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Napirendi javaslat

1. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési
javaslatáról (T/4365/3. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének
tervezetéről (T/4365/1. szám)

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4656. szám)
(Általános vita)

3. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4662. szám)
(Általános vita)

4. 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
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Burány Sándor (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Koszorús László (Fidesz) távozása után László Tamásnak (Fidesz)
Dr. Józsa István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
Herman István Ervin (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) megérkezéséig Rogán Antalnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium
Windisch László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait és értelemszerűen a meghívott vendégeket
is. Velünk párhuzamosan tart a költségvetési bizottság ülése is, ez nyilvánvalóan a
költségvetési ügyekben a kormány energiáit is leköti, meg természetesen a költségvetéshez
kapcsolódóan egyébként az Állami Számvevőszék energiáit is, tehát megosztott formában
tudnak jelen lenni a két legnagyobb bizottság ülésén.

Úgyhogy ennek megfelelően az eredetileg kiküldött napirend a költségvetés, a
költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az
adótörvények általános vitára való alkalmasságának a megítéléséről szólna. Annyit jeleznék a
tisztelt bizottság tagjainak, hogy ugyan volt más napirendi szándékunk is, például a THM-
szabályozás áttekintése, de tekintettel arra, hogy az azzal kapcsolatos felkérés ellenére a
szakértői anyagok mindegyike még nem készült el, azt egy hét múlva tűzném napirendre, és
értelemszerűen próbálok a bizottság tagjainak időben anyagot is küldeni ezzel kapcsolatban.
Tehát egyelőre az eredetileg kiküldöttnek megfelelően ezt a három napirendi pontot
gondolnám a mai napra.

Kérdezem, a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a napirendet ebben a formában. (Szavazás.) Úgy
látom, a bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen.

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat (Általános
vita)

Az Állami Számvevőszék T/4365/3. számú véleménye Magyarország 2012. évi
költségvetési javaslatáról

A Költségvetési Tanács T/4365/1. számú véleménye Magyarország 2012. évi
költségvetésének tervezetéről

Át is térünk a napirendi pont megtárgyalására, tehát akkor kezdődik a 2012. évi
költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával, ehhez kapcsolódik
értelemszerűen az Állami Számvevőszék véleménye és a Költségvetési Tanács véleménye is,
de ha jól tudom, akkor Járai úr a költségvetési bizottság ülésén van. Úgyhogy ez utóbbit így
ebben a formában itt a bizottság ülésén nem fogjuk tudni megismerni, attól tartok, hogy ez a
plenáris ülésre marad. De tisztelettel köszöntöm itt egyrészt az Állami Számvevőszék
alelnökét a köreinkben, és tisztelettel köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető urat is, aki
a Nemzetgazdasági Minisztériumot képviseli, tekintettel arra, hogy a helyettes államtitkár úr
viszont a költségvetési bizottság ülésén tartózkodik. Úgyhogy azt gondolom, először
értelemszerűen a főosztályvezető úrtól szeretnénk hallani egy szóbeli kiegészítést,
amennyiben ennek szükségét látja, és utána Warvasovszky Tihamér alelnök úrnak adnám meg
a szót az Állami Számvevőszék nevében.

Parancsoljon, főosztályvezető úr!

Adorján Richárd f őosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése

ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Nagyon rövid felvezetőt tartanék a 2012. évi költségvetésről.



- 6 –

Kezdeném egy rövid helyzetértékeléssel, azzal, hogy mik a költségvetés legfontosabb céljai,
és utána még néhány, szerintem fontos dolgot mondanék el a törvényjavaslatról.

A törvényjavaslat kidolgozása olyan környezetben történt – ezt mindannyian tudjuk –,
ahol a nemzetközi pénzügyi és gazdasági helyzet egy elhúzódó válságban van, ez részben az
eurózóna válsága, aminek mi nem vagyunk tagja, de értelemszerűen hat a magyar gazdaságra,
a pénzügyi világra, részben egyébként is a globális reálgazdaságban bekövetkező válság.
Ennek a következménye a kiszámíthatatlan környezet, az ideges pénzügyi piacok, ezért
Magyarországnak, amely egy kis nyitott gazdaság magas államadóssági szinttel, eladósodott
állammal és háztartásokkal, aminek következtében a belső tartalékok viszonylag csekélyek,
nagyon óvatos és a kockázatokat lehetőleg a minimálisra szorító költségvetési
törvényjavaslatot volt célszerű elkészíteni és a kormánynak ezt benyújtania.

Amit még tudnunk kell, hogy 2004 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll hazánk. Ez abból
a szempontból érdekes, hogy európai uniós tagként kötelezettséget vállaltunk, hogy egyre
csökkenő hiánypályát tervezünk meg és tartunk be a költségvetés végrehajtásakor, amit az
előttünk fekvő törvényjavaslat érvényesít is. De azt gondolom, itt hangsúlyozni kell, hogy ez
nem csupán a külső követelmények miatt van így, hanem az országnak magának is az az
érdeke, hogy egy csökkenő hiánypályát vázoljon fel, és utána így is hajtsa végre a
költségvetést. Hiszen ez vezethet ahhoz, hogy kivédjük azokat a veszélyeket, amelyek esetleg
a gazdaságra, a költségvetésre leselkednek, illetve az államadósság-csökkentés január 1-jétől
immáron alaptörvényben rögzített követelményének is eleget tudjunk tenni. A felvázolt
hiánycél – mindannyian ismerjük – 2,5 százalékos deficit a jövő esztendőre, illetve a
kitekintésben önök is olvashatták, hogy ez a következő évekre 2,2; 1,9 és 1,5 százalékos
mértéket céloz meg. Ezt vállaltuk egyébként a konvergenciaprogramban az Európai Unió felé
is, és ezt tartani is kívánja a kormányzat.

A legfontosabb célok, amelyeket ez az országvédelminek is nevezhető költségvetés
tartalmaz – hiszen ez a név is nagyon jól tükrözi azt az óvatosságot és azt a védelmi funkciót,
amilyen szándékkal, céllal ez a költségvetés készült –, hogy egyrészt igen magas, talán
szokatlanul is magas tartalékszinteket állít be a költségvetésbe a javaslat. Ez 150 milliárd
forintos országvédelmi alapnak nevezett tartalék-előirányzatot, 50 milliárd forintos
kamatkockázati tartalék-előirányzatot és kormányzati intézkedésekre 100 milliárd forintos
tartalék-előirányzatot jelent. Mindezek felhasználása már a jelenlegi törvényjavaslatban is
szabályokhoz van kötve, elképzelhető, hogy ezek a szabályok szigorodni fognak.

A további szakmai irányok, amelyeket megcélzott a költségvetés, elsősorban a
nyugdíjkassza profiltisztítása, zárttá tétele. Ugyanilyen irányú az elmozdulás az egészségügyi
kasszánál, illetve az adórendszer tekintetében, amiről itt bővebben nem szólnék, hiszen az
adótörvények tárgyalása is napirenden van. Tehát az adórendszer korszerűsítése tekintetében
az arányosság, a kiskapuk bezárása, illetve az adóhatóság megerősítése a hatékonyabb
adóbeszedés céljából.

Még egy területet emelnék ki, ez a foglalkoztatás. Itt a mindenki által ismert Start-
munkaprogram, a közfoglalkoztatás meghirdetett programja, amire jelentős költségvetési
forrást tervezett be a kormányzat, és ez egyben fontos kormányzati célt is igyekszik
megvalósítani.

Szintén csak említést szeretnék tenni mindazokról az intézkedésekről, amelyek
alátámasztották – hogy úgy mondjam – fundamentálisan a költségvetést, ezek a Széll Kálmán-
tervben foglalt intézkedések és azok végrehajtása, a konvergenciaprogramban foglalt egyéb
intézkedések, így a közszektor bérének, illetményrendszerének a nominális rögzítése, az
ellátások nominális rögzítése és egyebek. Idesorolható a 250 milliárd forintos stabilitási
alapnak az úgynevezett bázisba építése, tehát a tartósan való érvényesítése, ami fejezeti
költségvetésekben megjelenik, illetve idesorolandó a szeptemberben bejelentett nagyon
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jelentős, több száz milliárd forintos bevételi és kiadásoldali intézkedések, amelyek célja
szintén a költségvetés stabilizálása és a hiánycél minél kockázatmentesebb tartása.

Bővebben nem szólnék, nem húznám a képviselő hölgyek és urak idejét a makropálya
ismertetésével (Kovács Tibor: Nyugodtan, azért ülünk itt.), amire ezt a költségvetést tervezte a
kormányzat. Szóltam már arról a GDP-növekedésről, ami a jövő évet jelenti, 2013-tól
nagyjából 3 százalékos növekedéssel számol ebben a pillanatban a költségvetés.
Természetesen, ha a külső folyamatok kedvezően vagy – sajnos, amire nagyobb esély van –
kedvezőtlenebbül alakulnak, mint ami korábban látszódott, akkor értelemszerűen a
prognózison is módosítani kell, és a tartalékok természetesen ezt a célt szolgálják, hogy az
ilyen típusú kockázatokat ki tudja védeni a kormányzat.

A háztartások fogyasztása tekintetében 2012-ben stagnálással számolunk, a közösségi
fogyasztás tekintetében kismértékű romlással. Az export-import növekedése jelentős lesz,
8 százalék feletti; 8,4 százalékos exportnövekedéssel és 8,1 százalékos importnövekedéssel
számolt a kormányzat. A bruttó átlagkereset, hogy a kereseti mutatók közül csak egyet
említsek, 2012-ben a tervek szerint 2,5 százalékkal fog nőni a nemzetgazdaság egészét
tekintve. Ebből leginkább a versenyszektor fog pozitív hányadot képviselni, ami
4,9 százalékos növekedést jelent, a költségvetési szférában 4 százalékos csökkenéssel
számolunk 2012-ben. A foglalkoztatottak száma prognózisunk szerint 1,5 százalékkal nőni
fog, és a fogyasztói árindex lehet még egy érdekes mutató, 4,2 százalékos növekedéssel,
inflációval készült a jövő évi költségvetés.

Ami még talán ebben a bizottságban érdekes lehet, a kiadások úgynevezett
funkcionális megosztása. Ezt a pénteken benyújtott fejezeti kötetek részletesen tartalmazzák,
itt a gazdasági funkciók tekintetében döntő változás, ami az arányokat illeti, nem következik
be 2012-ben.

Rövid felvezetőnek vagy kiegészítésnek ennyit gondoltam, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérni Warvasovszky Tihamér alelnök
urat, hogy az Állami Számvevőszék véleményét a költségvetés kapcsán ismertesse a bizottság
előtt.

Warvasovszky Tihamér alelnök (ÁSZ) szóbeli kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném kiemelni azokat a fő
megállapításokat, amelyeket a Számvevőszék tett a 2012-es költségvetés javaslat
véleményezése során.

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezte
Magyarország 2012. évi költségvetési törvényjavaslatát. Célunk annak megállapítása volt,
hogy a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat kimunkálása során érvényesültek-e a
vonatkozó előírások, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tervezési
tájékoztatóban foglaltak. A fejezetek költségvetési tervező munkájához a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium kiadta a költségvetési
tájékoztatót, amelyben meghatározta a jövő évi tervezés szabályait és módszereit. Ezek
legfőbb szempontja az Új Széchenyi-terv és a Széll Kálmán-terv alapján készült
konvergenciaprogram előírásainak betartása, céljainak érvényesítése volt.

Főbb megállapításaink: a kormány által jóváhagyott koncepcióban találhatunk olyan
elemeket, amelyek javították az átláthatóságot. Példaként említve: a kiadásokat ott tervezik,
ahol a felhasználás megvalósul, ez csökkenti a fejezeti kezelésű előirányzatok számát. Ez az
előírás egyértelműen azt célozza, hogy hasonló jellegű feladatok azonos címen legyenek
tervezve. További előrevivő koncepcionális újítás, hogy a bírságbevételeket központosított
bevételként kezeli, ezzel párhuzamosan megszűnik az a helyzet, hogy az intézmények
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bírságbevételből kényszerüljenek finanszírozni működési kiadásaikat. Ezt az átláthatóbb
gazdálkodásra ösztönzőnek tekinti a Számvevőszék.

Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy az ellenőrzést nehezítette, hogy az ellenőrzés
időpontjában nem minden esetben álltak rendelkezésre az előirányzatok megalapozásához
szükséges törvényjavaslatok, a többéves kötelezettséggel járó, további évekre vonatkozó
kiadások hatásai, valamint a költségvetési évet követő három év várható előirányzatai.

A költségvetés közvetlen bevételeinél és kiadásainál az adóbevételekről szeretnék pár
gondolatot mondani. Évek óta tapasztaljuk, hogy a fő bevételi előirányzatok esetében
hiányoznak a részletes háttérszámítások, nem számszerűsítik az egyes adónemek tervezett
bevételeit meghatározó tényezőket, azok hatásait, valamint nem ismertetik a prognosztizálás
feltételrendszerét. Ez természetesen nehezítette az ÁSZ véleményének a megalapozását.
Annak ellenére, hogy az adóbevételek nem voltak részletes számításokkal alátámasztva, az
ÁSZ a rendelkezésre álló információk alapján, az előző évek tendenciái, a 2011. év várható
teljesítési adatai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása alapján számításokat
végzett arra vonatkozóan, hogy a 2012. évben milyen összegű adóbevételek folyhatnak be. Ez
alapján véleményt alkottunk az adóbevételek teljesíthetőségéről. Kedvező változás az előző
évhez képest, hogy a 2012. évről szóló költségvetés esetében 27 százalékkal csökkent azon
adóbevételek aránya, amelyekről nem tudtunk véleményt mondani. Ez a szám tavaly
megközelítette a 34 százalékot.

A makrogazdasági mutatók tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén 2012. évben
a több adóbevételi előirányzat teljesíthetősége jelenthet kockázatot. Ugyanakkor pozitívnak
ítélte az Állami Számvevőszék, hogy jelentős tartalék képzésére tesz javaslatot a kormány
ebben a költségvetésben, 403,6 milliárd forint összegben kerül javaslattétel tartalékképzésre,
amely jelentősen meghaladja a 2011. évi számot. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a
Magyar Nemzeti Bank a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetének
értékelése című anyagában 95 milliárd forint várható veszteséggel számol, amely megtérülési
kötelezettséget jelez, ami a 2012. évi költségvetést terheli. Ezen kiadás azonban a
költségvetési törvényjavaslatban értelemszerűen nem jelenik meg, és a központi költségvetés
hiányánál kockázati tényezőt jelent, amely pótlólagos forrásbevonást tehet indokolttá.

A fejezetek költségvetésénél a felülről nyitott előirányzatokról szeretném kiemelni az
Állami Számvevőszék véleményét. Az érintett tárcák azoknál a felülről nyitott
előirányzatoknál, amelyek teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti előirányzattól, a
2011. évi eredeti előirányzattal azonos összeget terveztek. Ezek az előirányzatok, amelyek
összege 8 177,6 milliárd forint, már eleve bizonyos kockázatot hordoznak arra vonatkozóan,
hogy az eredeti kiadási előirányzatot meghaladó teljesítésük veszélyeztetheti a törvényjavaslat
által kitűzött hiánycél betartását. Az európai uniós elszámolásoknál a 2012. évi költségvetési
törvényjavaslatban foglaltak szerint a költségvetésben megjelenő EU-támogatások tervezett
összege megközelíti az 1600 milliárd forintot, és 2012-ben a tervezett hozzájárulás összege
264,3 milliárd forint. Az Állami Számvevőszék véleménye, hogy az uniós fejlesztésekre a
2012-es költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg biztosítja a feladatok ellátását, mivel
fennáll a lehetőség az előirányzatok teljesítésének módosítás nélküli átcsoportosítására.
Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben
biztosított az uniós előirányzatokhoz kapcsolódó hazai költségvetési támogatások
prioritásként való kezelése.

Az elkülönített állami pénzalapoknál az Állami Számvevőszék egy mondatban
megállapította, hogy az elkülönített állami pénzalapok költségvetési tervezésénél az
államháztartási hiánycél teljesítése érvényesült. A nyugdíjalapnál a jelentős változás
egyértelműbbé teszi a nyugdíjalapot, egy profiltisztításon megy át, mindezt az Állami
Számvevőszék jó irányban tett lépésként minősítette. A korhatárt be nem töltött nyugdíjak
helyére lépő ellátások fedezetét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeténél egy újonnan
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létrejövő alap, a nemzeti szociálpolitikai alap biztosítja. Az Állami Számvevőszék véleménye,
hogy így egyértelműbbé és átláthatóbbá válik ezen alapok felhasználása, bevételi és kiadási
oldala. Az egészségügyi alap hiánya jövőre mérséklődik, a 2011. évi várható 50,4 milliárd
forinthoz képest a tervezet 2012-ben 34,4 milliárd forintot tervez; nyilván, ha az
egyenlegjavító intézkedések teljesülnek.

Az önkormányzati alrendszerről pár gondolatot végezetül. A törvényjavaslat az
önkormányzati forrásszabályozás alapvető változatlansága mellett a megyei önkormányzatok
forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változásokat. Az előző évi költségvetéshez képest
csökkenést jelent a Széll Kálmán-terv alapján a kötelező önkormányzati feladatok
méretgazdaságos átszervezése címén előírt 15 milliárd forint, valamint a szociális
támogatások átalakításával összefüggő mintegy 30 milliárd forint. Növekedést jelent
ugyanakkor az illetékbevételeknél 22 milliárd forint, a szociális támogatások átalakításával
járó összeg, valamint az európai uniós fejlesztési pályázatok forráskiegészítéséhez biztosított
összeg, ez a növekmény meghaladja az 53 milliárd forintot. A megyei önkormányzatok
feladatellátására 99,7 milliárd forint került elkülönítésre, mely összeg a megyei feladatok
tervezett átadása miatt nyilván később kerül átcsoportosításra.

Pozitív változásnak értékeli a Számvevőszék a gyermekétkeztetéshez és a
tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívák kötött normatívák közé sorolását, valamint a
közoktatási informatikai feladatok ellátására tervezett normatívákét, tekintettel arra, hogy így
egyértelművé válik ezen normatívák célszerű és átláthatóbb felhasználása. Az Állami
Számvevőszék véleményének készítésekor még nem volt ismert értelemszerűen a helyi
önkormányzatokat alapvetően érintő közfeladatok ellátását befolyásoló sarkalatos törvények
tervezete, illetve az ehhez kapcsolódó ágazati törvények, így egyértelműen a költségvetés
számait ezen törvényekhez nem tudtuk igazítani, tehát így nem tudtuk nézni az összhangot.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a képviselői hozzászólásokra kerül sor. Eddig
jelentkezőként Lenhardt Balázs képviselő urat láttam, ő már korábban jelentkezett, utána
értelemszerűen Burány képviselő úr, Volner János alelnök úr és Kovács Tibor képviselő úr
következik. Egyelőre ebben a sorrendben adnám meg a szót.

Hozzászólások

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót. Sajnos a 2012-es
költségvetés, nyilván külső körülmények hatására is, de messze alulmúlja a várakozásainkat,
és sajnos már az idei évre vonatkozóan is a kilábalás költségvetéséről beszéltek, hát sajnos ez
nem valósult meg. Nyilván hivatkoznak ezekre a világgazdasági körülményekre, az
euróválságra, az Európai Unió válságára, de ezt a 2012-es költségvetést egyenesen úgy
fogalmaznám meg, hogy ez a kétségbeesés költségvetése. Úgy tűnik, le kellett vonják az önök
gazdaságpolitikusai is azt a konzekvenciát, hogy kudarcot vallott az a fajta Matolcsy-út,
amivel megpróbálták élénkíteni a gazdaságot. Tegyük hozzá, hogy sajnos, mert jobb lett
volna, ha fölfelé indulunk meg, és tényleg a belső kereslet élénkítésén keresztül, a
fogyasztáson és a belső piac ellátásán alapuló stratégiával.

Most az új költségvetésben hozzányúltak megint a régi jó neoliberális recepthez, ha
nincs más mód a költségvetési lyukak betömésére, akkor jöjjenek a megszorítások. Hát ez
sajnálatos, mert ez a világon mindenhol megbukott, és a világon mindenhol kudarcot idézett
elő, hogyha a régi jó nadrágszíj-meghúzási módszerhez nyúltak, hiába ajánlgatja az IMF, a
Világbank vagy az összes nemzetközi szervezet az egyetlen receptet a kilábalásra.

Önöknek is le kellene vonni a konzekvenciát, és nem makacsul ragaszkodni mondjuk
az egykulcsos adóhoz, ami azért képtelen a fogyasztás bővítését elérni. Mert akiknél a
pluszforrásokat hagyja – jellemzően a többgyerekes, az átlagnál jóval tehetősebb, több
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keresettel rendelkező családoknál –, ők ezt nem költik fogyasztásra, mert ez egy olyan
pluszbevétel, ami már nem szükséges a napi megélhetéshez, ezért vagy megtakarításként,
vagy esetleg külföldön tűnnek el ezek a pénzek. A magyar vállalkozásokat és a magyar
embereket kellene helyzetbe hozni.

Nagyon szerényen kalkulál a költségvetés már a fogyasztás bővülésével, gyakorlatilag
ez a 20 bázispont mintha nem is létezne, és ez sajnos elég reális értékelés. Ellenben a
beruházások bővítését mintegy 3,5 százalékban határozzák meg, várva itt az európai uniós
forrásokból megvalósítható fejlesztéseket, amik a beruházások terén megjelennének. A
legújabb tendenciák szerint félő, hogy akkor mennyi lesz ebből a valóság, ezek a kasszák is
eléggé elszáradnak, az Európai Unió is a görög meg a következő többi ország csődjére akar
forrásokat átcsoportosítani, nem fog minket kihúzni a bajból. Tehát állami beruházásokra
lenne szükség, ami élénkítené a gazdaságot, ez volt a kiút mindig is a gazdasági
világválságból, ahogy 1929-33 között is láthattuk. Ezért szorgalmazta a Jobbik, hogy tényleg
szükség van közmunkaprogramra, csak nem olyanra, ahol négyórás munkaidőt kínálnak az
embereknek, azt is jellemzően évi egy vagy két hónapra, hanem olyan munkaidőkeretben és
olyan lehetőséggel, amiből el lehet tartani nem csak önmagukat, hanem a családjukat is.

Természetesen értjük, hogy a költségvetési deficit ilyen szűkre szabott volta mellett
nagyon nehéz megtalálni azokat a pluszforrásokat, amiből egy ilyen élénkítés elkezdődhetne,
ezért is bíráltuk, mert megértjük, hogy az Európai Uniónak és az úgynevezett tőke- és
befektetési piacoknak ez az egyik legfontosabb mérőszám, csak hát közben az ország megy
tönkre és haldoklik. Nem teljesíthető jelen körülmények között, és nem teljesíti az Európai
Unió vezető hatalmainak a nagy része sem, sőt 10 százalék körüli hiányok is vannak jelenleg
Európában. Azon túl, hogy megfelelünk, és tényleg maximálisan kiszolgáljuk a befektetői
elvárásokat, nem használ ez jelenleg az országnak, élénkítésre lenne szükség.

Úgyhogy sajnos ezt a koncepciót nem sikerül tettekbe is ültetni, a mostani kormány a
válságjelenségek között sem tér át egy olyan megújító gazdaságpolitikára, ami átvezetné ezen
a nehéz szakaszon.

A Széll Kálmán-terv nagy rendszerátalakító reformjai nem körvonalazódtak ebben a
költségvetésben, pedig hát feltétlenül lesznek olyan területek, amihez hozzá kellene nyúlni, és
hogy csak egy dolgot emeljek ki: különösen fájó, hogy a nemzeti eszközkezelő gyakorlatilag
aprópénzt fog kapni, hogy megvásárolja azoknak a végképp ellehetetlenült devizahiteleseknek
az ingatlanait, akiket a kilakoltatás és a lakásuk árverése fenyeget. Ebből a nagyjából
5 milliárd forintból gyakorlatilag néhány tucat ingatlannak a megvásárlására lesz lehetőség, és
különösen fájó azért, hogy ha nézzük, a debreceni stadiont több mint a duplájából fogják
építeni vagy a Közszolgálati Egyetem rohamtempóban való átverésére és a Ludovika
átszervezésére is ennek többszöröse jut. Tehát azt kell mondjuk, hogy ez igazán érzéketlenség
a kormány részéről, és ezért szoktuk azt mondani, amit talán önök populizmusnak
bélyegeznek, de úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány a gazdagok és a bankok érdekeit
képviseli.

Szeretnénk, ha esetleg módosító indítványokat is, ha a mieinket nem is fogadják el –
szokás szerint –, de önök tennének ennek a helyzetnek a változtatására, hogy tényleg azt
mondhassák, hogy senkit nem hagynak az út szélén, mint ahogy Orbán Viktor ebben a
televíziós hirdetésben megfogalmazta. De sajnos ennek a látszatja egyelőre nagyon kevés a
költségvetési számok tükrében is.

Köszönöm.

ELNÖK: Burány Sándor képviselő úr következik.

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Gondolom, nem várják
kormánypárti képviselőtársaink, hogy hosszú dicsérő mondatokat mondjak a költségvetési



- 11 –

javaslatról és az ahhoz szorosan kapcsolódó adótörvény-javaslatokról. (Kovács Tibor:
Merthogy nem is lehet.) Merthogy nem is lehet. Egy dicsérő mondatom azért lesz, erre később
kitérek. Igazából ez a javaslat két fő ok miatt elfogadhatatlan. Az egyik a javaslat tartalma, a
másik pedig a javaslat megalapozottsága.

Kezdem a dicsérettel. Azért a kormánynak, ha szemérmesen is, de van önkritikája.
Igaz, hogy nem írta le tételesen azt a mondatot, hogy bocsánat, hazudtunk, de a költségvetés
mellékleteként benyújtott makropályából kiderül, hogy az egymillió új munkahely
teremtésére vonatkozó szándékaiktól elálltak, bár ezt meglehetősen szemérmesen vallják be.
Ebből a makropályából ugyanis az derül ki, hogy 2020-ig mintegy 400 ezer új munkahellyel
számolnak, nem egymillióval. Természetesen matematikailag elképzelhető, hogy 2020 után a
maradék egy-két évben további 600 ezer munkahelyet teremtenek, közgazdaságilag viszont,
engedjék meg, hogy ezt blöffnek minősítsem. Magyarán, ha kicsit szemérmesen is, a kormány
bevallotta, hogy nem képes, nem tud 10 év alatt sem egymillió új munkahelyet teremteni. Ez a
bevallás dicséretes, és itt a dicsérő szavaim el is fogytak.

Ha tartalmilag vizsgáljuk a költségvetési törvényjavaslatot, akkor azt kell mondjam,
hogy az a társadalompolitikai filozófia, ami ebből a javaslatból is tükröződik, egészen
egyszerűen elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan lenne a mostaninál szerencsésebb, felszálló
ágban lévő gazdaság esetén is, de olyan körülmények között, amikor egyre többen veszítik el
a munkahelyüket és kerülnek kilátástalan helyzetbe, egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Ez a
költségvetési törvényjavaslat azt a szemléletet tükrözi, hogy akiknek van, akik tehetősebbek,
azoknak ad, akiknek pedig nincs vagy nagyon kevés van, azoktól pedig elvesz. Ez elsősorban
a személyi jövedelemadó-rendszeren tükröződik. A személyi jövedelemadó-rendszerről sok
bíráló mondatot mondtunk, itt most csak néhány elemére térnék vissza. Ez a törvényjavaslat
egyrészt szükségtelenül bonyolult. Ahelyett, hogy a kormány bevallaná, hogy mondjuk
kétkulcsos adórendszert nyújt be és tervez, ehelyett ennél egy bonyolultabb megoldást
választott, úgy teszi kvázi kétkulcsossá az adórendszert, hogy az adó vetítési alapját kétszerezi
meg és ezzel ér el kvázi két kulcsot. Megmondom őszintén, hogy egyébként a progresszív
adórendszert sokkal igazságosabbnak tartanám, ezzel önmagában nincs bajom. Azzal a
módszerrel van bajom, hogy csak azért, hogy a kormánynak ne kelljen bevallani, hogy ez
rossz út volt, tarthatatlan az egykulcsos…

ELNÖK: Képviselő úr, nem akarok közbeszólni, csak az adótörvények vitája a
3. napirendi pont, ez a költségvetés vitája. Csak azt akarom megelőzni, hogy ugyanazt
elmondják először, másodszor és harmadszor is. Ha lehet, az adókról az adótörvényeknél, a
költségvetés kiadási oldaláról a költségvetésnél beszéljünk.

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Megígérem, hogy ott nem fogok szólni, egyébként az
adóbevételek a költségvetés megalapozása szempontjából is fontosak, elnézést, ha erről kicsit
részletesebben szóltam. Magyarán: egy szó, mint száz, ezek az adótörvények a
tehetősebbeknek kedveznek, a kilátástalanabb helyzetben lévőket pedig sújtják.

Szintén a költségvetést megalapozó adótörvények közé tartoznak azok a helyi
adótörvények, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatoknak az ingatlanadó bevezetését.
Amennyiben az önkormányzatok a törvény adta felhatalmazással élnek, akkor mondjuk egy
10 milliós panellakás esetében is évi 300 ezer forintot kell fizetnie annak az
özvegyasszonynak, aki esetleg ebben a panellakásban él, abban az esetben, ha az
önkormányzat a saját bevételkiesésének pótlására a törvényben biztosított lehetőségekkel élni
fog.

Tehát ahogy jeleztem, társadalompolitikai szempontból ezek a tendenciák békeidőben
is elfogadhatatlanok lennének, mert nem a társadalmi igazságosság, hanem az igazságtalanság
irányába viszik az országot, de egy olyan helyzetben, amikor örülünk, hogy túléljük a
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válságot, egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Mindent jelent, csak azt nem, hogy senkit nem
hagyunk az út szélén, hacsak nem úgy érti a miniszterelnök úr, hogy az árokba taszítják őket.

Ami a költségvetés megalapozottságát illeti – mert ezzel kapcsolatban is súlyos
kifogásaink vannak –, az Állami Számvevőszék viszonylag szemérmes módon, de leszögezte,
hogy kockázatokat lát az adóbevételek befolyása tekintetében. Ismerve a külső szakértői
elemzéseket, szögezzük le: a költségvetés számai egészen egyszerűen tarthatatlanok. Alig van
olyan elemző a piacon, aki azt mondaná, hogy egy 268 euró/forint árfolyammal számított
költségvetés számai néhány hónap múlva még tarthatók lesznek. Alig van olyan elemző a
piacon, aki azt mondaná, hogy reális az a gazdaságpolitikai makropálya, amiben a kormány a
gazdaság növekedésével, illetve a fogyasztás bővülésével számol. Olyan adatok közepette,
hogy ebben az évben a beruházások mintegy 8 százalékkal estek vissza az országban,
miközben a régió más országaiban majdnem ugyanennyi a többlet, nem a visszaesés, hanem a
beruházások növekedése. Ami egyébként valóban egy későbbi gazdasági növekedést alapozna
meg.

Magyarán az a makropálya, ami a fogyasztás bővülésére számít a megemelt áfa
mellett; az a makropálya, ami a gazdaság növekedésére számít a beruházások drasztikus
visszaesése mellett; az a makropálya, amelyet 268 forintos euróárfolyamon számoltak; az a
makropálya, aminek bevételi oldalát maga az Állami Számvevőszék jelentése is
kockázatosnak tekint, az tarthatatlan lesz. Ez a költségvetés tehát úgy társadalompolitikai
tartalmát, mint közgazdasági megalapozottságát tekintve elfogadhatatlan, illetve tarthatatlan.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Volner János alelnök úr következik.

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem majd a
lehetőségekhez mérten röviden összefoglalni az álláspontunkat. Először is, örömmel
szeretnénk üdvözölni, még hogyha nem is tartjuk reálisnak a költségvetés kiadási és bevételi
oldalának alakulására tett előjelzéseket, azt örömmel üdvözöljük, hogy a kormány kezd
leszállni a magas lóról, és ezekből a korábban Matolcsy miniszter úr által hangoztatott 5-6
százalékos növekedési várakozásokból jelentősen alábbadott a kormány, amikor alig
1 százalék fölötti növekedést jelölt meg 2012-re vonatkozóan.

Szomorúan látjuk azonban, hogy a kormány a költségvetés megbomlott egyensúlyát
nem kis részben az infláció felpörgetésével szeretné kezelni, s kiveti a szegények adóját;
azokkal az emberekkel szeretné megfizettetni a költségeket, akiket a kormány adó- és egyéb
változásai már eddig is sújtottak, és eddig is egyre nehezebb helyzetbe hoztak.

Megállapítható az is a költségvetésből, hogy a foglalkoztatás terén sem teljesültek a
kormányzati várakozások, most már a kormány gyakorlatilag nyílt beismerésbe lépett át azzal
kapcsolatban, hogy a 4 év alatt 400 ezer új munkahely, 10 év alatt egymillió új munkahely
nem fog teljesülni. Korábban a 4 év alatt 300 ezer munkahelyre módosította a kormány a saját
elképzeléseit, de az is látható, hogy a foglalkoztatás növelése ténylegesen nem a kormány
által korábban előjelzett versenyszektorban valósult meg, hanem alapvetően a
közmunkaprogram beindításával, az eddigi szociális segélyek munkabérré történő
konvertálásával sikerült növelni a foglalkoztatást, még ha rendkívül szerény mértékben is.
Ilyen módon tehát a foglalkoztatás piaci bővülésének esélyei is lenullázódtak, ennek az esélye
szemmel láthatólag jelentősen lecsökkent.

Néhány szót szeretnék ejteni arról, hogy mit látunk mi a fundamentális alap hiányának
a költségvetéssel kapcsolatban, és mi az, amire azt gondoljuk, hogy ezen kellene változtatnia
a kormánynak. Többször is megfogalmaztuk már a tavalyi év folyamán is azt, hogy ha a
magyar gazdaságnak sikerülne a devizahiteleseken segíteni, illetve sikerülne az államadósság
újratárgyalását kezdeményezni – itt alá szeretném húzni, hogy az újratárgyalását, nem az
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adósságszolgálati kötelezettségek egyoldalú felfüggesztését –, akkor a költségvetés
egyensúlyán jelentősen lehetne javítani. Azt gondolom, az államadóssággal kapcsolatos
felvetés nem szorul különösebb magyarázatra, a devizahitelekkel kapcsolatban azonban el
szeretném mondani azt, hogy azok a magánszemélyek, akik ilyen módon eladósodtak, meg
lettek fosztva a diszkrecionális jövedelmük jelentős hányadától azért, mert jelenleg a bankok
luxusprofitját fizetik. A kormány pedig ahelyett, hogy ezt a luxusprofitot visszavágná, és
ilyen módon élénkítené a gazdaságot a felszabaduló forrásokkal, nem tett ez irányban
tényleges érdemi lépéseket, csupán egy meglehetősen szerénynek tekinthető, maximum
100 ezer embert elérő végtörlesztési javaslattal próbálta kezelni a problémát.

Elmondható az, amikor az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekre rátérünk, hogy
önmagában is irreálisnak tartjuk azt, hogy 268 forintos forintárfolyam mellett történik a
költségvetés számainak kiszámítása. Ezt azért tartjuk rossznak, mert – ahogy már
képviselőtársaim is elmondták – gyakorlatilag nincs olyan elemző, aki úgy gondolná, hogy
268 forintos árfolyam mellett fog majd a jövő év lefolyni. Ezzel már önmagában is jelentős
tervezési kockázatot sikerült beépíteni a költségvetésbe, és már most borítékolom önöknek,
tisztelt képviselőtársaim, hogy könnyen elérheti a kényszerűségből végrehajtott költségvetési
kiigazítás mértéke 2012 folyamán az 1000 milliárdos nagyságrendet. Ugyanis, ha az
árfolyamváltozásból eredő kockázatot és az egyéb makrokockázatot is számszerűsítjük,
összeadjuk, akkor látható, hogy egy meglehetősen nagy lyuk tátong még jelenleg is a
költségvetésben.

Megállapíthatjuk azt is, hogy a részletes háttérszámítások híján, a még el nem fogadott
és több esetben be sem nyújtott adótervek híján a költségvetés bevételi oldalainak teljesülését
alappal jelenleg sem a Költségvetési Tanács, sem az Állami Számvevőszék, sem az
Országgyűlés nem tudja megítélni. Ennek teljesülésére maximum abból tudunk következtetni,
hogy a kormány különböző prominens politikusai milyen nyilatkozatokat tettek és
fogalmaztak meg, illetve, hogy a benyújtott törvényjavaslatok milyen irányt mutatnak.

Elmondható az is, hogy az a megszorító politika, amelyet a kormány a hatalomra
lépését követően következetesen gyakorol, a magyar gazdaságot negatív spirálba küldte, és
mivel a kormány egyre inkább azzal kénytelen szembesülni, hogy a jelentős, több száz
milliárd forintos megszorító csomagok után nem teljesülnek a költségvetés bevételei, ezért
erre saját gazdaságpolitikai logikájának megfelelően újabb megszorítások bevetésével próbál
reagálni. Ez a negatív spirál ahhoz vezet, hogy a magyar gazdaság növekedési esélyeit a
kormánynak tartósan sikerült aláásnia, a magyar foglalkoztatás pedig szemmel láthatólag nem
bővül, jelenleg pedig nem csupán a régiós versenytársakhoz képest, hanem az Európai Unió
27 tagállamához képest is leszakadó pályán vagyunk. Elég, hogyha a képviselőtársaim
előveszik az EUSTAT augusztus 16-án kiadott gyorsjelentését, ami 2011. I. félévét taglalja,
ez a pálya fog a jövő évben is folytatódni, hiszen az alapvető strukturális problémák nem
változtak, megmaradtak.

Elmondható az is, hogy a kormány korábbi fogadkozása, mely szerint a bürokrácia
2800 milliárd forintra taksált költségét le fogják csökkenteni 30 százalékkal, azaz 840 milliárd
forinttal, egész egyszerűen nem teljesül. Ennek gyakorlatilag a nyomát sem lehet látni, egy
rendkívül szerény, alapvetően a megszorításokon alapuló takarékossági intézkedést látunk.
Azonban kormányhivatalok ide, kormányhivatalok oda, a közszféra átszervezésével
kapcsolatos részletes tervekről egyelőre még nem tudhatunk semmit, csak homályos
miniszteri utalásokat.

Hiányoljuk, hogy a kormány nem tett érdemi és lényeges erőfeszítéseket a korrupció
visszaszorításában. Itt csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat arra, hogy nemzetközi
szervezetek, elsősorban a Transparency International vizsgálja a korrupció elterjedtségét,
nagyságát, az általa okozott kárt szerte a világon. A magyar gazdaságban ezt a kárt körülbelül
350-400 milliárd forintban számszerűsítik a közvetlen károkozás nagysága alapján, viszont
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fölhívom a képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a közvetett károkozás, az, hogy a korrupció
kontraszelektálja a magyar vállalkozói társadalmat, hiszen nem az egyébként
versenygazdasági körülmények között piacképes, életképes cégek jutnak megrendeléshez,
hanem a politikai holdudvarokkal jó kapcsolatokat ápoló cégek, ez lényegesen nagyobb
károkozással jár. Azt hiányolom, hogy ennek a károkozásnak a mérséklésére nem látunk
erőfeszítéseket, sem törvényjavaslat formájában, sem pedig az elénk tárt költségvetési
tervezettel kapcsolatban.

Elmondható az is, hogy az egykulcsos adórendszer által ütött 500 milliárd forintos
lyuk tartósan konzerválódik a költségvetésben. Bár a kormány által felvázolt személyi
jövedelemadózásra vonatkozó változások 110 milliárd forintos egyenlegjavulást mutatnak –
magyarul, hogy mindenki értse: ennyivel többet szeretne beszedni a korábbi előrejelzésekhez
képest a kormány, és ezen a területen is újabb megszorító intézkedést hajt végre –, alapvetően
az egykulcsos adórendszer által ütött lyuk egy olyan tétel, amelynek a kormány megpróbálja
minden eszközzel végrehajtani a befoltozását. Ez sajnos – mint ahogy már bebizonyosodott a
KSH jövedelmi statisztikája alapján – oda vezet, hogy a szegény és átlagos anyagi helyzetű

emberek rovására történik a gazdagok és a költségvetés felé jövedelemátcsoportosítás.
Sajnálattal állapíthatjuk meg azt is, hogy az a felelőtlen gazdaságpolitikai lépéssorozat,

amely tavaly elkezdődött, az idén is tovább folytatódik, és a költségvetés terveiből kiderül,
hogy jövőre is tovább fog folytatódni. Mire is gondolunk? Még a háziasszonyok is tisztában
vannak azzal, hogy a megtakarítások felélése nem vezet egy fenntartható költségvetési
pályához még a háztartások életében sem, hát még az ország életében. Jelenleg a kormány
erőltetett ütemben éli föl az erőszakkal államosított magán-nyugdíjpénztári vagyont, több száz
milliárd forintot terveztek be ismét a költségvetésben ilyen célra azért, hogy a költségvetés
felborított egyenlegét ilyen módon foltozzák be. Úgy gondolom, ez olyan felelőtlenség, amely
nem hagyható szó nélkül.

Néhány szót pedig, képviselőtársaim, az államháztartás központi alrendszerére
vonatkozó előirányzatok alakulásáról, tényleg csak jelzésértékűen, hiszen idő hiányában nem
tudunk ezeken végigmenni. A kormány jelentős eredményként könyveli el azt, hogy a
társasági adónál a nyereségalapot 50 millió forintról 500 millió forintra emeli meg, és erre
teszi lehetővé a 10 százalékos társasági adózárt. Aztán ezt rendszeresen úgy kommunikálja,
illetve a költségvetésben is ilyen módon tálalja, hogy ez a kis- és középvállalkozók helyzetén
segít. Képviselőtársaim, föl szeretném világosítani önöket, ha valaki ezzel még nem lenne
tisztában – bár nekem ilyen illúzióim nincsenek, hiszen gazdaságpolitikusok ülnek a
bizottságban –, hogy jellemzően nem a magyar kis- és középvállalkozókat gyötri az a
gondolat, hogy mit kezdjenek az 50 és 500 millió forint közötti nyereségükkel, és hogy ez
miért fog majd magasabb vagy alacsonyabb adókulccsal adózni. Ez teljesen nyilvánvalóan
elsősorban a közép- és nagyvállalatok helyzetének javítását szolgáló intézkedés, amit
megpróbálnak retorikai szinten a kisvállalkozók felé tett gesztusként értékelni.

Az általános forgalmi adót érintő tervezetről pedig csak az jut eszembe, amikor 2009-
ben Tállai András jelenlegi belügyi államtitkár úr követelte a kormánytól azt, hogy általános
adócsökkentést hajtson végre, és fölvetette azt, hogy a kormánynak miért nincs más eszköze a
költségvetési problémák kezelésére csak az, hogy 2 százalékkal emeli az áfát. Hát,
képviselőtársaim, jelenleg ezt láthatjuk végrehajtani a 2012-es költségvetésben is. A kormány
úgy próbál 150 milliárd forinttal javítani a költségvetés egyenlegén, hogy emeli az áfa
összegét. Azt gondolom, ez teljesen nyilvánvalóan sem az ellenzékből megfogalmazott
kritikákkal, sem pedig a Fidesz kormányra lépése után megfogalmazott véleményekkel nincs
összhangban.

Néhány szót szeretnék a jövedékiadó-emelésekről ejteni. 2009 tavaszától fogva a
világgazdasági válság közepén a Fidesz prominens politikusai hangosan követelték az
általános jövedékiadó-csökkentést az üzemanyagok estében, ezt aztán a szocialisták azzal
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reagálták le, hogy 2009 közepén megemelték az áfa összegét 5 százalékkal, és jelentős
jövedékiadó-növelést hajtottak végre az üzemanyagok piacán. Majd aztán 2010-től ezt újabb,
ezúttal differenciált mértékű jövedékiadó-növelés követte, amire a jelenlegi kormány tagjai –
még akkor ellenzékből – úgy reagáltak, hogy azonnali jövedékiadó-csökkentést kezdtek el
követelni. Megjegyzem, 320 forintos benzinárak mellett. Jelenleg azonban azt láthatjuk, hogy
a kormány 13 forinttal növelte a gázolaj jövedéki adóját, és ezzel maga is hozzájárul ahhoz,
hogy az a tendencia, ami eddig megfigyelhető volt, miszerint csökken az üzemanyagok
belföldi felhasználása, egyre nagyobb lesz a benzinturizmus mértéke, az a jövőben is
fokozódni fog.

Amit el szeretnék mondani még lezárásként – röviden érintve az önkormányzati
alrendszert –, hogy tavaly már több alkalommal is fölhívtuk a kormány figyelmét, hogy az
államháztartás információs rendszerét meg kellene újítani, ugyanis jelentős hiánytúllépés
várható majd az önkormányzati szektorban. Jelenleg annak lehetünk tanúi, hogy 0,2-es
hiánytúllépés valósult meg az eredményszemléletű és a pénzügyi szemléletű hiány közti
különbségekből adódóan, a másik 0,2 százalékos hiány pedig azért valósult meg, mert az
önkormányzati szektoron belül egész egyszerűen elszálltak az önkormányzatok, nem álltak a
kormányzat rendelkezésére időben az ezzel kapcsolatos államháztartási adatok, és csak idén,
hosszas tagadás után szembesült azzal, hogy az önkormányzati hiány túllépése tényelegesen
megtörtént.

Ennek a kockázatnak a megismétlődését látjuk a jövő évi költségvetésben, már látjuk
azt, hogy az önkormányzatok finanszírozásának megváltoztatását célozza a kormány, azonban
ezeknek a törvényjavaslatoknak a kidolgozottságát, megalapozottságát egyelőre nincs
módunkban megítélni, ugyanis ezeknek a részletes benyújtására vonatkozó kormányzati
erőfeszítések egyelőre még csak kommunikációs szinten maradtak, és nyilvánvalóan nem
lehet megítélni azt, hogy mennyire lesz reális az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos pálya.
Egy azonban tény, hogy ha megnézik az önkormányzatok devizaadósságának szerkezetét,
akkor látható, hogy nem csak a lakosság és a vállalkozások vannak a devizaalapú és
devizahiteleik alapján komoly bajban, hanem az önkormányzati szektorban is komoly
kockázatok vannak. Egész egyszerűen az önkormányzatok többsége jelenleg nem tudja, hogy
miből fogja majd az adósságát törleszteni, és félünk attól, joggal tarthatunk attól, hogy az
önkormányzati vagyon áron aluli privatizációja ebben a nyomott gazdasági környezetben be
fog következni 2012-ben, és önmagában ez is a költségvetés kockázati kitettségét fogja a
jövőben növelni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként engedjék meg,
hogy azt mondjam, hogy emlékezetem szerint a korábbi években legalább a költségvetés és az
adótörvények benyújtásakor a kormányt a gazdasági és a költségvetési bizottságban legalább
a miniszter vagy az államtitkár képviselte. Meglehetősen szokatlan, hogy ilyen mértékben
lenézi a kormány a parlamentet, hogy a miniszter vagy az államtitkár nem veszi a fáradságot,
hogy idejöjjön és képviselje a kormány véleményét.

Megértem egyébként, hogy nem jönnek ide, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ez a
költségvetés, amit benyújtottak, teljes mértékben megalapozatlan. Azt mondhatnánk, hogy
talán egyetlen szám sem igaz, ami le van írva a költségvetésben. Hát, ha egyébként elolvasták
az Állami Számvevőszék írásos véleményét, akkor abból kiderül, hogy gyakorlatilag nincs
egyetlenegy tétel – vagy alig egy-kettő van –, ami megalapozott vagy azt megalapozottnak
tekintette a Számvevőszék. Alelnök úr itt finomított a szóbeli előterjesztésében, de
nyilvánvaló ez az álláspont. Azt mondhatnánk, hogy ez a költségvetés ebben a formában,
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ahogy be lett nyújtva, az ellenzék meg a közvélemény szórakoztatását szolgálja, mert
valószínűsíthető módon a költségvetést majd koherenciazavart módosító indítványok vagy
bizottsági módosító indítványok, százszámra benyújtott indítványok formájában itt a
gazdasági bizottságban vagy a költségvetési bizottságban fogja átírni a kormány.
Nyilvánvalóan senkinek kétsége ne legyen afelől, hogy ami itt bele van írva, abból semmi
nem lesz igaz a végén.

Miért mondom ezt? Néhány tételt vegyünk sorra, hogy miért gondolom, hogy teljes
mértékben megalapozatlan, és így fenntarthatatlan. Tudja a kormány is, nyilvánvalóan nem
akar előállni még ebben a fázisban a valós szándékával. A benyújtott javaslat is kritikus és
rendkívüli veszélyeket rejt, de még inkább az lesz, amit majd a végén itt megismerhetünk a
bizottsági üléseken vagy a parlament plenáris ülésén. Nyilvánvalóan valamennyi szakértő
véleménye is az, hogy az a növekedési pálya, amit fölvázoltak, az nem tartható. Ebből adódik,
hogy az összes bevételi szám, amit leírt a kormány, nem tartható.

A munkanélküliség csökkentésével szemben gyakorlatilag ez a költségvetés semmit
sem nyújt, stagnál a foglalkoztatás a következő évben, nemhogy növekedés nem lesz, csak
visszaesés ne következzen be. Az adóváltoztatásokkal kapcsolatban a képviselőtársaim már
nagyjából elmondták a véleményüket, összefoglalták azt az álláspontot, amit talán közösen
vállalhatunk valamennyi ellenzéki képviselővel.

Mindenképpen beszélni kell arról, hogy ez a jövő évi költségvetés sokak, nagyon
sokak számára a nyomorba döntés költségvetését jelenti. Miért mondom ezt? A szociális
ágazaton egyetlenegy támogatási tétel sem növekszik nominálisan, reálértékben természetesen
ez csökkenést jelent minden területen, és akkor még nem beszélünk az áfanövekedés és
illetéknövekedések következményeiről, ami további nehéz helyzetbe hozza azokat az
embereket, akiket a szociális szférából valamilyen módon támogatnak. Ugyanebbe a
kategóriába sorolhatók a nyugdíjasok, akik a tervek szerint az inflációval megegyező mértékű
nyugdíjemelésben részesülnek, de hogyha tekintjük az áfanövekedésből és egyéb terhekből
bekövetkező tehernövekedést, ez a szféra is jelentősen rosszabbul jár.

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a közszféra valamennyi ágán többletmunkáért
kevesebb bért fognak kapni az alkalmazottak. Ez a különböző kafetéria-juttatásoktól elkezdve
az összes területre érvényes. Nincs idő arra, hogy itt most minden egyes tételt tételesen
fölsoroljunk, de valamennyi ágazatra ez a jellemző a közszférában: több munkáért kevesebb
bér. Aztán nem beszélve az egészségügy átalakításáról éppen a tegnapi napon elkezdett vita
itt, a parlament különböző bizottságaiban, illetve a mai napon a plenáris ülés keretében. Az
egészségügyben dolgozókat veri át ez a költségvetés talán a legnagyobb mértékben.
Semmilyen garancia nincs arra, hogy azok a problémák, amelyek ma az egészségügyben
vannak a bérektől elkezdve a különböző intézményi finanszírozásokon keresztül, hogy
bármilyen pozitív előrelépés történne. Ráadásul a kormány nem is hajlandó ennek a
részleteiről semmilyen módon tájékoztatni a parlamentet.

Ugyanez mondható el az oktatásügy költségvetéséről. Az oktatásügyben, hogyha
valóban bekövetkezik az államosításnak az a folyamata, ami a benyújtott törvényjavaslatban
benne van, akkor azt mondhatjuk, hogy legalább 300 milliárd forint hiányzik az
oktatásügyből, amit egyébként az önkormányzatok tettek hozzá, hogy egyáltalán ennek a
működőképessége fönntartható legyen. Ez most nincs benne a költségvetésben, ezt
valahonnan el fogják venni, nyilvánvalóan az önkormányzatoktól fogják elvenni. Tehát az,
amit a képviselők itt elmondtak előttem az önkormányzati finanszírozásról, az nyilvánvalóan
tovább fog romlani a benyújtott módosítókkal, mert így a rendszer működése nem
fenntartható.

Tehát a magam részéről semmilyen pozitív elemet nem tudok hozzátenni ehhez a
költségvetéshez, vagy nincs ilyen eleme ennek a költségvetésnek a korábbi ígéretek ellenére.
Hangsúlyozom, hogy ez a benyújtott változat semmi mást nem szolgál, mint minket, a
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parlament ellenzéki oldalát elszórakoztatni, mintha valóban ez lenne a kormány valós
szándéka. A kormány valós szándéka teljesen más, ez teljesen nyilvánvaló, ezzel majd az
utolsó pillanatokban fogunk a szokásoknak megfelelően, a Fidesz gyakorlatának megfelelően
az utolsó pillanatban megismerkedni, amikor már senkinek nem lesz sem ideje, sem
lehetősége az ellenvéleményt kifejteni.

Mindezekre tekintettel – és a kisebbségi véleményünket írásban be fogjuk nyújtani a
bizottsági ülés végén – számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan, mind az eljárás
elfogadhatatlan, a benyújtott költségvetésről nem beszélve.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót szólni, de tényleg csak
néhányat. Onnan szeretnék kiindulni, figyelembe véve az ellenzéki véleményeket is, hogy itt
azért arról a helyzetről talán ellenzéki képviselőtársaim sokkal kevesebbet szólnak, hogy mi
az a helyzet, amit örököltünk. Tehát örökség szempontjából a 2010-14 közötti időszakra
halmozódik Magyarországon a rekordméretű adósságlejárat. Ez az előző 8 esztendő elhibázott
gazdaságpolitikájának és elhibázott adóssággyártásának az eredménye. Nem csak arról van
szó, hogy ez alatt az időszak alatt brutális mértékben megnőtt az államadósság – ha így
nézzük, akkor 8 600 milliárd forintról, ami 2002 közepén volt, 2010 közepére közel 20 ezer
milliárd forintra –, nem csak erről beszélünk, hanem ennek a szerkezete is kedvezőtlenül
alakult. Kedvezőtlenül alakult azért, mert az ország 2008-ban az IMF-hez kényszerült
fordulni, és az IMF-hez fordulás eredményeként nagy mennyiségű devizahitelt vettünk fel.

Míg korábban legalább abban egyensúlyt lehetett tartani, hogy még külföldiek is
jelentős részben forintkötvényeket vásároltak, és nem csak devizakötvények voltak az állam
birtokában, tekintettel arra, hogy az IMF felé kedvezőtlenül, rövid időszak alatt nagy
lejáratokkal egyébként devizahiteleket kell visszafizetni, ennélfogva az ország
devizakötvényeket kénytelen kibocsátani. Tehát önök az árfolyamkockázatot, amit egyébként
nagymértékben rázúdítottak a magyar lakosságra meg a magyar vállalati szférára a
devizahitelek elterjesztésével, azt a kormányzásuk utolsó két évében a magyar államra is
rázúdították. Ennek köszönhetően a 2010-14 közötti időszakban olyan költségvetést kell
összerakni, amely abból a szempontból nagyon is fegyelmezett, hogy az ország külső
finanszírozásának a kockázatát kalkulálni kell. Ha ez nem így lenne, ha nem kényszerülnénk
arra, hogy nagymértékben devizaforrást vonjunk be az önök által felvett hitelek törlesztésére,
akkor azt gondolom, talán lenne a költségvetési politikának is nagyobb szabadsága, így
viszont nincs.

Tehát azt a költségvetési fegyelmet, amit csak részben kellett volna gyakorolni – de
legalább gyakorolni kellett volna – 2010 előtt, azt most kétszeresen kell gyakorolni 2010-et
követően, mert sajnos ez az ország érdeke, és ha valaki megnézi, akkor láthatja, hogy
egyébként senki másra nem számíthatunk. Tehát Európától érdemi segítségre, mentőövre nem
lehet számítani, az jó, ha jut egyébként az euróövezeti tagországoknak. Az IMF segítségének
azt az árát, amit meg kell fizetni, azt meg kell nézni azokban az országokban, ahol egyébként
megfizettetik, az brutális ár ebben a formában. Tehát azt gondoljuk, nincs más út,
Magyarországnak magának kell megoldani a külső finanszírozását, ami lényegesen
kedvezőbb lehetne, ha az örökség nem lett volna ennyire kedvezőtlen. Tehát ha már
egyébként valamikor elszegényítésről meg nyomorról beszélhetünk, akkor itt azért a múlt
örökségéről ne feledkezzünk el, mert szerintem ez a folyamat akkor indult el, és ebből a
szempontból akkor is következett be.

Szeretnék itt arról beszélni, hogy ebből a szempontból szerintem a költségvetés
megalapozott és megfontolt. Ha a költségvetésnek fő célkitűzéseit nézzük – én ötöt emelnék
ki ebből –, akkor az első helyre sorolnám kifejezetten azt, hogy az euróválság negatív
hatásainak az elhárítására ez a költségvetés odafigyel. Tehát kalkulálunk azzal a lehetőséggel,
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hogy itt egyébként további súlyos problémák következhetnek be. Önök itt beszéltek arról,
hogy milyen árfolyamon számítjuk a költségvetést. Meg kell mondanom önöknek, hogy azért
van a költségvetésnek ilyen brutális méretű tartaléka, hogy ha az árfolyamváltozások és a
növekedési hatások másként alakulnak, mint gondoljuk, akkor ezt lehessen finanszírozni.
Soha eddig nem volt 300 milliárdos tartalék egy költségvetésen belül, és ebből ráadásul
150 milliárd – az áfa növelésének a hatása – kizárólagosan az országvédelmi alapba kerül.
Csak azt a célt szolgálja, hogy pontosan a devizaproblémát vagy esetleges növekedési
kilátásbeli problémát kezelni lehessen. 100 milliárd forint az általános tartalék és
50 milliárdos a kamatkockázati tartalék. Soha nem volt még ilyen a költségvetésben. Azt
gondolom, ez egyértelműen azt mutatja, hogy felkészültünk arra, hogy hogyan kell kivédeni
2012-ben az euróválság esetleges negatív hatásait és következményeit.

Fontos cél ebben a költségvetésben, hogy a nyugdíjrendszer átalakítását befejezzük
abban az értelemben, hogy Magyarországon mindenki tisztában legyen azzal, hogy nyugdíjat
egyrészt valóban csak nyugdíjszerű ellátás formájában lehet kifizetni. Nem szociális
segélyeket terhelünk nyugdíjra, nem folytatjuk azt a rendszert, amit egyébként szintén egy
baloldali kormány, nevezetesen a Horn-kabinet kezdett el, hogy kivezetett embereket
tömegével a munkaerőpiacról kedvezményes nyugdíjfeltételeket kitalálva, és ebből nyugdíjat
csinált, ami miatt vált fenntarthatatlanná a nyugdíjrendszer.

Azt gondolom, most már a számokból is egyre világosabban látszik, hogy ha valóban
a kedvezményes nyugdíjazás elterjedt rendszere helyett, ami sajnos Magyarországon
elszabadult, és más európai országokra, de a világban máshol sem nagyon jellemző, ha
ehelyett áttérünk arra a gyakorlatra, hogy leginkább az öregségi nyugdíj az, ami nyugdíjnak
számít – vagy legfeljebb ahhoz képest korlátozott számban vannak kedvezményes
nyugdíjazási lehetőségek –, és ráadásul nincs a magánnyugdíj-biznisz, akkor ki fog derülni,
hogy egyébként a nyugdíjkassza fő vonalaiban fenntartható. Ennek a költségvetésnek ez is
egy fő célkitűzése. Ezt a folyamatot elkezdtük már 2011-ben, azt gondolom, a 2012. évi
költségvetés ennek a folyamatnak az átvezetését, a befejezését szolgálja.

Ugyancsak fontos célunk, hogy ezzel párhuzamosan egy másik alrendszer, az
egészségügyi alap saját lábra állítását elkezdjük. Ehhez kétségkívül az egészségüggyel
összefüggő bevételeket növelni kell. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az az örökség,
amit önöktől kaptunk, úgy nézett ki, hogy az egészségügyi kassza kiadásainak 53 százalékát
fedezték a saját bevételei, 47 százalékát a költségvetésnek egyéb adóbevételekből kellett
odatenni, így hosszú távon egyetlenegy ország sem tud egészségügyet finanszírozni. Ehhez
szükség van arra, hogy az egészségügyi alaphoz kötődő bevételeket teremtsünk, és ezzel egy
finanszírozható egészségügyet hozzunk létre. Ebből a szempontból is szerintem előrelépés a
2012. évi költségvetés.

Ugyancsak szeretném hangsúlyozni, majd az adózásnál kitérünk erre, hogy azt
gondolom, szó sincs kétkulcsos adórendszerről. Itt egyszerűen arról van szó, hogy
2013. január 1-jére válik Magyarországon az arányos adózás rendszere kiteljesedővé és teljes
értékűvé. Ebben az évben elkezdjük kivezetni az önöktől örökölt szuperbruttó rendszerét, első
lépésben félig, aztán 2013-ban pedig ebben a formában véglegesen. Ez az a rendszer, ami
valójában nem is tudom, hány kulcsossá tette az adórendszert, hogyha az önök fogalmait
nézzük, mert ezt még – ha visszaemlékeznek rá – egyébként a Bajnai-kormány találta ki és
vezette be.

Azt gondolom, nagyon fontos lépés, és itt pont a munkahelyteremtés irányába hat,
hogy kalkulálunk azzal a helyzettel, hogy ebben az időszakban, pontosan az euróválságnak
köszönhetően – amikor egyébként ugyanúgy adósságválsággal néz szembe az Európai Unió
legtöbb országa, és ezért feltehetőleg az európai növekedési kilátások visszafogottak, amelyek
meghatározzák a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeit is – a magánszféra
munkahelyteremtése mellett meg kell tenni azt, hogy egyébként az állam is megpróbál
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effektíve munkahelyeket teremteni. Itt utalnék arra, felidézném, hogy a New Deal
megalkotásakor Roosevelt elnöknek volt egy mondása, ez a mondás úgy szólt, és ő akkor
kifejezetten az állami munkahelyteremtésre mondta ezt, hogy az, aki segélyt ad egy
embernek, az a testét menti meg, aki munkát is ad neki, az a lelkét is megmenti.

Azt gondolom, ez itt egy jelentős változás abból a szempontból, hogy 595 ezer ember
élt Magyarországon abból a bizonyos, gyakorlatilag jövedelempótló támogatásból, ami havi
28 500 forint volt. Mi most teszünk egy lépést abba az irányba, hogy ezen emberek közül
minél többen kapjanak egyébként érdemben munkát, még akkor is, hogyha ezt közmunkának
lehet nevezni. A Start-munkaprogram keretében 200 ezer ember kapja meg ezt a lehetőséget
2012-ben, ami számukra, hogyha így nézem, akkor jövedelemben is előrelépés, mert az eddigi
nettó 28 500 forint helyett bruttó 57 ezer, azaz nettó 48 ezer forint az, ami az elvégzett
munkáért cserében egyébként a bevételük lehet. Kétségtelen, hogy ez nem egy hatalmas
jövedelem, de az eddigiekhez képest előrelépés, ha azt gondoljuk, hogy csak ennyi volt a
jövedelmük. A másik oldalról pedig azt gondolom, az embernek a tartásához is hozzájárul,
hogyha a családjának a jövedelmét, a saját jövedelmét valamennyire, ha kell, akár kétkezi
munkából szerzi meg.

Tehát azt gondolom, ennek a költségvetésnek ezzel a lehetőséggel kell kalkulálnia,
mert a jelenlegi világgazdasági helyzetben a magánszférán belül történő munkahelyteremtés
mellett nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az államnak milyen lehetőségei vannak. Ezzel
kalkulál a Start-munkaprogram, ezért raktuk össze úgy, ahogy, és azt gondolom, ez nagyon
pontosan megjelenik a költségvetésben.

Szeretnék arra is kitérni, hogy ez a költségvetés abból a szempontból szintén óriási
erőfeszítéseket tesz, hogy egyrészt egyszerre növelje meg az állam bevételeit az egyensúly
tartása érdekében – ennek jó része egyébként alapokba megy, tehát a tartalékba megy, illetve
az egészségügyi alap fenntartását szolgálja –, másik oldalról viszont nagyon kemény
kiadáscsökkentésekre is elhatározzuk magunkat, de az állam saját magán spórol. Tehát nem
arra törekszünk, hogy azokat a kiadásokat csökkentsük, amelyeken keresztül az állam esetleg
hozzájárul a GDP növekedéséhez. Saját magunkon spórolunk, mert a központ költségvetési
szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatásának a csökkentése a legnagyobb tétel.
Szeretném itt jelezni, hogy ugyanakkor ügyelünk arra, hogy ha például megszűnik egy útalap,
akkor annak a gyakorlati kiadásait az elektronikus útdíjrendszer fedezze, amit már régen be
kellett volna vezetni ebben az országban, és akkor lehet, hogy előrébb járnánk. Önök évekig
meghagyták azt a lehetőséget, hogy az egyébként koncessziós, illetve nem koncessziós,
hanem kifejezetten, többek között PPP-alapon épített autópályákon az állam fizette a
bevételek egy jó részét – meg a magyar emberek –, és közben óriási átmenő forgalom
dübörgött minimális áron keresztül az országon. Azt gondolom, itt az idő, hogy ebből a
szempontból ugyanazokkal a lehetőségekkel éljünk, amelyekkel egyébként rajtunk kívül ma
már minden szomszédos ország él, Szlovéniától kezdve Szlovákián át, Ausztriáról nem is
beszélve, mert már nagyon régen teszik mindezt.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a helyi önkormányzatok által folyósított szociális
támogatások áttekintése, ami szintén hozzátartozik a törvénycsomaghoz, pontosan azt a célt
szolgálja, hogy egyébként figyeljünk arra is, hogyan tudjuk valahogy közösen megfogni a
hiány ottani alakulását. Meggyőződésem szerint egyébként 2010-et az önkormányzati
szféránál nem lehet alapul venni 2011 tervezéséhez, két oka is van ennek. Egyik oldalról a
2010. év az önkormányzatok életében választási év volt, és a választási évek során, ha
megnézik, klasszikusan – ha az előző öt ciklust visszanézik – mindig nagyobb volt a hiány az
önkormányzati szférában. Ennek nagyon egyszerű oka az, hogy a legtöbb beruházás
befejezését erre az időszakra időzítik, és értelemszerűen az önrészek kifizetésének nagy
részére is itt kerül sor.
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Én lényegesen kisebb kockázatnak tartom azt az adósságproblémát, amit itt egyébként,
azt hiszem, jobbikos képviselőtársaim feszegetnek. Leginkább azért, mert ha megnézik, akkor
az önkormányzati adósságszerkezet túlnyomó része egyébként kiegyenlített, hosszú távú
lejáratokat foglal magában. Szó sincs arról a riogatásról, amiről beszélnek, hogy most itt
egyszerre beszakadnak a törlesztések meg a kamatfizetések. Rendszerint kiszámított pályákról
van szó, nagyon kevés olyan önkormányzat van, amelyik mondjuk egyszeri lejáratokkal vett
fel hiteleket. Ahol ezt tették, ott kétségkívül probléma van, de ott azért meggondolandó, hogy
ilyen döntést egyáltalán miért hoztak. Illetve van néhány olyan önkormányzat, amelyik azért
hozta ezt, mert tudta, hogy lesz olyan bevétele, amelyből ezt egyébként abban a pillanatban le
tudja törleszteni. Van is ilyen nagyváros, amelyik ezt az előző évben is ebben a formában tette
meg anélkül, hogy bármilyen állami segítségért kellett volna folyamodni.

Meggyőződésem szerint a legnagyobb probléma, és ez volt a hiány elszállásában is
egy perdöntő tény a megyei önkormányzatoknál, szerintem a kormány ezt a helyzetet azzal,
hogy ott egyébként megköti a megállapodásokat az intézményátvételekről és új finanszírozási
rendet alakít ki, ennek a problémának egy derekas részét kezeli. Kisebb kockázatnak tartom
az önkormányzati szféra hiányát 2011-ben, mint amennyi egyébként volt 2010-ben.

Összességében tehát meggyőződésem szerint egy felelősen elkészített költségvetésről
van szó, amelyik reagál 2012 legfontosabb nemzetközi és hazai kihívásaira, ezért az általános
vitára való alkalmassága mindenképpen támogatható.

Az pedig, hogy egy költségvetés esetleg változik a parlamenti vita során, szerintem az
a természetes és az a normális. Azért van a parlamenti vita, hogy egyébként minden
szempontból kivesézzük, hogy az új kockázatokkal esetleg számoljunk. Ne feledjük el, hogy
például az Európai Unió tagállamai a meghatározó gazdasági kérdésekkel pont ezen a héten,
október 23-án fognak foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy ezekből a döntésekből ki fog derülni,
hogy vannak-e újabb kockázatok, vagy éppenséggel mérséklődnek a kockázatok. Ezeket
figyelembe véve kell majd alakítani a költségvetést a végső formájára november-
decemberben. Ez a parlamenti vita természete. Azt a leghatározottabban utasítanám vissza,
hogy kicsit azt érzékelem nagyon sokszor itt az ellenzéki képviselőtársaimtól, hogy itt úgy
gondolják, hogy a kormánypárti oldalon csak a kormánynak van joga bármilyen
törvényalkotást folytatni. Ez kicsit olyan, mintha önök azt várnák el, hogy mi soha ne adjunk
be egyetlenegy módosítót semmilyen, a kormánytól érkező javaslathoz. Akkor miért ülnénk
itt? Azt gondolom, az a feladatunk, hogy egyébként a vitát lefolytassuk, és ennek kapcsán, ha
kell, akkor a döntéseket meghozzuk. Ezt tettük az elmúlt egy évben is, és ezt fogjuk tenni a
következőkben is. Ez lehet, hogy különbözik attól a gyakorlattól, ami 2002-2010 között volt,
de szokni kell azt a gondolatot, hogy ma az országnak kormánya is van és parlamentje is van,
és mind a kettő felelősen teszi a dolgát. Lehet, hogy 2002-2010 között csak kormánya volt –
mondjuk, éppenséggel több –, és ott is nagy kérdésként merül fel a fejünkben így visszanézve
az örökségre, hogy az egyáltalán tette-e a dolgát.

Összességében ennyit akartam elmondani a költségvetés kapcsán. Ha még valaki
szólni kíván, értelemszerűen szót fogok adni, én már nem akarok többet szólni, és utána
fogom megadni reakcióra a lehetőséget akár alelnök úrnak, akár a főosztályvezető úrnak. Arra
még reagálnék, hogy ha a költségvetési bizottság nem velünk párhuzamosan tartana ülést,
akkor valószínűleg meg tudnánk oldani azt, hogy a költségvetésért felelős államtitkár itt üljön,
de ha velünk párhuzamosan tartanak ülést, nem tudok belőle kettőt csinálni, mert éppenséggel
egy van. A másik oldalról meg képviselőtársaim szokták nekem azt felvetni, hogy viszont
például ne kedden délutánra tegyük az ülést, tehát nem tudtam másként megoldani.
Nyilvánvalóan igyekszem majd, hisz sok olyan fajsúlyos törvényt tárgyalunk, amikor meg
éppenséggel nálunk vannak a kormány tagjai. Szerintem ez most egy munkaszervezési kérdés
volt ebben az értelemben. Ha végeznek, akkor értelemszerűen azonnal jönnek ide, és részt
fognak venni a vitában.
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Ha jól látom, Kovács Tibor képviselő úr jelentkezett, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tudjuk, hogy van a
kormányban a területért felelős miniszter, államtitkár, számos helyettes államtitkár. Egy
államtitkár vagy helyettes államtitkár van a költségvetési bizottságban, de hát erről ennyit, ez
nem ér több szót.

A devizahitelezéssel kapcsolatban: többször megvitattuk, elnök úr, de kénytelen
vagyok még egyszer reagálni. A devizahitelezés a Fidesz-kormány idején indult el annak
idején, és kiteljesedett akkor, amikor Járai Zsigmond volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és
olyan kamatpolitikát folytatott, ami rászorította az embereket arra, hogy lényegesen
kedvezőbb kamatozású devizahitelt vegyenek föl. Erről mindig megfeledkeznek.

A devizakötvény-kibocsátás akkor problematikus – ezt is említette elnök úr –, ha
elszabadulnak az árfolyamok. Még egyszer szeretném emlékeztetni elnök urat – már
ötvenedszer mondja el, de ettől még az nem válik igazzá –, hogy amikor kormányváltás volt,
akkor a svájci frank árfolyama 175 forint környékén volt, az árfolyam a Fidesz-kormány
intézkedései következtében szabadult el, és jelent például a költségvetésnek is rendkívül
jelentős többletkiadást. Mert kamatfelárat kell fizetni, nem csak a fölvett hitelek kamatáról
van szó, hanem az összes többi költségéről. (Közbeszólások a kormánypárti oldalon.)

Arról beszélt elnök úr, hogy tisztábbá kell tenni az egészségügyi alap bevételi oldalát.
Említette, hogy a költségvetés egészítette ki. Most mi fogja kiegészíteni, tisztelt elnök úr? Az
adóbevételek, amit emelnek tulajdonképpen, abból fogják a központi költségvetés által az
egészségügyi alap hiányát finanszírozni. Ilyen értelemben ez csak duma, hogy valamiféle más
módon finanszíroznák az egészségügyi alap költségvetését. Ugyanúgy az adófizetők pénzéből
finanszírozzák, mint ahogy eddig is történt.

Az elektronikus útdíj rendszere egyébként nagyon érdekes téma. Majd nyilvánvalóan a
kormány előáll ezzel a javaslattal, de kétsége ne legyen senkinek, hogy ez mit jelent. Ez azt
jelenti például, hogy használattal arányos útdíj. Tehát ha valaki az ország másik végéből akar
ügyintézni Budapestre jönni, akkor annak ötször annyiba fog kerülni az ügyintézés, mint
annak, aki Budapesten végzi ugyanezt a tevékenységét, mert ne felejtsék el, az elektronikus
útdíj nem csak arról szól, hogy majd a külföldi kamionok fognak fizetni, amelyek átmennek
Magyarországon, minden magyar állampolgár egy idő után fizetni fogja az elektronikus
útdíjat. Pont most, amikor a kormány egyébként az adótörvények módosításával éppen erre a
társadalmi rétegre, az autósokra terhel hatalmas terheket most is. Az átírási költségektől
elkezdve az összes autós költség majdnem a duplájára fog emelkedni, nem beszélve az
üzemanyagok árának emelkedéséről, ami az áfaemelés következtében bekövetkezik, na meg
ehhez jön majd az elektronikus útdíj is, majd meglátom, hogy mennyire fognak örülni az
úthasználók ennek az újabb tehernek.

És amit a legvégén mondott, elnök úr, hogy tulajdonképpen semmi probléma az
önkormányzatok eladósodottságával, hiszen kezelni tudták ezt a problémát. Akkor most
minek kell államosítani a megyei önkormányzatok egész intézményrendszerét? Itt nem csak a
kórházakról, iskolákról van szó, a gazdasági társaságokról, termálfürdőtől elkezdve az összes
gazdasági társaságról. Miért kell akkor államosítani? Mitől lesz jobb, hatékonyabb ez az új
rendszer, ami ezáltal létrejön? Itt valami ellentmondást véltem felfedezni abban, amit elnök úr
mondott, hogy egyrészt most akkor van probléma a megyei önkormányzatok által felvett
hitelek visszafizetésével vagy nincs probléma, ha nincs probléma, akkor minek kell
államosítani, ha van probléma, akkor hogyan fog a rendszer működni.

Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, és továbbra is tartom azt a
véleményemet, hogy ha igazán őszintén akarnak, tisztelt elnök úr, politizálni, akkor az
általános vita keretében álljanak elő azzal a javaslatcsomaggal, amit változtatni akarnak
egyébként a törvényjavaslat kapcsán. Mert az nem járja, amit a legutóbb már követtek, hogy
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az utolsó bizottsági ülések egyikén – vagy itt, vagy a költségvetési bizottságban – előállnak a
farbával, és 50-100 módosító indítvánnyal írják át a költségvetést úgy, ahogy valójában
eredetileg is akarták és szándékoztak. Ha őszintén politizálnak, akkor álljanak elő a dolgokkal
most.

ELNÖK: Van-e más kérdés vagy hozzászólás? (Nincs jelzés.) Bár külön
provokációnak tekintem, amit Kovács Tibor képviselő úr elmondott, de majd inkább az
adótörvényeknél reagálok az érdemi részre, mert megígértem, hogy nem fogok szólni még
egyszer.

Amennyiben nincs más hozzászólás, akkor kérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e
reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre.) Öné a szó, parancsoljon!

Reflexiók

ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Értelemszerűen az elhangzott szakmai kritikákra szeretnék röviden reagálni.

Általában a kormányzat nevében szeretném elmondani azt, hogy érdeklődéssel – vagy
kicsit furcsállva – hallgattam azt, amikor a költségvetés megalapozatlanságáról szóltak a
képviselők. Hiszen éppen a felvezető szövegben említettem, hogy milyen sok időpontban és
sokrétű intézkedések születtek pont annak érdekében, hogy a 2012. évi költségvetés és az azt
követő évek költségvetése valóban azon a hiánypályán tudjon haladni, amit a
konvergenciaprogramban vállaltunk, és ami egyben az ország saját érdeke. Tehát ilyen
szempontból ez nekem mint köztisztviselőnek is fájó volt, hogy ez talán nem került megfelelő

módon elismerésre a költségvetési törvényjavaslat kapcsán.
Arról, hogy teljesen mást akarna a kormányzat a költségvetéssel, mint amit most

benyújtott, ilyen tervről nem tudok, szerintem ilyen terv nincs is senkinek a fejében, és nem is
lenne jó üzenet ez az Unió és senki más felé, akik éppen a benyújtott törvényjavaslatot, annak
megalapozottságát vizsgálják. Tehát a kormányzat nevében azt tudom mondani, hogy az
előttünk fekvő törvényjavaslat azokat a számokat tartalmazza, amit a kormány a következő
évben, években meg akar valósítani.

Kezdeném az ÁSZ felvetéseivel, értelemszerűen csak a kritikai megjegyzésekre
reagálnék. Úgy gondolom, az adóbevételeknél a háttérszámítások hiányát jogosan veti fel a
Számvevőszék, nyilvánvalóan a jövőben igyekszünk ezt a mostaninál még pontosabban,
nagyobb mennyiségben határidőre szolgáltatni. Itt egy olyan helyzet volt, ami talán a
kormányzat mentségéül szolgálhat, hogy a rendszerek változás alatt vannak, a külső
környezet, amire a költségvetésnek reagálnia kell, folyamatos változás alatt van. Ezeket az
előirányzatokat éppen a szó közgazdasági értelmében konzervatív tervezési cél miatt, illetve
az óvatosság elve miatt az utolsó pillanatokig számolni kellett, ezért részben a
munkaleterheltség miatt, részben az idő hiánya miatt valóban nem álltak rendelkezésre még
hetekkel, egy-két hónappal a törvényjavaslat benyújtása előtt mindazok a számítások, illetve
háttérdokumentumok, amelyek ennek a megalapozottságát biztosíthatták volna. Nyilván ez
egy kevésbé dinamikusan változó időszakban talán indokoltabb elvárás. Természetesen azzal,
hogy – még egyszer – szerintem ez jogos elvárás, és igyekszünk a jövő esztendőben ennek a
kritikának megfelelően eljárni. Egyben remélve, hogy nem ilyen makrogazdasági és egyéb
környezettel kell számolnunk, hanem egy nyugodtabb, konszolidáltabb környezetben sikerül
költségvetést tervezni.

Az MNB veszteségére térnék ki, amit még említett az ÁSZ. Ezt valóban tekinthetjük
esetleg kockázatnak, a mértéke a mostani számítások szerint messze nem lesz 95 milliárd
forint. Ez nagyon függ sok tényezőtől, jelentős részben a forintárfolyamtól. Illetve annyit
szeretnék még itt hozzátenni, hogy lehetőség van arra, hogy 2011-ben feltőkésítésre kerüljön
az MNB, természetesen ezt az idei hiány rovására lehet csak megtenni. Ebben az esetben
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viszont nincs szükség 2012-ben a veszteségének a megtérítésére. Tehát egy ilyen lehetőség
fennáll, ezzel számolt a kormányzat, amikor ez a döntés született, végül is nem tervezte be az
MNB-veszteség megtérítését. De még egyszer hangsúlyozom, ennek az összege a mostani
ismereteink szerint lényegesen alacsonyabb, mint ez az említett 100 milliárdos nagyságrend.

Áttérnék Lenhardt Balázs úr által felvetettekre. Értelemszerűen a minősítés
tekintetében nem térnék ki, szerintem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, a költségvetés azt
a célt hangsúlyozottan teljesíteni kívánta, hogy a 2,5 százalékos hiány megvalósuljon jövőre,
ne lépje túl ezt a mértéket. Ha a hiánycsökkentést megszorításként aposztrofáljuk, az
természetesen lehetséges, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy a kormányzat meghozta
mindazokat az intézkedéseket, amelyek a közfeladatok megfelelő ellátásának biztosítása
mellett képesek erre a hiánycsökkentésre. Ehhez azonban két adatot mindenképpen
mondanék. Egyrészt egy nagyon magas államadósságot örökölt az állam, ennek az
államadósságnak a kamata körülbelül a GDP 4 százalékát teszi ki, tehát ezt értelemszerűen
figyelembe kell venni, amikor a kiadások és bevételek kalkulációjának a mozgásterét
vizsgáljuk. Illetve azt is, és ez a zárszámadási törvényjavaslatban, annak indoklásában nagyon
részletesen is szerepelt, hogy ha a 2010. évben nem hozza meg a kormányzat a hiány
csökkentésére az intézkedéseit, akkor gyakorlatilag 7 százalékos hiánymértéket ért volna el a
költségvetés.

Tehát azt is mondhatjuk, hogy intézkedések nélkül 7 százalékos hiánymértékről kellett
indulni 2010-ben, innen kellett eljutni 2011-ben a 3,5 százalékos hiányra. Ha ezt a magyar
GDP-vel bárki kiszámolja, ez a 3,5 százalékos csökkenés nagyjából 1000 milliárd forintot
jelent. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy ezt vagy bevételnöveléssel vagy kiadáscsökkentéssel
lehet elérni. Tehát egyszerre három dolgot, hogy a bevételek csökkenjenek, a kiadások
nőjenek és a hiány is csökkenjen, ez értelemszerűen matematikai lehetetlenség, tehát ilyen
módon ezt a kormányzaton számon kérni nem jogos elvárás.

A hiánycél tekintetében – bár már elmondtam, de tényleg ezt nagyon fontosnak tartom
hangsúlyozni – nem a külső elvárásnak kell megfelelnie az országnak, hanem a saját érdeke,
és azt hiszem ebben egyetértés van azért mindenki között, hogy ne növeljük tovább egy
magas hiánnyal az államadósságot, ne veszítse el a magyar költségvetés a hitelét a hiányát
finanszírozók szemében. Tehát ne kelljen esetleg újra olyan megoldásokhoz nyúlni, amelyek
azt a látszatot erősítik mindenkiben, hogy magyar költségvetés nem tud a saját lábán állni.

A gazdasági koncepcióban, úgy is mondhatnám, hogy a gazdasági elképzelésekben,
gazdaságpolitikai alapvetésekben meglévő különbségekre értelemszerűen nem kívánnék
reagálni, ezek természetesen fennállnak. Tehát amit a képviselő urak említettek, valóban így
vannak, mind az adórendszerben, mind az államháztartás átalakításának a módja tekintetében
valóban léteznek ezek a különbségek, tehát az ilyen típusú kritikákra értelemszerűen nem
reagálnék.

Elhangzott a nemzeti eszközkezelőre vonatkozó kritika, hogy ez egy viszonylag
kisösszegű segítségnyújtás a bajba kerülteknek. Bár nem vagyok ennek a témának a
szakértője, azt azért mindenképpen jelezném, hogy nem csak ez az egyetlen eszköz, amit a
kormányzat a rossz helyzetbe került devizahitelesek helyzetének javítása érdekében tesz,
hanem ugye, nem kell beszélni a végtörlesztés lehetőségéről, de talán azt fontos megemlíteni,
hogy a kilakoltatási moratórium nagyon fokozatos, nagyon kismértékű feloldása indult csak
meg, és egyéb eszközöket is alkalmazott a kormányzat erre a célra. Tehát messze nem a
nemzeti eszközkezelő felállítása az az eszköz, amit e probléma megoldására alkalmazott a
kormány.

Burány Sándor úr felvetéseire: ami az új munkahelyek számát illeti, valóban nem
olvasható ki a számokból az, hogy mikor lesz Magyarországon egymillió új munkahely. Azt
gondolom, hogy ez arra vezethető vissza, hogy a teljes költségvetés tervezésénél egy
konzervatív utat kívánt követni a kormányzat, tehát a legpesszimistább – vagy legalábbis egy
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indokoltan pesszimista – változatból igyekeztünk kiindulni a makroparaméterek
meghatározásánál, a foglalkoztatási prognózisokban is ugyanez a megközelítés tükröződik.

Az adótörvényekről, ahogy elnök úr is említette, én is célszerűnek tartom, és kérem is
majd a kollégámat, hogy az adótörvények kapcsán reagáljon az esetleges felvetésekre, de
azért én is igyekszem – hiszen mégiscsak ebben a vitában hangzott el – egy-két felvetésre
reagálni. Elhangzott, hogy a tehetőseket kedveznek az adójogszabályok. Ez olyan értelemben
természetesen igaz, hogy az egykulcsos adóra való áttérés a magas jövedelmű embereknek
kedvez, hiszen több nettó keresetet hagy náluk, ennek gazdaságpolitikai célja van. Mint
említettem, nem szeretnék kitérni az ilyen szempontból meglévő nézetkülönbségre, azt
azonban mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy nagyon jelentős összeg van
betervezve a költségvetésben a kompenzációra. Ez a közszférában 64 milliárd forint, a
magánszférában 84,6 milliárd forint, ha jól emlékszem. Tehát ez azt hivatott biztosítani –
költségvetési pénzből tehát –, hogy egyetlen magyar embernek se csökkenjen a nettó keresete,
tehát ilyen értelemben arról semmiképpen nem beszélhetünk, hogy a kisebb jövedelműek
rosszul járnának.

A megalapozottság, kockázatok tekintetében említette képviselő úr az euróárfolyamot.
Ez valóban kockázat, azt hiszem hiba lenne ezt nem elismerni. Éppen ezért a kormányzat
végzett érzékenységvizsgálatot e tekintetben, tehát például az ön által is említett
300 forint/euró árfolyamon mintegy 50-100 milliárd forintnyi – ceteris paribus, tehát ha
minden mást változatlanul feltételezünk, akkor körülbelül 50-100 milliárd forintnyi –
egyenlegromlás következne be. Amint már hangsúlyoztam, ennél nem nagyobb mértékű, tehát
az is fontos lenne, hogy ne becsüljük túl ennek az euróárfolyamnak a költségvetésre való
hatását, itt nem több száz milliárd forintról beszélünk, hanem tízmilliárd forintokról. A
megképzett tartalékok részben éppen ennek a kivédésére szolgálnak.

Úgy érzem, hogy kicsit félreértés volt a tekintetben, az ÁSZ részéről valóban
elhangzott az a jogos kritika, hogy nem volt lehetőségük bizonyos előirányzatok
megalapozottságát vizsgálni, így például az adóbevételeknek, de ez nem ekvivalens azzal,
hogy ezek megalapozatlanok. Tehát szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy az ÁSZ nem azt
mondta, hogy nincsenek megalapozva ezek az előirányzatok, hanem azt, hogy nem volt
lehetősége megvizsgálni, meg van-e alapozva. Persze, ahogy hangsúlyoztam is, ez ugyanúgy
nem jó, tehát ebből a kormánynak le kell vonnia a következtetést, de úgy aposztrofálni, hogy
megalapozatlannak találta az előirányzatokat, ez szerintem nem lenne megfelelő.

Volner János úr felvetéseire: nem gondolom, hogy helytálló megállapítás az, hogy a
kormány az inflációt felpörgetné. Valóban 4,2 százalékos inflációval számol jövőre a
kormányzat, ezt szerintem felpörgetett inflációnak – bár nem vagyok makroközgazdász –
azért semmiképpen nem nevezhető, főleg úgy, hogy a prognózis szerint 2014-től visszaáll az
infláció mértéke a 3 százalékos szintre. Az inflációnak ez az egyszeri növekedése valóban
jelentős részben a legfelső áfakulcs növelésének köszönhető, de azt is látni kell, hogy itt –
ahogy elnök úr is elmondta – a nagyjából 150 milliárd forintos többletbevételnek éppen az a
célja, hogy azt a fajta biztonságot, kockázatkivédést biztosítsa a költségvetésnek, amit
egyébként önök is említettek. Tehát ténylegesen vannak kockázatok, és éppen ezért kellett
véleményem szerint ennek a megfékezésére vagy tompítására, kivédésére intézkedéseket
hozni. Tehát a magam részéről ezt inkább pozitív intézkedésnek tartanám, még akkor is, ha ez
némileg az inflációra hat. Egyébként ennek a mértéke természetesen becsült dolog. Tudjuk
jól, hogy egy jól működő, a piaci szabályokat követő ágazatban a piaci szereplők éppen a
piacgazdaság egyik legfontosabb eleme, a verseny miatt nem feltétlenül tudják érvényesíteni a
fogyasztói árakban az áfamérték-növekedést. De ez egy gazdaságpolitikai kérdés.

A foglalkoztatottság tekintetében a közfoglalkoztatás növekedése valóban célja a
kormányzatnak, erre 132 milliárd forintot szán, ez igen jelentős forrásmennyiség. Ebből
ténylegesen nagyon sok ember foglalkoztatását meg lehet majd valósítani 2012-ben.
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Értelemszerűen a magánszférában ilyen típusú közvetlen intézkedéssel egy kormány nem
tudja a foglalkoztatottságot befolyásolni. Közvetetten azonban igen, úgyhogy az
adójogszabályok tekintetében vagy éppen a kompenzációs rendszer kidolgozásánál pontosan
ilyen közvetett eszközökkel próbál élni a foglalkoztatottság növekedése érdekében.

Azt hiszem, a bankok luxusprofitjával kapcsolatban két oldalról lehet vitázni, de
természetesen magam nem foglalnék állást. Az egyik érvrendszer szerint a kormányzat
túlzottan terheli a bankokat, bankrendszert, egy másik érvrendszer szerint a luxusprofitokat is
nála hagyja. Szerintem az igazság valahol a kettő között van, tehát a banki különadóval és
2013-tól ennek a megfelezésével talán egy optimális szintet kíván e tekintetben is megcélozni
a kormány.

Azzal nem értenék egyet, hogy 1000 milliárdos kockázat van a makropályában rejlő
kockázatok miatt. Végzett a kormány érzékenységvizsgálatokat, a makropályában például a
növekedés változásának esetleges kisebb mértékben való megvalósulásának a költségvetési
hatására. Azt tudom mondani, hogy ez megint csak messze nem 1000 milliárd forintos
nagyságrend, még csak nem is több száz milliárd forint, hanem a néhány tíz milliárd forintos
nagyságrendben kell itt gondolkodni. Tehát – elnézést, hogy ismétlem önmagam – az a
300 milliárd forintos tartalék, amit ilyen célokra képez a kormány, az képes lesz kivédeni az
ebből fakadó esetleges negatív kockázatokat. Azt is hangsúlyoznám, hogy ezek esetleges
negatív kockázatok, itt akár pozitív kockázatokkal is lehetne számolni. Hiszen nagyon sok
olyan intézkedése van a kormánynak, ami éppen abba az irányba hat, hogy a növekedés
például felgyorsuljon a most prognosztizálthoz képest, de ezeket a kockázatokat mi is látjuk
egyébként.

A 2800 milliárdos bürokrácia leszorítása: erre azt válaszolnám csak, hogy a közszféra
átszervezése folyamatban van, valóban nincs ennek a végén pont. A kormányhivatali rendszer
kialakításával, 2013-tól a járási kormányhivatali rendszer kialakításával hatékonyabb, a
bürokráciamentesség irányába ható feladatellátást céloz meg itt a kormányzat.

A korrupció elleni küzdelemről azt gondolom, ez nem költségvetési kérdés, így arra itt
most nem reagálnék.

Elhangzott, hogy az egykulcsos adórendszer 500 milliárd forintos lyukat ütött. Itt
megint azt mondanám, hogy nyilván gazdaságfilozófiai, adófilozófiai eltérésből fakad ennek
az intézkedésnek az aposztrofálása. Itt a kormányzat célja az, hogy hosszabb távon
mindenképpen javítsa a hatékonyságot, a növekedést előmozdító lépésnek tekinthető, ami
egyben a magánszférában a versenyképesség növekedése irányába fog hatni a szándékok
szerint, és ennek az első jelei már most is látszanak.

A magán-nyugdíjpénztári vagyon: szerintem ez tévedésen alapult, nem pontosan
értettem, hogy 2012-ben milyen bevételi forrást említett. 2012-ben nem szerepel a magán-
nyugdíjpénztári vagyonból bevétel a költségvetésben. 2011-ben ez a vagyonátvétel lezárult,
jellemzően ezt államadósság-csökkentésre fordította a kormányzat. Valóban volt 528 milliárd
forint – ezt mindenki tudja – a költségvetésben bevételi oldalon, a hiányjavítás érdekében. Ez
azonban államadósság-csökkentésre fordítódott, 2012-ben egyáltalán nem számolunk ilyen
bevételi forrással a költségvetésben.

Ami az adószabályokat illeti, azt hiszem, itt már elmondtam mindazt, amit szerettem
volna e tekintetben.

Elhangzott az államháztartás információs rendszere fejlesztésének az igénye, ezzel
teljes mértékben egyet tudok érteni, szerintem azon kívül, hogy a kormányzat is egyetért, már
megszülettek az első tervek annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon, hiszen valós
probléma volt 2010-ben, hogy az önkormányzatok hiánya a tervezettnél jóval
kedvezőtlenebbül alakult. Azt gondolom, mind az alaptörvényben lefektetett, az
önkormányzatok adósságának kontrollálására vonatkozó kormányzati – inkább azt
mondanám, jogalkotói – szándék, mind a hitelfelvétellel kapcsolatos jogalkotói szándék pont
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abba az irányba hat, hogy a jövőben sokkal kisebb esélye legyen, illetve lehetőleg ne legyen
esélye annak, hogy az önkormányzatok a szándékoltnál vagy az indokoltnál nagyobb
mértékben eladósodjanak. Az adósságnak értelemszerűen van egy optimális, fenntartható
szintje, valóban cél az, hogy egyébként ennek a mértéke csökkenő legyen, hiszen az
államadósságnak egyébként része az önkormányzatok adóssága is. Tehát az államadósság-
csökkenés tendenciájába beleértendő az önkormányzati alrendszer adósságának csökkenése is.

Kovács Tibor úr felvetéseire: Igen, itt már azt, hogy teljes mértékben megalapozatlan,
szeretném a magam részéről és a kormány nevében is mindenképpen cáfolni, utalva itt még
egyszer azokra az intézkedésekre, amelyek szerintem teljesen egyértelműen – vagy úgy
gondolom, mindenki számára egyértelműen – abba az irányba hatnak, hogy áldozatok,
konfliktusok, problémák felvállalása árán is éppen hogy megalapozott legyen a 2012. évi
költségvetés. A napokban megszületett 1334. számú kormányhatározatban gyakorlatilag a
kormány felkéri a minisztereit arra, hogy írják is le, fogalmazzák meg a kormány számára
mindazon intézkedéseket, készítsenek intézkedési tervet, ami megalapozottá, biztosítottá teszi
a 2012. évi törvényjavaslatban szereplő előirányzatokat.

ELNÖK: Hadd bíztassam arra főosztályvezető urat, hogy nyugodtan reagáljon együtt a
képviselők észrevételeire. Nem kell egyenként végigmenni rajta. A felvetések túlnyomó
többsége – azt gondolom – nagyon egy irányba mutatott, csak az idővel is szeretnénk
spórolni, ezért hadd kérjem arra, hogy amire már reagált, arra ne reagáljon még egyszer.

ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben,
köszönöm. Azt hiszem, még csak a legutolsó felvetésekre tényleg egy-két mondatban,
bocsánat az idő elhúzásáért, de fontosnak tartottam ezeket az esetlegesen félreértésből adódó
dolgokat tisztázni.

Tehát az egészségügyi alap hiányával kapcsolatos felvetésre: itt a kormány célja
elsősorban a rendszer átalakítása, tehát egy olyan zárt kasszát létrehozni, ami az idén vagy
2012-ben valóban még teljes mélységében nem fog megvalósulni az egészségügyi kassza
tekintetében, ahol a befizetett járulék finanszírozza az ellátást. Ennek az okaira most nem
térnék ki, de az, hogy most a hiány milyen módon finanszírozott, szerintem ez egy globális
költségvetésben nem indokoltan felmerülő kérdés. Tehát a globális fedezet elve azért
természetesen úgy önmagában érvényesül.

Az elektronikus útdíjról csak annyit, hogy 2013-tól szerepel a Széll Kálmán-tervben,
2012-től nincs szó elektronikus útdíj bevezetéséről. Elhangzott, hogy az útpénztár kiadásait
fedező bevételekre vonatkozó jogszabályalkotás folyamatban van, tehát ennek a módját ma
még ebben a pillanatban nem tudjuk, de ez nem az elektronikus útdíj lesz.

Ami az önkormányzati rendszert illeti, azt hiszem, itt is egy kis félreértés volt. A
megyei önkormányzatok tekintetében valóban sor kerül intézmények átvételére, illetve a
megyei önkormányzatok adósságának átvételére. Ez nem az önkormányzati rendszer, illetve
természetesen az, de annak egy kisebb szelete. Tehát a helyi önkormányzatok nagyobbik
részében ez nem történik meg. Ennek az intézményátvételnek a célja viszont nem az, hogy a
hatékonytalan rendszer működésén, illetve, hogy a bajba jutott megyei önkormányzatokon
segítsen, hanem az, hogy egy hatékonyabb feladatellátás irányába hasson azzal, hogy
megfelelő helyre kerül ezeknek az intézményeknek a fenntartása, és értelemszerűen ezzel
együtt járt az adósságok átvételének a szándéka is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak szeretném megadni a szót, hadd
bíztassam, hogy egy kicsit rövidebb időkeretben.
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WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Először az MNB-dologra reagálnék a félreértések elkerülése végett. Nem
az Állami Számvevőszék vetette fel ezt a 95 milliárd forintot, hanem a Magyar Nemzeti Bank
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetének értékelése című

anyagában szerepeltette a 95 milliárdot, és ezért jelezte a Számvevőszék, hogy ez újabb
kockázatot jelent a költségvetésben.

Tisztelt Elnök Úr! Röviden, tőmondatokban: a makropályáról az Állami
Számvevőszék úgy, ahogy tavaly sem, idén sem alkotott véleményt, hiszen ez a Költségvetési
Tanács feladata, és az Állami Számvevőszék elfogadta a Költségvetési Tanács ez irányú
álláspontját.

Az adóknál – és majd rátérnék egy mondatban, hogy mi az, hogy megalapozottság az
Állami Számvevőszék értelmezésre és az Állami Számvevőszékre vonatkozó törvény szerint
– csak ismételném, hogy azt mondtuk: a 2012. évről szóló költségvetés esetén 27 százalék
volt az, amiről nem tudtunk véleményt mondani – ezek között van a képviselő úr által említett
szja is –, tavaly ez megközelítette a 34 százalékot. Az adóbevételek előirányzatánál
63,3 százalékát teljesíthetőnek értékeltük, tavaly ez 45,7 százalék volt. Tehát itt is javulás van.
Az állami vagyonnál és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételeket teljesíthetőnek
értékeltük, és még két szám: a 2012. évi adóbevételek 2,9 százalékának teljesíthetőségét
minősítettük közepes kockázatúnak, ez tavaly 14,6 százalék volt. Tehát ezen a területen is
jelentős javulás van, csak ezt a képviselő úr felvetésére szerettem volna elmondani.

Felvetődött, hogy az Állami Számvevőszék megalapozatlannak minősít bizonyos
számokat. Szeretném elmondani azt, hogy amikor egy struktúraváltás és szerkezetváltás van
az országban, ehhez készül egy költségvetés, és ezt a költségvetést kell véleményeznie az
ÁSZ-nak, akkor természetes, hogy bizonyos háttérszámítások és törvényjavaslatok, tervezetek
még nem állnak a rendelkezésünkre. Az Állami Számvevőszék szeptember 12-én fejezte be a
helyszíni ellenőrzését, és ezen helyszíni ellenőrzés alapján tudott véleményt nyilvánítani. A
megalapozottság a törvény szerint nem azt jelenti, hogy ezen számok és ezen tervezetek nem
teljesíthetők, hiszen pont az előbb említett adónál is megállapítottuk, hogy nincsenek meg a
háttérszámítások. Amikor mi befejeztük az ellenőrzést, még nem álltak rendelkezésre, ennek
ellenére becsléssel, az eddigi tendenciákkal, különböző külső szakértői adatok alapján
teljesíthetőnek minősítettük a költségvetés adóbevételeinek előbb említett százalékát is. Ezt
csak szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ezt jelenti a törvény szerint az Állami
Számvevőszék megfogalmazása.

Az Állami Számvevőszéknek az a dolga, hogy felhívja a figyelmet azokra a
kockázatokra, amelyek jelentkezhetnek a költségvetésben, felhívja a figyelmet arra, hogy
melyik alapoknál, melyik kiadási tételeknél kellene pontosítani a szabályozást, hogy
átláthatóbb és célszerűbb legyen a felhasználás. Ezt tette ebben a javaslatában is. Az Állami
Számvevőszék célja az, hogy segítse az országgyűlési képviselők és a parlament munkáját,
illetve járuljon hozzá a jó kormányzáshoz, hiszen azt hiszem, ezen megfogalmazások
egyértelműen segíthetik azt a fontos célt, hogy a 2012-es hiánycél tartható legyen.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most viszont a döntésre kerül sor. A költségvetési
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk, és szeretném jelezni, hogy az
itt elhangzott véleményeket nyilvánvalóan írásban összegzi majd a költségvetési bizottság, a
többségi oldal és a kisebbségi véleményeket megkaptuk már a jelen lévő ellenzéki frakciók
részéről, ezt értelemszerűen továbbítani fogom a költségvetési bizottság elnökéhez.
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Határozathozatal

Most viszont lássuk, hogy tükröződnek-e a szavazatokban a többségi, illetve a
kisebbségi vélemények, tehát ennek megfelelően döntésre kerül sor. Most arra kérem a
bizottság tagjait, hogy akik a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatják,
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) A helyettesítéseket figyelembe véve 18 igen szavazat.
Ki nem tartja alkalmasnak általános vitára? (Szavazás.) Szintén a helyettesítéseket figyelembe
véve 8 nem szavazat. Tehát 18 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében a bizottság a
költségvetési törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.

Alelnök úrnak és főosztályvezető úrnak köszönöm szépen a jelenlétet.

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
T/4656. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk a költségvetést megalapozó törvények tárgyalására, ha jól tudom, Tavaszi
Zsolt főosztályvezető úr képviseli a kormányt. Tekintettel arra, hogy ezek valóban csak a
költségvetést megalapozó törvények módosításáról szólnak, arra kérem, főosztályvezető úr,
hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt lehetőleg szűkre fogottan tegye meg.

Tavaszi Zsolt főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr, igyekszem. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló
törvény alapján a kormánynak a költségvetési törvényjavaslat benyújtása mellett elő kell
terjesztenie azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt előirányzatok
megalapozásához szükségesek, illetve összefüggenek az államháztartás, a költségvetés
működésével. A képviselő urak előtt található törvényjavaslat az államháztartási törvény ezen
előírásának tesz eleget.

A javaslatban 102 törvény szerel, ezek módosítása, illetve hatályon kívül helyezése.
Két dolgot emelnék ki belőle. Az egyik a költségvetési vitában is már előjött bírságbevételek
központosításának témaköre, amely lényeges elemét képezi a törvényjavaslatnak, ez összesen
46 törvényt plusz az államháztartási törvény módosítását tartalmazza. A jövő évtől a központi
költségvetési szervek bírságbevételei teljes körűen központosításra kerülnek, illetve a be nem
fizetett bírságok köztartozásnak minősülnek, és adók módjára kell ezeket behajtani, tehát
generálisan lesz ez a szabály kimondva. Tehát ez 46 plusz 1, összesen 47 törvényt érint a
javaslatban. Továbbá szerepel a javaslatban 13 törvény módosításával a Munkaerőpiaci Alap
nevének megváltoztatása, amely nemzeti foglalkoztatási alapra változik, az ezzel összefüggő

módosításokat is tartalmazza, tehát összesen a 102 törvényből mintegy 60 ezt a két témakört
érinti, a többi negyvenegynéhány törvény pedig a költségvetéshez kapcsolódó egyes
területeket.

Röviden ennyivel szeretném felvezetni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a költségvetést meglapozó
törvények kapcsán? (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány képviselője is
elmondta, hogy tulajdonképpen a megalapozó törvény igazából nem alapozza meg a jövő évi
költségvetés bevételi oldalát. Ez egyébként egy félmondatból az előző kormányképviselő
szájából is elhangzott, hogy mi az, ami igazából megalapozza a költségvetés bevételi és
kiadási oldalának működését, ez az 1334. számú kormányhatározat, ami intézkedi arról, hogy
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az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok bevételi és kiadási oldalának tartásához szükséges
intézkedéseket meghozzák.

Mi a furcsasága az egésznek, ami az egésznek a megalapozottságát támasztja alá? A
fejezeti kezelésű előirányzatokat, illetve a költségvetést a kormány, illetve a kormány tagjai
augusztus táján és szeptemberben tervezték meg, és nyújtották be szeptember 30-án az
Országgyűlésnek, ez a kormányhatározat pedig október 13-án rendelte el az egyes fejezeti
gazdáknak, hogy például a megtakarításokat illető szükséges intézkedéseket készítsék elő.
Vagy a fejezeti kötetek között nincs előre megtervezett intézkedési program, a
megtakarításokat alátámasztó intézkedések sem készültek el? Tehát tulajdonképpen a fejezeti
előirányzatok úgy készültek el, hogy az ennek alátámasztását szolgáló intézkedésekről egyes
tárcakezelőknek fogalmuk sem volt. Hát ez is mutatja egyébként, hogy mennyire
megalapozott a költségvetés, meg mennyire megalapozottan készítette elő ezt a kormányzat.
Ezen nem segít az a 102 jogszabály-módosítás sem nyilvánvalóan, amiről itt a főosztályvezető
úr beszélt.

Így továbbra is azt tudjuk mondani, hogy ez a költségvetés teljes mértékben
megalapozatlan, még ez a 102 jogszabály sem, ami átnevezéseket meg hasonló ilyen nagyon
fontos elemeket tartalmaz, természetesen a költségvetés szempontjából meghatározó
jelentősége van, hogy egy-egy intézményt hogyan neveznek, meg hogy a különböző
illetékbevételeket hogyan csoportosítgatják ide-oda meg amoda. Ennek persze van politikai
jelentősége is, nem vitatom, hogy esetleg ennek lehet jelentősége, de a költségvetés
megalapozottsága szempontjából semmilyen értelemben nincs.

Úgyhogy nem támogatjuk a javaslatot, elnök úr.

ELNÖK: Van-e még a tárgyra vonatkozó felvetés? (Jelzésre.) Volner János alelnök úr,
parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Egészen röviden szeretnék, elnök úr, hiszen nem
szeretnék ezen a meglehetősen terjedelmes és összetett javaslaton végigmenni, csak egy-két
formai észrevételem van, hogy a költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása
között mit keresnek olyan dolgok, mint a minősített adatok védelméről szóló törvény
megváltozása. Itt ennek a változásnak semmilyen költségvetési hatása nem szerepel, illetve
nem látható.

Illetve, ahogy már képviselőtársam is elmondta, és ahogy még az ÁSZ alelnökének,
valamint a kormány képviselőjének előző napirendi pontnál tett meghallgatása során
elmondtuk, egyelőre még mindig nem készültek el azok a törvények, amelyek a költségvetés
megalapozottságát alátámasztanák. Csak utalni szeretnék rá, képviselőtársaim, hogy
meglehetősen nagy összegben – nagyobb nagyságrendben, nagyobb összegben – módosította
a kormány a saját maga által készített költségvetést, mint azt a költségvetést, aminek a
pótköltségvetését beígérték a tavalyi évre vonatkozóan, magyarul a szocialisták
költségvetését.

Egyben meg szeretném kérdezni – ha már itt van a kormány képviselője – azt is, hogy
mi a véleménye arról, hogy az államháztartási törvényben maradványtartási kötelezettség
előírása nem szerepel. Az államháztartási törvény ugyanis előirányzat-maradványokról beszél
akkor, amikor a költségvetés tartásának megalapozottságára kerül sor. Gondoljunk csak arra,
hogy miért vagyunk egy kicsit szkeptikusak a jövő évvel kapcsolatban. Idén szeptember 19-én
elrendelt a kormány egy – olyan kifejezéssel, amit, még egyszer mondom, az államháztartási
törvény nem is tartalmaz – előirányzatmaradvány-tartási kötelezettséget, 577 milliárd forint
értékben, és további 37 milliárd forint költségvetési zárolására került sor. Ami fölvetődik
ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz-e éppen a költségvetés megalapozottsága miatt egy
hasonlóan durva beavatkozásra lehetősége a kormánynak a jövő évben. Ez ugyanis nem
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szokatlan, hogy 100 milliárdos előirányzat-maradványról kell rendelkeznie a kormánynak, az
azonban igen, hogy már szeptember derekán elrendelnek egy ekkora összegű
maradványtartási kötelezettséget. Tartok tőle, hogy éppen ennek a megalapozottságnak a
hánya miatt a jövő évi költségvetés is hasonló sorsra fog jutni, és intézmények gazdálkodását
fogja súlyosan veszélybe sodorni az, ha egy hasonló, több száz milliárdos nagyságrendű
megszorításra még az év hátralevő részében sor kerül. Ugyanis ilyenkor az intézményi
költségvetést felelősséggel tervezni és végigvinni egész egyszerűen nem lehet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem főosztályvezető urat, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra.

Reflexiók

TAVASZI ZSOLT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, köszönöm
szépen. Kovács képviselő úr kérdésére: nyilván a megalapozás a bevételek tekintetében az
adótörvénycsomagban, tehát az ezt követő napirendi pontban szereplő javaslatokban történik
meg. Ebben a csomagban bevételt érintő megalapozás lényegében két helyen szerepel, két
felügyeleti díj tekintetében, melyek ágazati törvények: egyrészt az atomenergia-törvény,
másrészt az élelmiszerláncról szóló törvény módosításával kerülnek bevezetésre a díjakat
kiváltó felügyeleti díj, illetve az atomenergiánál a meglévő felügyeleti díj emeléséről
rendelkezik a törvényjavaslat.

Ami azt a kritikát illeti, hogy nem támasztja alá lényegében a költségvetési számokat,
utalnék például a törvényjavaslatra, ami a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényi melléklet
módosítását tartalmazza, ami lényegében a költségvetésben 16 milliárd forint, ha jól
emlékszem, ennyivel kevesebb előirányzat szerepel a fogyasztói árkiegészítésre, ami ezen
mellékletben szereplő kulcsokon kerül átvezetésre, tehát a helyközi közlekedés tekintetében
jelenik meg. De számos egyéb törvényjavaslat, az innovációs és kutatási alap kapcsán
rendelkezik a kormány arról, hogy a törvényi képlet szerinti összeg jövő évben nem tud
érvényesülni a költségvetés helyzete miatt, tehát számos javaslat szerepel ebben a javaslatban,
ami a kiadási oldalt érinti.

A minősített adatok védelméről szóló törvény kapcsán el kell mondanom, hogy ez is
kapcsolódik olyképpen a költségvetéshez, hogy ebben a módosításban kerül sor a minősített
adatok kezelésére vonatkozó engedély és a minősített adat kezelésére szolgáló elektronikus
rendszerek használatbavételére vonatkozó engedély kapcsán a felkészülési idő
meghosszabbítására, tehát ennek nyilvánvalóan közvetett költségvetési hatása van. Tehát ezen
felkészülési idő kitolásra, meghosszabbításra kerül.

Az Áht.-val kapcsolatos maradványtartási kötelezettség kapcsán annyit kell
elmondani, hogy ha ez a fogalom nem is szerepel a jelenlegi Áht.-ban, de az kimondásra kerül
– ha jól emlékszem, a 37. §-ban –, hogy a kormány felel a költségvetés végrehajtásáért.
Továbbá az államháztartásért felelős miniszternek pedig szintén a törvény, ha jól emlékszem,
a 48. § b) bekezdésében szerepel az a jogosítványa, hogy költségvetési kifizetések
ütemezésére vonatkozóan javaslatot terjesszen a kormány elé, ha úgy látja, hogy a
költségvetési folyamatok – mondjuk így – veszélyben vannak a tervhez képest. Tehát úgy
véljük, hogy ilyen jogosítvánnyal a törvény felvértezi a kormányt, illetve a javaslattevő
nemzetgazdasági minisztert.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazásra kerül sor, itt az általános vitára való
alkalmasságról döntünk. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki



- 31 –

nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat mellett a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságát támogatta a bizottság.

Van-e szándék arra, hogy kisebbségi vagy többségi előadót állítson a bizottság?
(Jelzésre.) Úgy látom, hogy megosztott kisebbségi előadóra mindenképpen van, ezek szerint
Volner János alelnök úr és Kovács Tibor között megosztott időkeretben. Állítunk-e többségi
előadót? (Jelzésre.) Koszorús László alelnök úr elvállalja a többségi előadói szerepkört.

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a jelenlétet.

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
T/4662. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat tárgyalására, kérem Windisch László főosztályvezető urat, hogy
foglaljon helyet, szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében. Kérdezem, van-e
ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítése a tárcának.

Windisch László főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése

WINDISCH LÁSZLÓ főosztályvezető (NGM): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Szóbeli kiegészítés nincs, egy nagyon nagy terjedelmű módosító törvényről van szó, 350 §-
ban jelentős lépést tesz a törvénymódosítás az adórendszer korszerűsítése, átalakítása
irányában. A javaslat ismert, már az első napirendi ponthoz kapcsolódó vitában kiderült, hogy
– úgy érzem – már részletesen foglalkoztak vele, úgyhogy a részletesebb ismertetésétől
eltekintenék, inkább a törvényjavaslat előkészítése, összeállítása mögött megbúvó kiemelt
célokra szeretném röviden felhívni a figyelmet.

Egyrészt a törvénymódosítás egyik kiemelt célja az, hogy a kormánynak az
államadósság csökkentésére, a 2,5 százalékos államháztartási hiány tartására irányuló
törekvései tarthatók legyenek, ehhez a kiadási oldal csökkentése mellett nyilvánvalóan a
szükséges mértékben a költségvetés bevételi oldalának növelésére is szükség volt. Emellett
kiemelt cél volt az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek biztosítása, növelése. Lépéseket tesz
a törvénymódosítás abba az irányba, hogy az Egészségbiztosítási Alap zárt kasszaként tudjon
működni.

Nagyon fontos cél volt az arányos és egységes adórendszer kialakítása, illetve ennek
irányába tett újabb lépés. A célunk, hogy az adórendszer elsősorban a forgalmi, fogyasztási
típusú adókra helyezze a hangsúlyt, és a munkát terhelő elvonások mértéke csökkenhessen.

A vállalkozói környezet javítása és az adminisztráció csökkentése szintén tetten érhető

a törvénymódosításban, ez kiemelt célunk volt. Adminisztrációs terhek csökkentése alatt nem
feltétlenül, illetve nem kizárólag a vállalkozók adminisztrációs terheire gondolunk, hanem
emellett magának az adóztatásnak – mint folyamatnak – az egyszerűsítése kapcsán az
adóhatósági adminisztráció csökkentése is tartalma a módosításnak.

Utolsóként az adómorál erősítése és az adóhatósági ellenőrzés hatékonyságának
növelésére tett javaslatokat említeném. Célja az, hogy az adóhatóság ellenőrzési eszköztára, a
feketegazdaság elleni küzdelem hatékonysága erősödjön, és ezáltal is jobban, hatékonyabban
lehessen biztosítani a költségvetés bevételi oldalát.

Kérdezném tisztelt elnök urat, kívánja-e, hogy az egyes törvényeket illetően
részletesebb tájékoztatást adjunk.

ELNÖK: Szerintem inkább hagyjuk, minden képviselőnek volt lehetősége, hogy
megismerje az adótörvényekben megvalósuló változásokat, szerintem ezekről a sajtó is elég
nagy terjedelemben és bőséggel, ráadásul viszonylag alaposan is írt, úgyhogy ennek
megfelelően inkább a vitára kerítenék sort.
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Úgyhogy kérdezem a bizottság tagjait, kinek van észrevétele. (Jelzésre.) Volner János
alelnök úrnak adom meg először a szót, utána Kovács Tibor képviselő úrnak.

Észrevételek

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a napirend
meglehetősen elhúzódott, és közben folyik a plenáris ülés, ezért igyekszem rövidre fogni és
általánosító, illetve általános jellegű észrevételt tenni.

Tovább folytatódott a kormány eddigi gazdaságpolitikai logikájának megfelelően az a
lépéssorozat, amely a költségvetési egyenlegen olyan módon próbál javítani, hogy a
költségvetés terheit, a költségvetés átalakításának terheit igyekszik ráterhelni a
szegényebbekre, illetve az átlagos anyagi helyzetű emberekre, és ezzel párhuzamosan
igyekszik a kormányzat a saját nyertes választói rétegét kialakítani a felső középosztályból,
illetve a gazdagokból, hiszen az ő javukra történik jövedelemátcsoportosítás. Az a folyamat,
amit megfigyelhetünk az adótábla változásainál, illetve a költségvetés egyéb változásainál,
teljesen egyértelműen megmutatja azt, hogy ezeknek a változásoknak az igazi haszonélvezője
leginkább a felső középosztály, illetve a kifejezetten jól kereső réteg, azonban ezek költségét
jelentős részben a lassan amortizálódó és elvékonyodó középosztály kénytelen viselni. Éppen
ezért az egyenlőtlen fejlődés miatt a Jobbik ezt az utat nem tudja támogatni.

Van egy-két olyan dolog is azonban, amiről pozitív módon kell szólnunk. A Magyar
Tudományos Akadémiáról szóló vita kapcsán elmondtam – mint korábban innovatív cégek
vezetőjeként dolgozó ember –, kifejezetten szorgalmaznám azt, hogy a Frascati kézikönyvet a
kutatás-fejlesztési tevékenységek egyértelmű meghatározásánál Magyarországon is
alkalmazzák, hiszen nagyon sokszor a cégek tulajdonképpen erősen visszaélnek ezzel a
meghatározással, és K+F-ként számolnak el sima teszteléseket, amelyek egyébként
munkaigényesek, de nem a kutatás-fejlesztés és nem a magas hozzáadott értékű
tevékenységek körébe sorolhatók. Örömmel láttam, hogy a kormányzatban megfogant a
gondolat, hogy ezt a gyakorlatba átültesse, és itt, ebben az előterjesztésben ez már szerepel.
Örömmel vettem a gondolkodásnak az ilyen jellegű változását.

Engedelmükkel most nem is mondanék erről többet, majd a plenáris ülésen, az
általános vita keretén belül részletesen megosztom a gondolataimat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom én is röviden
összefoglalni a véleményünket, ami meglehetősen lesújtó. Az utóbbi évtizedek legbrutálisabb
adó- és járulékemelése van előttünk, és arról már nem is beszélek, hogy annak a nagy dérrel-
dúrral bejelentett söralátét-méretű adóbevallásnak a közelében nem járunk, meg a következő
években ezek szerint nem is fogunk járni. Tehát az a kormányzati célkitűzés, hogy
egyszerűsítsék az adóbevallásokat, messze-messze nem teljesült.

A legbrutálisabb az, hogy a jövő évben jelentősen csökken azon állampolgárok
bevétele vagy jövedelme, akik 200-220 ezer forint környékén keresnek, ezt követően is
valamivel pozitívabb a változás. Vannak ennek az adócsomagnak számos, számomra egészen
elképesztő és megmagyarázhatatlan eleme. Mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, hogy
az 50 literes adómentes pálinkafőzés után kinek és miért jó az 1000 literes sör és bor
adómentessége. Mert bebizonyosodott az elmúlt másfél évben, hogy a pálinka adómentessége
is csak óriási problémát okozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, mert ez az 50 liter – ami
tulajdonképpen 80 liter pálinkának felel meg - természetszerűleg megjelent a falusi
kocsmákban, és nem győzik ellenőrizni ezeket. Hát, most már itt lesz a bor és a sör is. Más
területeken óriási megszorításokat tesz a kormány, ugyanakkor ezen a területen meg
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érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy miért hoz ilyen kedvezményeket, hacsak nem azért,
hogy ezt már másképpen nem lehet elviselni, csak akkor, hogyha sok pálinkát meg sört meg
bort iszik az ember. Mással nemigen magyarázható, ne haragudjanak.

Nyilvánvalóan ugyanebbe a kategóriába sorolható ez a csipszadó, amit nagy dérrel-
dúrral, megint csak arra hivatkozva vezettek be, hogy milyen jó, mert az egészségügynek lesz
többletbevétele, és akkor majd az egészségügyi ellátások természetesen javulnak ettől. Bele is
írták a fejezeti előirányzatba, hogy van ilyen típusú bevétel. Igaz, hogy a másik oldalról meg
annyival kevesebbet raktak bele, tehát miután a forintok nincsenek megcímkézve sehol sem,
nyugodtan mondhatjuk, hogy a kormánynak ez az állítása sem felelt meg a valóságnak, csak a
népkábítást szolgálta. Nem beszélve az összes egészségügyhöz kapcsolódó járulék
növekedéséhez, ami megint csak – ahogy korábban is már sokszor elmondtuk – nem a
foglalkoztatás bővítéséhez, hanem a feketefoglalkoztatás növekedéséhez vezet. Sokkal inkább
az adónövelés helyett a járulékcsökkentés kategóriájában kellene gondolkodnia a
kormánynak.

Hát, a cégautóadók, illetve az egyéb gépjármű-tulajdonláshoz kapcsolódó költségek
jelentős növelése megint csak – úgymond – azt a társadalmi réteget terheli, akik még úgy
tűnik, fizetőképesek, bár nyilvánvalóan egyre kevésbé lesznek azok. Hogyha még ehhez az
útdíjak növekedése is hozzájárul, akkor aztán meg pláne nemigen számíthatunk arra, hogy
ezen a területen is a bevételek növekedése következik be.

Mindenképpen emelkednek a vállalkozások adminisztrációs terhei, hogy másról ne
beszéljek, a személyi jövedelemadó kalkulációjának a bonyolultabbá válása miatt is, és ezek a
javaslatok nem szolgálják Magyarország versenyképesebbé válását, bár ezt szajkózzák a
kormány meg a kormánypárti képviselők már évek óta. Ezt mondják, aztán éppen ellentétesen
cselekszenek. Úgyhogy továbbra is azt mondjuk, régen bebizonyosodott, hogy ez az út,
tisztelt képviselőtársaim, ez a Matolcsy-féle gazdaságpolitika járhatatlan, ideje lenne, hogyha
változtatnának ezen, és találnának egy alkalmasabb minisztert is erre a területre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Amennyiben nincs más hozzászólás, én is szeretnék néhány szót mondani az
adótörvényekről. Azt gondolom, minden adótörvénycsomagnál természetesen a konkrét
intézkedések meghozatala mellett a társadalompolitikai célkitűzések is rendkívül fontosak,
ebből a szempontból társadalmi és gazdaságpolitikai célkitűzések. A kormány elkötelezte
magát 2010-ben egy olyan arányos adórendszer kialakítása mellett, amely arányos
adórendszer egyik oldalról ösztönzi a többletmunka-vállalást, ösztönzi azt, hogy
Magyarországon a fogyasztásra nagyobb pénzösszeg álljon a háztartások rendelkezésére, és
kiveszi azokat az egyébként igazságtalan és sok szempontból pont a többletfoglalkoztatást
korlátozó elemeket a rendszerből, amelyek áttekinthetetlenné tették az adórendszer
működését.

Ennek jegyében 2013. január 1-je a cél a teljes arányos adórendszer kialakítása
szempontjából. Azt gondolom, itt mindenképpen az a legfontosabb célkitűzés, hogy
Magyarországon azok az átlagcsaládok, azok az átlagemberek, azt is mondhatnám, hogy akik
munkából és munkával szerzett jövedelemből szeretnék eltartani a családjukat, azok a lehető

legvilágosabb és legegyszerűbb adórendszer mellett tudjanak adózni, és náluk a
többletmunka-vállalás valóban többletjövedelemmel is járjon együtt. Ennek érdekében a
kormány szerintem jelentős lépéseket tesz a 2012. évben. Itt történik meg elsőként az a fontos
lépés, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentősen megemelésre kerül,
92 ezer, illetve 108 ezer forintra. Fontos lépés az, hogy a kormány elkezdi annak az ominózus
szuperbruttónak a kivezetését, amely gyakorlatilag 27 százalékkal megemelte eddig minden
bérjövedelem adóalapját. Ez először a 202 ezer alatti jövedelmeknél történik meg, majd a
következő esztendőben a 202 ezer forint fölötti jövedelmeknél. A kormány célja, hogy amíg
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bent tartja a 202 ezer forint feletti jövedelmeknél meglévő szuperbruttót, addig anélkül, hogy
az ott bármilyen többletadó-terhelést jelentene, forrást biztosítson a kompenzáció számára a
202 ezer alatt keresőknél.

Ez a költségvetésben több forrásban is nevesítve szerepel. Külön nevesítve szerepel
értelemszerűen a költségvetési szféránál, és a konkrét intézkedések kidolgozása zajlik
egyébként a vállalati szféránál, ahol már zajlanak az előzetes tárgyalások arra vonatkozóan,
hogy a munkavállalók és a munkáltatók közös egyezsége alapján, illetve a kormány
együttműködésével ezt a kompenzációs rendszert hogyan lehet megvalósítani jövőre.
Meggyőződésem szerint, tekintettel arra, hogy 2011-ben erre felkészültünk, ez 2012-ben
működőképes tud lenni. Ez 2013-ra olyan arányos, egységes adórendszert eredményez,
aminek a gazdaságpolitikai hatásai azért tudnak pozitívak lenni, mert egyértelműen
többletjövedelmet hagy a háztartásoknál abban az időszakban, amikor egyébként
Magyarországon pontosan a háztartási terhek, többek között a hitelállomány növekedése,
illetve az abból fakadó terhek miatt jelentősen megnőttek. Ha azok is csökkenthetők lépésről
lépésre, akkor azt gondolom, 2013-ra, pontosan akkor, amikor esetleg változhat a nemzetközi
gazdasági környezet is, ez kedvező gazdaságpolitikai helyzetet eredményez. Alapvetően
ennek az adó, a személyi jövedelemadó területén bekövetkező intézkedéseknek talán az egyik
legfontosabb célkitűzése.

Hadd beszéljek arról, hogy az összes többi lépésnél azt gondolom, minden lépés
célzatos. Az előbbiekben beszéltünk arról, hogy az egészségügyi kasszának pluszforrásokat
kell teremteni. Azt gondoljuk, hogy ezt úgy lehet megteremteni, ha ezek egyébként
egyértelműen kötődnek valamilyen formában az egészségügyhöz. Tehát itt nem az van, hogy
személyi jövedelemadó-bevételt, áfát és egyebeket kell átcsoportosítani az egészségügyi
kasszához, hanem olyan bevételeket kell odatenni, amelyek egyébként egészségkárosító
termékek fogyasztásából származnak. Ezáltal gyakorlatilag azzal, hogy adóztatunk, kettős célt
érünk el. Egyik oldalról talán ösztönözzük azt is, hogy ezeknek a termékeknek a fogyasztása
csökkenjen – legalábbis a fogyasztási kosáron belül –, másik oldalról az innen származó
bevételeket ahhoz az egészségügyi kasszához csoportosítjuk, ahol pont az ezen termékek
fogyasztásából is származó káros egészségügyi következményeket összességében kezelik.
Ezért azt gondolom, hogy a jövedékiadó-emelések bevételei egyértelműen ebbe az irányba
mennek.

Ezért tartom jó dolognak azt, hogy bevezetésre került, és ebben a formában
megvalósításra kerül az összes olyan adó, amit a képviselő úr itt az előbbiekben pont kritizált,
az úgynevezett csipszadótól elkezdve az összes többi olyan jövedéki változásig, amelyek
szerintem ezt a célt szolgálják, hogy a népegészségügyi célokat valamilyen formában
finanszírozni tudjuk. Idetartozik értelemszerűen a baleseti adó bevezetése is. Ezek szerintem
általánosan azzal a céllal járhatnak együtt, hogy az egészségügyi kasszát ne csak javítsák,
hanem valóban olyan területekről hozzanak ide bevételt, amelyeknek az egészséggel való
összefüggése szerintem egyértelmű.

Ami az autózási terheket illeti, hadd térjek ki arra, hogy meggyőződésem szerint az,
hogy megváltozik egyébként a cégautóadózás, az Magyarországon csupán annak a rétegnek
az adóterhelését változtatja, amelyik céges formában használ autót, és mint nagyon jól tudjuk,
ez nem a társadalom többsége. Ráadásul nekik az adóelkerülésre, ebből a szempontból a
költségek leírására lényegesen nagyobb lehetőségük van, mint a társadalom azon részének,
akik magáncélra tartanak fent autót, ezzel kapcsolatban költséget elszámolni nem tudnak,
minden költséget az adózott jövedelmükből fizetnek. Tehát ha valahol, akkor azt gondolom,
itt lehet egyébként többletterhet ebben a formában érvényesíteni. Más területeken pedig, és az
összes, az autóval összefüggő területen alapvetően szerintem ez egy nagyon pozitív változás,
hogy itt olyan irányokba teszünk lépéseket, amelyek környezetvédelmi szempontokat
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jelenítenek meg. Úgy változik a regisztrációs adótábla, hogy benne alapvetően az új autók és
a környezetvédelmi kategóriák kapnak elsőbbséget.

A gépjárműszerzés illetékénél, a cégautóadók rendszerének a kialakításánál is
mindenhol környezetvédelmi szempontok alapján kerül kialakításra az adótábla, a kisebb
környezeti kibocsátás összességében kisebb terhelést is jelent. Szerintem fontos célkitűzés,
hogy ne kövessük el azt a hibát, amit egy-két ország elkövetett a környezetünkben –
Romániától elkezdve Lengyelországig –, hogy gyakorlatilag nyugat-európai országok
használt autóinak a lerakodóivá váltak. Ennek következtében hosszabb távon nem tudták
ellensúlyozni azokat a hatásokat, hogy miközben Nyugat-Európa egyre szigorúbban
érvényesíti az Európai Unión belül is a környezeti kibocsátásokkal szembeni elvárásokat,
aközben a számára kedvezőtlen kibocsátású termékek jó részét egy második generációban
esetleg kelet-közép-európai piacokra telepíti át. Szerintem például gépjármű-adóztatás
kapcsán azzal, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alakítjuk át a
regisztrációs adótól kezdve az illetéken át a cégautóadózásig bezárólag ezt a rendszert, ez már
jelentős előrelépés. Ne felejtsük el, hogy 2013-ra vonatkozóan ezt egyébként kifejezetten így,
ebben a formában el is várják.

Az általános forgalmi adó kapcsán pedig szeretném hangsúlyozni, természetesen
nekünk is komoly dilemmánk volt az általános forgalmi adó tekintetében, hogy be lehet-e
vezetni akár csak 2 százalékos mértékű növekedés. Hozzátenném, az én meggyőződésem
szerint akkor, hogyha a személyi jövedelemadó területén próbálkozunk azzal, hogy egyébként
egy általános egykulcsos, arányos rendszer kialakításával egyébként jövedelemadó-terheket
csökkentsünk, akkor nincs más választás, a fogyasztás területén valamilyen mértékű
adónövelést végre kell hajtani. De ezt a kormány nem öncélúan teszi. Ennek akár egy későbbi
visszalépésére is van lehetőség, hiszen a kormány tartalék képzésére használja fel az innen
származó bevételt, amiről már az előbbiekben beszéltünk. Ez a 300 milliárdos tartaléknak –
ami a költségvetésben három elemből: az országvédelmi tartalékból, az általános tartalékból
és a kamatkockázati tartalékból áll össze – a legnagyobb tételét, a 150 milliárdos
országvédelmi kockázati alapot adja. Tehát ebből a szempontból itt egy célzatos adónövelésre
kerül sor, ami 2012-ben pontosan a nemzetközi kockázatok elkerülését akarja elősegíteni.

Összességében azt gondolom, hogy ezek az adóintézkedések átgondoltak, a
gazdaságpolitikai és a társadalompolitikai céljai támogathatók. Nyilvánvalóan a részletek
finomítására még sor kerülhet a parlamenti vitában, mert a parlamenti vitának pontosan ez a
szerepe meg a jelentősége. Úgyhogy azt gondolom, azt a többségi frakciók nevében is
mondhatom, mi az általános vitára való alkalmasságot támogatni tudjuk.

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a
főosztályvezető urat, kíván-e reagálni. (Nemleges jelzés.) Úgy látom, hogy nem, akkor viszont
a döntésre kerül sor.

Határozathozatal

Kérem, hogy aki az általános vitára való alkalmasságot támogatja, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat mellett a
bizottság az általános vitára való alkalmasságot támogatta.

Ismét kérdezem, hogy kisebbségi előadó állítására van-e igény. (Jelzésre.) Az
előbbiekben említett megosztásban szintén Volner János alelnök úr és Kovács Tibor képviselő

úr. Többségi előadó szerepre ki vállalkozna a többségi frakciók részéről. (Nincs jelzés.) Nincs
nagy jelentkezés. Hadd kérdezzem meg Aradszki András képviselő urat, esetleg van-e kedve
ehhez a KDNP részéről.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Elvállalom.
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ELNÖK: Nagyon jó, akkor a többségi előadónak viszont őt jelölné a bizottság.
Köszönöm szépen, ezzel az adótörvények vitája e szakaszának a végére értünk.

Tekintettel arra, hogy más napirendi pontunk nincs, csak az egyebek, amennyiben az
egyebekben senkinek nincs észrevétele – nekem most nincs –, akkor amellett, hogy
főosztályvezető úrnak és a munkatársainak megköszönöm a jelenlétet, a bizottsági ülést is
berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


