az egész feladat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárságára terhelődik. Ezért aztán,
ahogy mondtam, ez a két nagy ellenőrzés, tehát a cukoripar és a környezetvédelmi
kötelezettség jelenleg fizikai és technikai formájában is feldolgozhatóvá, és ellenőrizhetővé
lesz, a többi privatizációs szerződést csak annak ismeretében tudjuk felelősséggel a
későbbiekben vállalni, ha tudjuk, hogy milyen adatmennyiségről és milyen témákról van szó.

Mondanék még néhány adatot, mert például azért figyelembe vettük azt is, hogy
milyen ágazatokról van szó, hiszen tudjuk, hogy csak prioritás szempontjából tudjuk ezeket
majd időben előrevenni. Itt természetesen a feldolgozóipar az egyik legfontosabb, majd a
villamosenergia-, gáz- és vízellátás mint iparág, építőipar, kereskedelem, és természetesen
szálláshely és vendéglátás – ez megint komoly terület –, szállítás-raktározás, posta-távközlés,
pénzügyi tevékenységek, ingatlanügyletek, bérbeadás, oktatás, egészségügyi ellátás és egyéb
közösségi szolgáltatás. Tehát óriási területről van szó, ezért kérném is a tisztelt bizottság
segítségét, hogy melyik területeket vegyük előre prioritás szempontjából, de ahogy mondtam,
gyakorlatilag ennek az adatállománynak a teljes körű feldolgozásához jelenleg körülbelül
100-120 emberre és legalább két évre van szükség. Tehát, ahogy mondtam, szűkíteni kellene
a kört, és abban az esetben tudnánk befogadni ezt az előterjesztést. Jelenleg a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium azt javasolja, hogy ne fogadjuk be ezt a képviselő asszony által
egyébként teljesen jogosan felvetett kérést, de a későbbiekben térjünk vissza rá.
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ELNÖK: Amennyiben a bizottsági tagok részéről nincs kérdés vagy észrevétel, akkor
alapvetően elnök asszonynak adnám meg a szót.

Reflexiók

DR. SZILI KATALIN (független) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr.
Egyetlen dolgot szeretnék csak tisztán látni. Tekintettel arra, hogy a mi javaslatunk
önmagában nem arról szólt, hogy ágazatonként vegyük végig, hanem ennek a hatásait. Azért
indítottam el a kiegészítésemet egyébként a hatásaival, amivel kapcsolatban mi naponta és
önök is próbálják naponta keresni a megoldásokat, beleértve akár az egymillió munkahely
létesítését, és sorolhatnám valamennyi kérdéskört.

Éppen azért, mert egyébként a környezetvédelmi célúnál, illetőleg a cukoriparral
kapcsolatosan egyébként is kézbe veszik, csak azt nem látom be, hogy miért nem lehet akkor
az összes egyéb típusú szempontot figyelembe véve ezeket vizsgálni. Mert akkor egyébként
újra kézbe kell venni. Pontosan ezt célozta, és akár arra is hajlandó vagyok, hogy ha ezt
egyébként elfogadja a minisztérium, hogy írjunk be egy sokkal későbbi határidőt, ami
egyébként ennek a teljesítését lehetővé teszi. Csak attól szerettem volna kímélni egyébként a
kormányt is, hogy majdan esetleg kétszer-háromszor kelljen ugyanazt a szerződést kézbe
venni, mert mindig más típusú szempontok alapján fogja vizsgálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha jól értettem, akkor államtitkár asszony azt mondta, hogy 2012. december
31-én lesznek abban az állapotban, hogy egyáltalán meg tudják mondani, hogy az ütemezés
milyen módon reális és lehetséges.

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen,
elnök úr, így van, és egy kiegészítés, mert akkor valószínűleg nem voltam érthető. Ahogy
képviselő asszony mondta, ha kézbe vesszük, akkor minden szempontból megvizsgáljuk.
Tehát ezt magunk kiegészítettük a saját vizsgálatunk alapján, hogy például a cukoripar
esetében teljes körűen, tehát minden kötelezettséget, így a foglalkoztatást illetően is
megvizsgáljuk. Tehát ahogy mondtam, ezen a két területen nyilván így van, ez teljesen
logikus és egyszerűsített lépés, hogy minden szempontból meg fogják vizsgálni a jogászaink
és szakértőink, ami sokkal nagyobb munka, viszont így teljes körű lesz ezeknek a területeknek
a felülvizsgálata.

Ezért mondtam, hogy a feldolgozás folyamatában prioritás szempontjából bizonyos
területeket, témákat előre tudnak venni, hogy azoknak a területeknek a vizsgálatát úgy, ahogy
– nagyon jól – mondták a képviselők, hogy nézzük meg a cukoripart, a környezetvédelmet.
Azért soroltam fel ágazatokat és területeket, hogy bármilyen más módon előre tudunk venni
stockokat, amelyek nagyon fontosak és lényegesen lehetnek a közvagyon szempontjából. De a
teljes feldolgozottság csak 2012. december 31-ére várható, hiszen – ahogy mondtam – több
mint kétmillió adatról van szó, és egy része sajnos már csak nyomtatott formában, nagy
zsákokban található a levéltárban, és az első időszakból származó dokumentumok nagyon
nehezen rendszerezhető módon vannak meg. Tehát először ezt az óriási feladatot kell
elvégeznünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, azt gondolom, minden információ rendelkezésre áll. Úgy
látom, hogy a kormány itt még további időt kér ahhoz, hogy egyáltalán a javaslat
átdolgozásában érdemben tárgyalni tudjon.
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Határozathozatal

Ennek megfelelően szavazásra bocsátom az indítványt. Kérdezem, a bizottság tagjai
közül ki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 18 tartózkodás mellett jelenleg a bizottság nem vette tárgysorozatba.
Arra kérem elnök asszonyt és államtitkár asszonyt, hogy próbáljanak meg esetleg egy olyan
verziót hozni, ami ezeket a határidőket tükrözi, és akkor azt gondolom, ennek a parlamenti
megtárgyalásának nem lesz akadálya.

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Az egyebekben nem nagyon van részemről semmi, annyit jeleznék, hogy délután
várható bizottsági ülés, az interpellációkat követően rögtön össze fogjuk hívni, de ezt a
bizottság titkársága jelezni fogja mindenki számára. Ezzel a bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Koszorús László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin és Lajtai Szilvia


