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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Mélyen 
tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hozzá is kezdenék 
a bizottsági üléshez. A helyettesítésekkel együtt, de egyébként anélkül is bőséggel megvan a 
határozatképesség. 

A bizottság mai ülésének napirendjén két téma szerepel, Varga Mihály tárca nélküli 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása, valamint a magánnyugdíjról, 
magánnyugdíjpénztárakról szóló, és még hosszan sorolhatnám, Selmeczi Gabriella képviselő 
asszony által jegyzett önálló indítványnál az általános vitára való alkalmasságról való döntés, 
illetve a módosító javaslatok megvitatása lenne, ha érkezett volna, de nem érkezett. Így az 
általános vitára való alkalmasságról való döntés szerepel így a napirenden. 

Kérdezném, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság 
tagjai részéről. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Kérdezném, hogy ki az, aki a napirendet 
ebben a formájában támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, a 
bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

 

Varga Mihály tárca nélküli miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Akkor hozzá is látnánk a meghallgatáshoz. Tisztelettel üdvözlöm Varga Mihály 
államtitkár urat, most már miniszterjelölti minőségében. Át is adnám a szót. 

 

Varga Mihály szóbeli tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm szépen a bizottságnak a lehetőséget, hogy 
meghallgatnak. Azt kell mondanom, hogy régi bizottsági tagként jövök ide vissza, hiszen az 
életrajzomból kiderülhet az önök számára is, hogy 1998 nyarán egy hosszú hétig a gazdasági 
bizottság tagja voltam az akkori magyar parlamentben. (Derültség.) Bár akkor ebből a 
bizottságból kevesekkel tudtam volna találkozni, de azt gondolom, mindenképpen örömteli 
visszajönni oda, ahol egyszer már járt az ember. Ezzel valamennyien így vagyunk. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt kell önöknek mondanom, megnézve Fellegi 
Tamás akkori miniszterjelölt úr fél évvel ezelőtti meghallgatási jegyzőkönyvét, túlságosan sok 
érdemit ehhez hozzátenni én sem tudok. Talán annyival előrébb vagyunk az időben is, a 
tapasztalatokban is, hogy azóta szerintem a bizottság tagjai, talán a bizottság kétkedő tagjai 
számára is kiderülhetett, hogy az Európai Unióval, az IMF-fel, a Nemzetközi Valutaalappal 
való megbeszélésekhez, tárgyalásokhoz olyan pozícióra van szükség, amely a kormányon 
belüli koordinációt is szükségessé teszi. Ahogy akkor a kollégám, Fellegi Tamás úr itt önök 
előtt elmondta, ez egy olyan tárgyalássorozatot, olyan tárgyalás-előkészítést jelent a 
kormányzat részéről is, ahol egy tárca nem fedi le teljesen a tárgyalás témáját. Ebből a 
szempontból a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium vagy akár a Miniszterelnökség is szóba jöhet a tárgyalásokba 
bedolgozó tárcaként. Ezért gondolom azt, hogy Fellegi Tamás munkájának 
eredményességéhez az is hozzájárult, hogy ő ezt a szerepet nem egy tárca vezetőjeként 
végezte el, hanem tárca nélküli, koordináló miniszterként. 

Azt is hozzá szeretném tenni, hogy az elmúlt fél évben egy picit változott a helyzet. 
Azt valamennyien jól látjuk, vagy jól érzékelhetjük, hogy egyfajta hangulatváltozás van a 
világban a közgazdasági gondolkodás tekintetében is. Ha valaki megnézi, hogy az elmúlt 
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hetekben akár az Európai Unió, az Európai Bizottság bizonyos biztosai, a Nemzetközi 
Valutaalap vezetői milyen tartalmú nyilatkozatot tesznek, vagy legutóbb a G8-ak 
csúcstalálkozóján milyen szellemű gazdaságpolitikai vélemények születtek, akkor jól látható, 
hogy az eddigi megszorítás, szigorú fiskális politika mellé egyre inkább önálló és egyenrangú 
partnerként felzárkózik a gazdaságösztönzés, a gazdaságserkentés igénye is. Egyre többen 
fogalmazzák meg, hogy önmagában az a válasz, amit az elmúlt években a gazdaságpolitika 
adott az európai vagy világgazdasági válságra, pusztán csak a megszorításokra szorítkozva, 
nem elég. Ehhez szükség van szemléletváltásra és arra is, hogy olyan új ösztönző elemek 
jelenjenek meg a gazdaságpolitikában, amelyek sokkal inkább koncentrálnak a 
munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedési faktoraira. 

Ebből a szempontból azt kell önöknek mondanom, hogy talán a magyar kormány egy 
picit korábban elkezdte az ezzel való foglalkozást. Kétségkívül, az elmúlt két esztendőben 
elég nagy energiát és elég nagy időt vett igénybe annak az örökölt adóssághelyzetnek a 
kezelése, amellyel 2010 májusában a kormány találkozott. Tehát, ha Magyarország kitettsége, 
a magyar kockázati felár, elsősorban az adósság miatt, ilyen mértékű, akkor a kormányzatnak 
is arra kellett elsősorban koncentrálnia, hogy hogyan tudja az adósság mértékét csökkenteni, 
hogyan tudja az államháztartási hiány mértékét is leszorítani. Úgy gondolom, ez bizonyos 
szempontból sikeres volt. Hiszen Magyarország, bár nem akarok ennyire előre futni, de 
vélhetően a júniusi felülvizsgálati eljárásban az eddig tett intézkedései révén, valamint a hiány 
és az államadósság csökkentésével el tudja érni azt, hogy az Európai Unió részéről semmiféle 
szankció ne sújtsa abban a tekintetben, hogy a túlzott deficit eljárás, a magasabb hiány miatt 
esetleg uniós támogatásoktól, a kohéziós alapból származó forrásoktól eshet el. Tehát azt 
gondolom, ez mindenképpen sikeres volt, de nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaságpolitikának 
is gondolkodnia kell azon, hogy az egyensúly megtartása mellett hogyan tud olyan 
növekedésösztönző elemeket is a gazdaságpolitikába vinni, amelyek sokkal inkább 
koncentrálnak arra a kormányzati ígéretre, kormányzati programra, hogy a következő 10 
esztendőben a munkahelyek száma lényegesen növekedjen. 

A pályát, amit a magyar kormány prognosztizált erre az esztendőre, gondolom, 
valamennyien ismerik. Az Európai Uniónak, Brüsszelnek beadott konvergenciaprogram 
tartalmazza, hogy a magyar kormány várakozásai szerint 2012-ben egyensúly közeli állapot 
lehet a gazdasági növekedést illetően. Azaz a magyar gazdaság nem esik recesszióba, hanem 
0,1 százalékkal növekedhet, és a 2013-ban ez a növekedés már meghaladhatja az 1 százalékot, 
1,6 százalékot jósolunk a következő esztendőre. Ez nincs messze az Európai Unió 
várakozásaitól. Éppen az elmúlt hetekben az Eurostat hozta ki azokat az adatokat, amelyek az 
euróövezet és az Európai Unió gazdaságának növekedését tartalmazzák. Ebből az látszik, 
hogy az első negyedévben az eurózóna nem növekedett, tehát 0 százalékos volt a növekedési 
üteme, és az Európai Unió, a 27 tagország összességének átlagos növekedése szintén 0,1 
százalékos volt. 

Ha egy olyan gazdaság, mint a magyar, külkereskedelmének körülbelül 75-80 
százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítja, akkor nyilvánvalóan nem tudjuk 
magunkat kivonni azok alól a gazdasági hatások alól, amelyek az Európai Unió részéről 
érkeznek. Tehát, ha ott stagnálás közeli állapot van, akkor valóban csak erőt meghaladó 
módon lehet növekedési pályán maradni. Nagymértékben függünk tehát az Európai Uniótól, 
ezen belül a német gazdaság helyzetétől, szerepétől. Itt csak azt az adatot szeretném önökkel 
megosztani, amit sokszor elmondunk, hogy a magángazdaságban, a magánszektorban minden 
hatodik munkahely valamilyen szempontból kötődik a német befektetésekhez, a német 
beruházásokhoz. Ebből a szempontból, ami a német gazdaságban történik, az számunkra is 
nagyon fontos, és nagyon következményekkel, hatásokkal járhat. Ebből a szempontból talán 
egy kicsit reménykeltő lehet, hogy a német gazdaságban készült felmérések szerint az első 
féléves stagnálás után a második félévben már lehet egy lendületesebb növekedés is. 
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A konvergenciaprogram a hiány tekintetében is tartani kívánja a 3 százalék alatti 
mértéket, 2012-re -2,5 százalékos, 2013-ra pedig -2,2 százalékos hiányszámmal kalkulálunk. 
Ezt összevetve az Európai Unió Magyarországra vonatkozó adataival: az Európai Unió 2012-
re -2,5 százalékos, 2013-ra -2,9 százalékos hiánymértéket ír elő. Azt gondolom, hogy a 
következő hetekben, egészen június 23-ig, amikor a számunkra nagyon fontos túlzott deficit 
eljárás alóli mentességről dönt majd az Európai Unió illetékes testülete, a magyar 
kormánynak nyilvánvalóan minden szempontból igazolnia kell, hogy Magyarország igenis 
2013-ra is képes lesz a 3 százalék alatti hiány mértékét garantálni. 

Egy adatot hadd mondjak még önöknek, hiszen ez is sokszor előkerül 
beszélgetéseinkben vagy vitáinkban. Az államadósság mértéke az elmúlt hónapokban, 
köszönhetően a forint árfolyam-változásának is, csökkenni tudott, a jegybank első negyedévre 
kiadott adatai szerint több mint 500 milliárd forinttal csökkent, a GDP-arányos államadósság 
mértéke 78,9 százalékra csökkent. Ez is azt mutatja, hogy ha a bizalom, a hitelesség erősödik 
egy gazdaság iránt, akkor van esély arra is, hogy az eddig elvégzett munka sokkal inkább, 
sokkal nagyobb mértékben megtérülhet. Hiszen azt önök is láthatták, hogy az elmúlt két 
évben hozott adósságcsökkentő intézkedések csak abban az esetben tudnak hasznosulni, ha 
ehhez a bizalom erősödése is párosul. Persze, hozzá kell tennem, megint egy zárójelet nyitva, 
hogy ami Európában ma történik, az elsősorban nem a befektetői bizalmat erősíti. Tehát 
amikor, most már tartósan, hetek óta arról folyik a vita, hogy egy eurózónabeli tagország 
vajon tagja lesz-e még az eurózónának, és milyen módon tud bent maradni, vagy amikor arról 
folyik a vita, hogy a hitelpiacokon a spanyol, az olasz vagy a francia hiteligény vajon 
mennyire fogja majd a piacokat kiszárítani, akkor nyilvánvaló, hogy ez a bizalmatlan, kicsit 
kétkedő befektetői hangulat tartós lehet. Erre kell tehát Magyarországnak is felkészülni. 

Ami a konkrét hiteltárgyalásokat illeti, ebben az ügyben egyelőre nem tudok önöknek 
érdemit mondani, hiszen kinevezésem előtti meghallgatáson ülök. Tehát először is bizalmat 
szeretnék önöktől kapni, és ha ezt megkapom, akkor nyilván azokat az egyeztetéseket, 
amelyeket Fellegi Tamás miniszter úrral már elkezdtem, és amelyek később a magyar 
tárgyaló delegáció további szerepkörére is kell hogy terjedjenek, el fogom végezni. Amit 
tudunk, vagy amit sejthetünk, hogy Magyarország ezeken a tárgyalásokon csak az egyik 
szereplő a három közül, akikkel a megállapodás tető alá hozásában együtt kell működjön. 

Azt kell önöknek mondanom, hogy én sem vagyok szupermen, tehát nem tudom 
egymagam befolyásolni azt, hogy ez a megállapodás minél hamarabb megszülessen. A 
magyar kormány, mint a tárgyalások egyik szereplője, egyharmadában felelős azért, hogy ez a 
megállapodás majd létrejöjjön. Washingtonban és Brüsszelben dől majd el nagymértékben az, 
hogy a Magyarországgal folyó tárgyalások során milyen feltételeket tudunk kialakítani, de 
nyilvánvalóan a magyar kormány tagjaként azon leszek, hogy az ország számára a lehető 
legjobb megállapodás szülessen, olyan megállapodás, amit be tudunk tartani, olyan 
megállapodás, amely garanciát ad a Valutaalapnak és Brüsszelnek, az Európai Uniónak is 
arra, hogy Magyarország egy fenntartható gazdasági pályán van. És nyilván egy olyan 
megállapodásra törekszünk, ezt talán hozzátehetem, amely a magyar gazdaság iránti bizalmat 
erősíteni és fokozni tudja. Tehát, amit sokszor elmondtunk, hogy azoknak a bizonyos 
kockázati feláraknak csökkenniük kell ahhoz, hogy Magyarország olcsóbban tudja magát 
finanszírozni. Ezek a kockázati felárak nagymértékben függnek attól, hogy van-e ilyen 
megállapodásunk vagy nincs. Ez bennünket arra ösztönöz, hogy a megállapodás irányába 
mozduljunk el. 

Röviden ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani. Azt kell önöknek 
mondanom, hogy az eddig megkötött hét, a Valutalappal fennálló megállapodásnak nagyon 
sok tapasztalata van a mostani magyar kormány számára is. Még egyszer mondom, olyan 
megállapodást szeretnék, amely az ország, a gazdaság számára is elsősorban és kifejezetten 
előnyökkel jár. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen én is miniszterjelölt úrnak. Akkor most a hagyományos 

bizottsági meghallgatási forgatókönyv szerint értelemszerűen a kérdések, észrevételek 
következnek. Elnökként kötelességem felhívni szokás szerint arra a figyelmet, hogy ez a 
meghallgatás nem programra irányul, nem arra irányul, hogy egyébként milyen intézkedések 
azok, amelyeket a miniszterjelölt feltétlenül meg akar hozni, hanem a személyi alkalmasság 
megítélése a tárgya minden bizottsági meghallgatásnak. Ezt csak a házszabályszerűség 
kedvéért mondom el a bizottság tagjainak. 

Önöké a lehetőség. Kérdezném, hogy ki az, aki kérdést kíván feltenni, vagy észrevételt 
kíván tenni. (Nincs jelentkező.) Ha nincs ilyen, akkor könnyű dolgunk van. (Kovács Tibor 
jelentkezik.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR alelnök (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 
Elég régen ismerjük egymást, vagy két ciklust együtt töltöttünk a költségvetési bizottságban, 
ott számos vitát lefolytattunk nyilvánvalóan. A magunk részéről semmi kétségünk nincs a 
miniszterjelölt alkalmasságát illetően. Ugyanakkor az, amit el fogok kritikaként mondani, 
elsősorban a Fidesz gazdaságpolitikájának szól, aminek természetesen ön is része volt. Tehát 
nem függetlenítheti magát attól, amit egyrészt az előző ciklusokban a Fidesz 
képviselőcsoportja képviselt a gazdaságpolitika tekintetében, másrészt pedig nem 
vonatkoztatható el az ön szerepe az elmúlt két év gyakorlatától, hogy milyen 
gazdaságpolitikát követett a kormányzat, és ennek milyen eredményei születtek.  

Mindenképpen beszélni kell arról, hogy az a gazdaságpolitika, illetve 
kampányígéretek, amelyek elhangzottak a választásokat megelőzően, enyhén szólva sem 
teljesültek. Különösen érdekes ez, mondjuk, a tekintetben, amikor konkrétan Varga Mihály a 
választási kampányt megelőzően beszélt arról, hogy leginkább járulékcsökkentésre lenne 
szükség. Kritizálta a Bajnai-kormány ez irányú lépéseit, azt túl kevésnek minősítette. E 
tekintetben a Fidesz-kormány gyakorlatilag nem tett semmit. Számos egyéb más elem is 
felhozható természetesen egy ilyen emlékeztető kapcsán az előző ciklusra vonatkozóan, 
hacsak az nem például, hogy egyetlenegy olyan intézkedést sem támogatott az akkor ellenzék, 
élén a gazdaságpolitikusokkal, amit az előző kormányzat egyrészt a gazdasági válság 
kirobbanását követően, 2008-at követően szükségszerűen megtett. Éppen az ellenkezőjét 
javasolta az akkori kormány (Sic!), élén Orbán Viktorral, hogy azonnali és radikális 
adócsökkentés kell. Ennek egy eleme megvalósult, az egykulcsos személyi jövedelemadó, 
aminek láthatjuk az abszurd ellentmondásait, hogy ez milyen eredménnyel járt. 
Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a gazdasági növekedés tekintetében ez a megoldás 
semmilyen eredményt nem hozott. 

Itt most rá lehetne térni arra az időszakra, amikor már a Fidesz-kormány működött, 
első lépésként a nagy dérrel-dúrral bejelentett IMF-kipaterolásra Magyarországról. Ön most 
eléggé kínos helyzetben van, hiszen le kell ülnie tárgyalni az IMF-fel, amelyet annak idején 
kipateroltak, és önnek sem volt egyetlen szava sem, hogy ezt mégsem kellene csinálni, mert 
erre nem nagyon van szükség. És most le kell ülnie velük tárgyalni. Nyilvánvalóan nem 
tudott, hogy milyen felhatalmazással ül majd le a kormány részéről. Az előzmények is nagyon 
kérdőjelesek, mert hiszen semmit nem tudunk arról, hogy Fellegi Tamás az elmúlt egy évben, 
vagy nem tudom, mióta csinálja, háromnegyed évben, kivel tárgyalt egyáltalán és milyen 
eredményei voltak ennek a tárgyalásnak. Sokkal inkább az a gyanú fogalmazódik meg, hogy 
itt valamiféle alibizés történt, azzal küldték ki Fellegi urat, aki, gondolom, elég kínos 
helyzetben van, volt ezeken a tárgyalásokon, mert tulajdonképpen semmilyen felhatalmazása 
nem volt a tárgyalásokra. Nyilvánvalóan megkérdőjelezhető jelölt úrnak az az állítása is, hogy 
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30 százalékban függ a magyar kormánytól, hogy most a tárgyalások elindulnak vagy nem. 
Véleményem szerint ez inkább 100 százalékosnak mondható, 100 százalékban a magyar 
kormányon múlik. Ismertek azok a feltételek, azok a kondíciók, amelyek mellett az IMF, 
illetve az Európai Unió megfogalmazta, hogy milyen feltételekkel hajlandó leülni 
Magyarországgal tárgyalni. Most arra várnak nyilvánvalóan, hogy ezek a feltételek 
teljesüljenek. Ez semmi máson nem múlik, mint a magyar kormány, illetve a magyar 
parlament döntésein. 

Az adósságfinanszírozás problémájáról is lehetne itt persze egy egészen hosszú vitát 
folytatni, hogy most akkor az államadósság mennyire csökkent vagy nem csökkent. Tudott 
dolog, hogy a magánnyugdíjpénztárak einstandolásából befolyt összeg ellenére egy ideig 
jelentősen növekedett az államadósság. És az, hogy most némileg a forint erősödése miatt úgy 
mutatható be, mintha az államadósság csökkent volna, ez meglehetősen sovány eredmény 
ahhoz képest, amit biztosíthatott volna például a magánnyugdíjpénztárak erre a célra történő 
hasznosítása. 

 
ELNÖK: Alelnök Úr! Én elhiszem, hogy ön pótolni akarja a jelen nem lévő ellenzéki 

képviselőtársait, de ha lehet, akkor kicsit rövidebb legyen, ha kérhetem. 
 
KOVÁCS TIBOR alelnök (MSZP): Milyen akadálya van itt annak, hogy a 

bizottságban… 
 
ELNÖK: Semmi. Semmi, csak nem az ön meghallgatását vezényeljük le most éppen, 

hanem Varga Mihály miniszterjelölt úrét. (Derültség.) 
 
KOVÁCS TIBOR alelnök (MSZP): Én ezzel egyetértek, csak éppen szeretném, ha a 

miniszterjelölt úr ezekre a kérdésekre egyébként válaszolna. Mert hát nyilvánvalóan azon 
múlik, hogy milyen eredményesen fog tudni működni a következő időszakban. e tekintetben 
vannak aggályok, és ez nem rajta múlik szerintem, hanem a magyar kormányon elsősorban, 
hogy milyen feltételeket szab ahhoz, hogy miről tárgyalhat. Egyébként, folytatva ezt, és 
köszönöm szépen, hogy elnök úr beleszólt ebbe a kérdéssorba, lehetne szót váltani arról is, 
hogy mennyivel könnyebb lenne az adósság finanszírozása akkor, ha a magyar kormánynak 
nem 9 és 10 százalékos kamatfelárral kellene hiteleket fölvennie ahhoz, hogy az 
államadósságot finanszírozni tudja. Mert ha az a gazdaságpolitika, amit követtek, más irányt 
vett volna, mint ahogy korábban nagyon-nagyon sokan mondták, és itt most nem az ellenzék 
javaslatairól beszélek, hanem a gazdaságpolitika számos szakértőjéről, akkor talán sokkal 
kevesebb kamatfelárat kellene fizetni azokért a hitelekért, amelyeket az államadósság 
finanszírozására fordítottak. 

Vagy például, ha nem rúgtuk volna össze a port az Európai Bizottsággal, akkor 
kísérletet tehetett volna a magyar kormány arra, hogy az eurózóna tagjainak felajánlott 
európai központi banki 1 százalékos hitelből talán, tárgyalások és erőfeszítések árán, el 
lehetett volna érni azt, hogy Magyarország is kaphasson ilyen feltételekkel hiteleket. 
Mennyivel más lenne egy 8-9 százalékos hitelfinanszírozással szemben, mondjuk egy 1 
százalékos hitelből finanszírozni az államadósságot!? De számos más ilyen elem is felvethető 
nyilvánvalóan. Én mégis azt kérdezném öntől, miniszterjelölt úr, hogy milyen 
felhatalmazással indul ön neki ezeknek a tárgyalásoknak. Egyáltalán, hogyan látja saját 
helyzetét? Kerülhet-e ön is olyan szituációba, mint Fellegi Tamás, akiről gyakorlatilag nem 
tudunk semmit, hogy milyen eredménnyel zárta ezeket a tárgyalásokat. Sem a kormány, sem 
senki más nem adott semmiféle tájékoztatást erről, holott a parlament gazdasági vagy 
költségvetési bizottsága mégis illetékes lett volna, hogy ezekről az ügyekről tájékoztatást 
kapjon, akár zárt ülés keretében is. 
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Tehát összességében a mi tartózkodásunk akkor, amikor az alkalmasságról szavazni 
fogunk, nem alapvetően önnek szól, hanem annak szól, hogy mennyire nem értünk egyet 
ennek a kormánynak a gazdaságpolitikájával és az eddig megtett intézkedésekkel. Ettől sajnos 
ön sem tudja elvonatkoztatni saját magam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A többes számot arra kell érteni, hogy még várhatunk 

szocialista képviselőt a mostani ülésre, vagy ez csak egy elszólás alelnök úr részéről? (Tukacs 
István megérkezik az ülésre.) Ah, tessék! Így igazolódjon minden alkalommal. Tukacs 
képviselő urat tisztelettel üdvözlöm, kérem, foglaljon helyet. Lenhardt Balázs képviselő urat 
látom jelentkezni. Majd én is szeretnék kérdést feltenni, de előbb Lenhardt képviselő úré a 
szó. Parancsoljon! 

 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Én szocialista képviselőtársamhoz 

hasonlóan nem szeretnék szerepzavarba kerülni. Itt valóban nem rólunk szól ez az előadás. A 
kérdésemet az elődjével való kontextusban tenném föl. Fellegi Tamás elég gyorsan megbukott 
előbb a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium élén, aztán később az IMF tárgyaló delegációjának 
élén, amiről valóban nagyon keveset tudunk, a sajtóban lévő cikkeket, találgatásokat lehetett 
olvasni, esetleg folyosói pletykákat hallani. Ilyen szempontból én is hiányosnak tartom a 
tájékoztatást. Nyilván nem látunk a színfalak mögé, a teljes igazság kiderülése ezért nem is 
várható. De! 

Az lenne itt ebben a konkrétum, hogy miben tudna ön mint új delegációvezető más 
olyan tulajdonságokkal rendelkezni, vagy más stratégiát választani, ami miatt ezek a 
tárgyalások most sikerrel kecsegtetnek? És megvan az a remény, hogy az egyszer elüldözött 
IMF-et most visszaédesgetjük? Vagy pedig az a vitakérdés merül föl, hogy nem arról van-e 
szó, hogy az egész lemondás, kinevezés az időhúzási folyamat része, és önök is csak a török 
kártyát kívánják kijátszani, és lebegtetni azt, hogy megegyezésre van szükségünk a piacok 
megnyugtatására és azért, hogy ezáltal is mérsékelni lehessen az államkötvények után 
fizetendő kamatrátát. Ennyi, köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék föltenni a miniszterjelölt úrnak. 

Arra szeretném kérni, hogy a bizottság jelen lévő tagjai számára is világítsa meg a következőt. 
Van egy örökölt IMF-hitele a mostani kormányzatnak. Ezt az örökölt IMF-hitelt 2008-ban 
vették fel, elég tetemes mennyiségű lehívással, ha jól emlékszem, a legutolsó lehívásra éppen 
a kormányalakítás időszakában került sor, a még ügyvezető kormány idején, és az MNB 
részéről egyébként érdekes körülmények között. De ennek a hitelnek van egy lejárati 
szerkezete, ami meglehetősen rövid. A visszafizetés terheinek jelentős része a mostani 
kormányon nyugszik, bár a hitel lejárta némileg túlnyúlik ezen. Arra szeretném kérni, ha meg 
tudja tenni, világítsa meg nekünk, hogy ennek a lejárati szerkezetnek pontosan milyenek a 
körülményei, mennyi esik ebből a 2010-2014 közötti időszakra. 

Van-e még esetleg más kérdés a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Úgy 
látom, nincs. Akkor át is adnám Varga Mihály miniszterjelölt úrnak a szót. Parancsoljon! 

 

Varga Mihály válasza 

VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a kérdéseiket. Igyekszem rájuk válaszolni. Valóban, Kovács Tibor képviselő úrral már 
régen ismerjük egymást, és túl vagyunk néhány parlamenti és bizottsági ütközeten. De azt 
gondolom, ezt mind a ketten abból a szándékból, vagy attól a meggyőződéstől vezérelve 
tettük meg, hogy az országon akarunk segíteni. Tehát én soha nem tekintem ezeket a vitákat 
valamiféle személyes kötözködésnek. Mindig arra gondolok, hogy a képviselői felvetések 
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mögött az a fajta jó szándékú cél húzódik meg, ami az ország, a nemzet, az itt élő emberek 
számára akarja a körülményeket kedvezővé tenni. 

Amit a kérdéseire válaszolva el tudok mondani. Közel sem vagyunk még abban az 
állapotban, hogy a kormányprogramot kipipáltnak vagy teljesítettnek tudjuk tekinteni. Ezt 
soha nem mondtuk, soha nem is gondoltuk. Azt hiszem, hogy számunkra inkább az jelent 
igazából kihívást, hogy a 2010-es állapotokhoz képest egy jóval rögösebb, jóval nehezebb, 
rázósabb úton jár az európai gazdaság, és ahogy mondtam is, ha Magyarország háromnegyed 
részben ebbe az európai gazdaságba van integrálódva, márpedig a tények, a számok ezt 
mutatják, akkor sajnos nekünk is a gazdasági programunkat, a kormányprogramunkat egy 
sokkal nehezebb úton lehet megvalósítani. 

Azt gondolom, hogy az a fajta jó szándékú aggodalom, amit képviselő úr felvetett a 
magyar gazdaság helyzetét tekintve, hogy mondjam, teljes mértékben visszhangra talál a 
kormány gazdaságpolitikusai részéről is. Hiszen mi is azt gondoljuk, az nem egy ideális 
állapot, amikor a magyar gazdaság most már lényegében egy éve a stagnálás állapotában van. 
Növekedni szeretnénk, hiszen a növekedés tud munkahelyet teremteni, a növekedés tudja a 
finanszírozási gondjainkat enyhíteni. És ha visszatekintek az elmúlt egy év negyedéves 
növekedési adataira, akkor azt látom, hogy sajnos 0 százalék körüli növekedési adataink 
vannak, leszámítva az utolsó negyedév adatát, amely negatív tartományba került. Ezen 
mindenképpen szeretnénk változtatni, még akkor is, ha, és még egyszer hozzá kell tennem, 
hogy ezeknek a tényezőknek jelentős részéért nem a magyar kormány vállal felelőséget.  

Gondolok itt arra, hogy az Európai Unióból érkező külső kereslet nyilván segítheti a 
magyar gazdaságot, de ha ez a kereslet gyengébb, ez a kereslet nincs, mert a válság miatt 
sokkal kisebb mértékű, akkor nyilván a növekedési kilátásaink sem túlságosan jók. Vagy 
mondok egy másik példát. A költségvetésnek ebben a helyzetben is törekednie kell arra, hogy 
tartsa a kitűzött hiánycélt, hiszen akkor tudunk kikerülni az Európai Unió eljárásai alól. Na 
most, ebben a helyzetben hiába akar egy költségvetés expanzív lenni, és hiába akar sokkal 
nagyobb erőforrásokat a növekedésre koncentrálni, ezt nem tudja megtenni, mert van egy 
pálya, amit, ha nem tartunk, akkor külső forrástól, külső támogatástól esünk el. Tehát amikor 
arról van szó, hogy mondjuk félmilliárd eurót a kohéziós alapból nem fognak 
Magyarországnak kifizetni, akkor nyilvánvaló, hogy Magyarország ezt nem engedheti meg 
magának. A magyar gazdaság szempontjából ezek a források igenis elengedhetetlenül 
szükségesek. 

Ami a járulékcsökkentésre vagy munkahelyteremtésre vonatkozó ígéreteket illeti, 
ebből a szempontból igaza van képviselő úrnak, sokkal szerényebb mértékben tudunk 
előrelépni, mint ahogy azt korábban terveztük. De az elmozdulás szerintem azért 
elvitathatatlan. Tehát, ha a munkahelyteremtést nézem meg, azért a foglalkoztatási adataink 
ma kedvezőbbek, mint két évvel korábban, még akkor is, ha ez, hogy mondjam, ismerve a 
gazdaság méreteit, arányait, minimálisnak vagy szerénynek is tekinthető. De az a cél, hogy 
lehetőség szerint a munkahelyteremtés sokkal több támogatás kapjon. Az adócsökkentésben, 
járulékcsökkentésben tudtunk előbbre lépni, itt azért vitatom képviselő úr álláspontját. Az az 
arányos adókulcs, arányos adórendszer, amit a jövedelemadó területén elkezdtünk, igenis 
lehetővé tette az emberek számára, hogy részben ki tudjanak törni a végtörlesztés hatálya alól, 
az erőforrásaikat, az adómegtakarítás miatti megtakarításaikat a végtörlesztésre tudják 
felhasználni. Másrészt pedig ennek köszönhető szerintem, hogy a magyar gazdaság nem esett 
recesszióba az elmúlt egy év során, hiszen a lakosságnál megmaradó összegek nyilvánvalóan 
segítették azt, hogy a belső fogyasztás ebben az állapotában megmaradjon, még ha nem is 
tették lehetővé azt, hogy nagyobb mértékű legyen. A társasági adó kulcsát, csak szeretném 
emlékeztetni önöket, 500 millió forintos árbevételig 10 százalékra csökkentettük, nem 19 
százalékos, mint korábban. Tehát azt gondolom, itt is sikerült elmozdulnunk. Kétségkívül a 
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járulékok területén még van teendője a kormánynak, de törekedni fogunk arra, hogy ez a 
lehetőség is a gazdaságösztönzésben majd megteremtődjön. 

Ami az elődöm eredményeit illeti, azt gondolom, hogy Fellegi Tamás elvégezte azt a 
munkát, amit ennyi idő alatt el lehetett végezni, hiszen eljutottunk odáig, hogy a tárgyalásokat 
meg lehet kezdeni. Az Európai Bizottság április 25-ei közleménye alapján most már nincs 
akadálya a tárgyalások megkezdésének, és, azt gondolom, ez mindenképpen eredmény. 
Hiszen tavaly decemberben, amikor miniszter úr elkezdte munkáját, vagy éppen idén 
januárban is sokkal több borús felhő volt az égen, és sokkal inkább voltak fenntartásaink, 
hogy vajon megkezdődnek-e vagy sem a tárgyalások. Ez a lehetőség most már 
megteremtődött, és nagyon bízom benne, hogy ezt a munkát hamarosan el tudjuk kezdeni. 

Egy félreértést is szeretnék pontosítani, bár lehet, hogy én fogalmaztam rosszul. Azt 
gondolom, nem a tárgyalások megkezdése múlik 30 százalékban a magyar kormányon. A 
magyar kormány nagyon sokat tett azért, hogy ezek a tárgyalások meginduljanak. Én arról 
beszéltem a bevezetőmben, hogy a tárgyalások kimenetele vagy eredménye múlik majd 30 
százalékban a magyar kormányon, hiszen Washingtonban és Brüsszelben is el kell végezni 
azokat az előkészítő munkálatokat, amelyek során kiadják a tárgyalási mandátumokat, 
amelyek felhatalmazzák az ottani delegációkat arra, hogy a magyar kormánnyal tárgyalást 
folytassanak. Nyilván, ismerve az előző IMF-megbeszélések eljárási rendjét, a tárgyaló 
delegációknak vissza kell menni azokhoz a tanácsokhoz vagy boardokhoz, amelyek 
egyébként jóváhagyják majd a tárgyalások eredményét, és kiadják a felhatalmazást arra, hogy 
ezek a megállapodások ténylegesen megszülessenek. 

Milyen felhatalmazással kezdem a munkát? Mint a magyar kormány jövendőbeli 
tagja, azt gondolom, teljes körű felhatalmazásom van arra, hogy a tárgyalásokon a magyar 
kormányt képviseljem. Nyilvánvalóan abból a szempontból nekem is kötött mandátumom 
lesz, hogy a legfontosabb pontokkal, amelyekről a Valutaalap és az európai hatóság 
delegációjával meg tudunk egyezni, vissza kell mennem a kormányhoz, és 
kormányjóváhagyást kell erre kérni. Hiszen, ahogy képviselő úr is tudja, ez 2008-ban is így 
történt, az aláírásnál a magyar kormány képviselője, valamint a jegybank képviselője kell 
hogy szignálja majd a megállapodást. Tehát nekünk arra is törekedni kell, hogy a tárgyaló 
delegációban részt vevő partnerünk, a jegybank is támogatni tudja az ott kialakított 
feltételeket. 

Lenhardt Balázs képviselő úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy az egész tárgyalás 
arról szól, hogy az ország ezt a biztonsági hálót, ezt a védőhálót megkapja. Nem akarom 
megismételni a bevezetőmet, látjuk azt, hogy milyen helyzet van az Európai Unióban, látjuk 
azt, hogy ez a kitettség milyen nagyságrendű hiteligényt jelent a piacokon. Csak a most már 
közhelyszerűen emlegetett CDS-felárra, arra a kockázati felárra szeretném felhívni a 
figyelmet, amit mindenki árgus szemekkel figyel, hogy egy-egy országnál ez milyen mértéket 
ér el. Pont egy tegnapi hír volt, hogy Spanyolország szinte ugyanolyan szinten van, mint 
Magyarország. Tehát azt kell mondanom, hogy néhány dél-európai ország az elmúlt 
hónapokban olyan gazdasági mutatókat produkált, amelyek ezt a bizonytalanságot nem 
csökkentették, hanem fokozták. Ha belegondolok abba, hogy a spanyoloknak és a franciáknak 
ebben az esztendőben 800 és 1000 milliárd euró körüli adósságot kell megújítani, akkor a 
magyar 5 milliárd euró méretű, lejáró adósság megújítását tekintve a bolha és az elefánt 
kategóriáiról beszélünk. 

Ahogy tavaly is elmondtuk, elképzelhető olyan helyzet a piacon, amikor a spanyolok, 
az olaszok, a franciák által megjelenített hiteligény még ezt a 4-5 milliárdos magyar 
hiteligényt is kiszorítják a piacról. Nekünk ezért van szükségünk erre a védőhálóra. Még 
egyszer szeretném hangsúlyozni, ahogy ezt Fellegi Tamás egyébként tavaly decemberben 
önöknek is elmondta a bizottsági meghallgatásán, mi egy elővigyázatossági megállapodásra 
törekszünk. Egy olyan megállapodást szeretnénk elérni, ami a biztonsági hálót garantálja az 
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országnak, de nem teszi szükségessé ennek az összegnek a lehívását. Erre fogunk törekedni. 
Még egyszer mondom, amikor egy ország a bruttó hazai termékének több mint 4 százalékát 
költi adósságszolgálatra, ez Magyarország esetében 4,3 százalék, akkor azért nem mindegy, 
hogy ezek a kockázati felárak hogyan alakulnak. Biztos vagyok abban, hogy egy jó 
megállapodás csökkenteni tudja ennek mértékét. 

Ami bizottsági elnök úr kérdését illeti, valóban ne menjünk el szó nélkül a korábbi 
IMF-megállapodás mellett. Hiszen az a megállapodás 2008. november 6-án köttetett meg, de 
a finanszírozás tekintetében szinte csak és kizárólag ennek a ciklusnak az időszakára esik a 
törlesztések visszafizetése. 2010 és 2016 között kell Magyarországnak törlesztenie a lejáró 
részleteket, s ebből a legmagasabb részelt a 2012-es és 2013-as évekre esik. Nem akarom 
minősíteni azt a megállapodást, mert azt gondolom, hogy az a megállapodás akkor szükséges 
volt az ország szempontjából. A parlamentben is elmondta miniszterelnök úr, de mások is a 
tárcák részéről, Magyarország köszönettel tartozik a Valutaalapnak és az Európai Uniónak, 
hogy 2008-ban a csődhelyzetet kezelni tudtuk ezzel a megállapodással, meg tudtuk 
akadályozni azt, hogy Magyarország ténylegesen is egy csődben lévő ország legyen. De 
kétségtelen tény az is, hogy a terhek nem múlnak el nyomtalanul. A megállapodás 
törlesztőrészleteit nekünk kell visszafizetni, és ebből a szempontból különösen a 2012-es és 
2013-as esztendő a fontos, mivel 2012-ben majdnem 3,5 milliárd eurónyi, 2013-ban pedig 
majdnem 5 milliárd eurónyi lejáró hitelt kell az országnak törleszteni. 

Azt gondolom tehát, hogy azért is van szükség arra, hogy ez a hiteltörlesztés, a 
korábban felvett IMF-EU-hitel törlesztése kockázatmentesen történjen meg, hogy most a 
Valutaalappal és az Unióval ezt a mostani megállapodást meg tudjuk kötni. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés Varga Mihály kinevezésének támogatásáról 

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor a meghallgatást ezennel lezárnám. Természetesen 
most a döntés következik. Még egyszer emlékeztetném a bizottságot, hogy a Házszabály 
értelmében nem programról, hanem személyi alkalmasságról kell döntenie a bizottságnak, a 
miniszterjelölt úr személyi alkalmasságát ítéljük meg. Éppen ezért kérném, hogy a 
szavazásnál ezt vegyék figyelembe. 

Kérdezném a bizottság tagjait, ki az, aki miniszterjelölt úr kinevezését ebben a 
formában támogatja, azaz miniszteri pozícióra alkalmasnak látja. Aki így van ezzel, kérem, 
ezt kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazatot adott 
le. Ki az, aki nem? Ilyen nincs. Tartózkodás? Öt tartózkodás mellett a miniszterjelölt úr 
kinevezését támogatta a bizottság. 

 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a támogató 

megnyilvánulást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt urat útjára engedjük. 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 
valamint a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. 
törvény módosításáról szóló T/7242. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Nekünk még van egy rövid napirendi pontunk. (Varga Mihály távozik az ülésről.) 
Tisztelt Bizottság! A magánnyugdíjról, magánnyugdíjpénztárakról, valamint a 

Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás 
elbonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló, megfelelő törvény 
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módosításáról le kell folytatnunk az általános vitára való alkalmasságról szóló vitát. Bár ezt 
szerintem nagyjából tegnap megtettük, tehát szinte csak a döntést kell meghoznunk e téren. 
Döntenünk kellene még módosító indítványokról is, de ilyen módosító indítvány a tegnap esti 
8 órás határidőig a Házba nem érkezett, ennek megfelelően módosító indítványokról nem kell 
döntenie sem a bizottságnak, sem pedig majd a Háznak. 

Tekintettel arra, hogy a vita egy tetemes része szerintem tegnap érdemben lezajlott, 
azért megkérdezem Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt, hogy akar-e még valamit 
hozzátenni, vagy rögtön vágjunk bele az esetleges kérdésekbe, észrevételekbe. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő megjegyzése 

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), előterjesztő: Én nem kívánok semmit 
hozzáfűzni, ha esetleg az ellenzék vagy bárki részéről még kérdés merült fel, akkor azt 
megtárgyalhatjuk. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a tegnapiakon túlmenő kérdés vagy észrevétel a 
bizottság tagjai részéről. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR alelnök (MSZP): Egy rövid megjegyzésem lenne. A képviselő 

asszony azt kommunikálta, azt mondta el a plenáris ülésen is, hogy a kormánypárti képviselők 
és ön is ezzel a javaslatával a magyar állampolgárok érdekeit, a magyar állam érdekeit kívánja 
úgymond szolgálni, képviselni. Én pedig szeretném jelezni, hogy a magán-nyugdíjpénztári 
tagok is valamennyien magyar állampolgárok, az ő érdekeiket az elmúlt két évben, annak a 3 
millió körüli tag érdekeit, úgy gondolom, nem képviselték megfelelően, hiszen őket 
jelentősen hátrány érte ezekkel a módosításokkal. Tehát ez a kommunikációja, hogy 
valamiféle védelmet nyújtott úgymond a magyar állampolgároknak, úgy gondolom, ebből az 
aspektusból semmiképpen sem álja meg a helyét. 

Egyébként tegnap elmondtuk, hogy milyen aggályaink és fenntartásaink vannak a 
javaslattal kapcsolatban, és nem támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg további kérdés vagy észrevétel a 

bizottság tagjai részéről? Tukacs István képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, nem tartalmi, hanem egy eljárási javaslatom 

lenne, miután valóban a tegnapi napon tartalmilag lezajlott a vita. Azt szeretném javasolni, 
hogy az ott elhangzott véleményeket is figyelembe véve állítsunk kisebbségi előadót a mai 
szavazásra. 

 
ELNÖK: Ezt támogatnám képviselő úr, de az a probléma ezzel, hogy nem lehet. Ennél 

az eljárási rendnél a Házszabály egészen pontosan úgy szól, a 128/C. § (2) bekezdésében, 
hogy a vitában a törvényjavaslat előterjesztőjét követően a kijelölt bizottság képviselője 
ismerteti a bizottság ajánlását. Ebből az következik, hogy egy előadót állíthat a bizottság. 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tudomásul vettem. 
 
ELNÖK: Ez már legutóbb is, amikor lezajlott az Eximbankkal összefüggő vita, 

felvetődött. Ezen én is csodálkoztam, de ez szerepel a Házszabályban, és kénytelen vagyok 
betartani ezt az eljárásrendet. 
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Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR alelnök (MSZP): Tudomásul vesszük, hogy a Házszabály így 

rendelkezik, de azt nyomatékosan szeretnénk kérni, hogy amikor elhangzik a bizottsági 
vélemény, abban térjenek ki a kisebbségi véleményre is. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, ennek nincs akadálya, erre kérném majd a bizottság 

előadóját, hogy ezt mindenképpen tegye meg. Értelemszerűen az általános vitára való 
alkalmasságról történő szavazás után kell állítanunk előadót. Természetesen ez a vita 
keretében fog lezajlani, ez azt jelenti, hogy a vitában ellenzéki képviselőtársaim elmondhatják 
véleményüket. Ráadásul rögtön a bizottsági előadót követően, mert itt az eljárási rend az, 
hogy az előterjesztőt követi a bizottság előadója, utána pedig a vezérszónoklatok 
következnek. 

Van-e még esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) A tegnapiakhoz 
már én sem kívánok hozzátenni semmit. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kíván-e esetleg 
reagálni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Meglehetősen furcsa, hogy szocialista képviselőtársam 2009-ben pontosan 
ezt az indítványt támogatta, amikor arról volt szó, hogy átmenetileg kinyitották a visszalépés 
lehetőségét egy bizonyos kör számára. Akkor ugyanúgy előírták, hogy a visszalépő tagok a 
rájuk eső vagyont vagy készpénzben, vagy állampapírban hozhatják vissza. Most, amikor 
gyakorlatilag ugyanezt a biztonsági paramétert hoztuk be, nem támogatja. 

A másik megjegyzésem az, hogy a nyugdíjvédelmi programmal 3 millió pénztártag 
nyugdíjjogosultsága állt helyre. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy a magán-
nyugdíjpénztári tagok, szemben az önök rendszerével, most önként dönthettek arról, hogy 
maradnak, vagy visszajönnek a biztonságot nyújtó állami nyugdíjrendszerbe. Szeretném azt is 
újra leszögezni, hogy annak a magán-nyugdíjpénztári tagnak, aki veszteséget szenvedett el 
tagsága alatt, és visszajött az állami rendszerbe, nyugdíjszámláját az állami költségvetés 
kipótolta, tehát a veszteségeit gyakorlatilag jóváírta. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy 
igazából minden magyar állampolgár állt helyt ezekért a veszteségekért, amiket a 
magánnyugdíjpénztárak okoztak. 

Azt is szeretném még leszögezni, hogy egy vizsgálat folyt le, illetve folyik még ma is 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részéről, amely vizsgálat és átvilágítás eredménye a 
Magyar Országgyűlés elé be fog kerülni egy országgyűlési határozati javaslat formájában, és 
példa nélkül, ellenzéki képviselőtársaim is most meg fognak tudni győződni arról, hogy az a 
rendszer, amelyet ők hoztak létre, mit produkált. Mélységesen örülök, hogy Kovács Tibor 
alelnök urat ennyire érdekelte a reakcióm. Köszönöm szépen. (Kovács Tibor közbeszól.) 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Én is köszönöm képviselő asszonynak. Szerintem lesz módunk arra, ahogy 
képviselő asszony is jelezte, az említett jelentés kapcsán is vitát lefolytatni, és azt követően 
nyilvánvalóan a plenáris ülésen is. 

Akkor most először az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezném tehát 
a bizottság tagjait, ki az, aki a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez 20 igen szavazattal. Ki az, aki 
nem? Három. Tehát a bizottság 3 ellenszavazat mellett az általános vitára való alkalmasságot 
támogatta. 



- 16 - 

Akkor most kellene bizottsági előadót állítani, és képviselőtársaimra nézek, hogy ki 
az, aki ezt tudja vállalni. Ez a téma a mai ülés utolsó napirendi pontja. (Közbeszólásra.) Ez 
egyáltalán nem biztos, hogy így van, tekintettel arra, hogy előtte van egy teljes időkeretes vita 
és két olyan vita, ahol viszont csak a vezérszónoklatok hangzanak el a mai napon, plusz az 
előterjesztői vélemények. Herman István képviselő úr lesz? Köszönöm szépen. Akkor 
kérném, hogy majd mindenképpen térjen ki legalább a hozzászólás végén a bizottságban 
elhangzott ellenzéki véleményekre is. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Ezzel elvileg munkánk végére értünk, de szeretném jelezni, hogy csütörtökön reggel 
kénytelenek vagyunk bizottsági ülést tartani, méghozzá közvetlenül szavazás előtt. 
Megpróbáljuk Katival felmérni, hogy hány módosító indítvány fog érkezni az adózással 
kapcsolatos törvényhez, és annak megfelelően 8.15 vagy 8.30 lesz a kezdési időpont. Ha 
kevesebb módosító van, akkor 8.30, ha több, akkor 8.10 lesz a bizottsági ülés kezdetének 
időpontja. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe képviselőtársaim. 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 28 perc.) 
 
 
 
 

 
Rogán Antal 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


