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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/1. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
javaslatáról (1498/2. szám)

2. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 16 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SZALAY FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Elkezdenénk ülésünket.

Kérdezem, a napirendi sort megkapta-e mindenki, és ha igen, akkor van-e bárkinek
javaslata annak kiegészítéséhez, vagy kérdés hozzá. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem,
fogadjuk el a napirendet! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

Köszöntöm Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt, dr. Nemes Andrea
főosztályvezető asszonyt és Tolnai Lászlónét, akik segítenek nekünk a mai napirendi pontok
vitájában.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (Általános vita)

Az első napirendi pontunk a 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános
vitája. Kérném az Állami Számvevőszéket, illetve a Költségvetési Tanácsot, hogy ha
véleménye van, most előzetesen tegye meg, és ossza meg velünk. (Az elnök Bárdossy
Tamással, a bizottság munkatársával egyeztet.)

A minisztérium véleménye, bocsánat. Andrea drága, tessék parancsolni!

Dr. Somogyi Andrea (NGM) szóbeli kiegészítése

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Dr.
Somogyi Andrea vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartásért Felelős
Államtitkársága részéről. Engedjék meg, hogy bemutassam kolleganőmet: dr. Nemes Andrea,
ő pedig a Turisztikai Főosztály vezetője.

A korábbi évekhez hasonlóan, ha megengedik, egy nagyon rövid összefoglalást
tartanánk a költségvetési törvényről. A 2011. évi költségvetési törvényjavaslatot az
államháztartásról szóló törvénynek eleget téve a kormány benyújtotta az Országgyűlés elé. Az
országgyűlési képviselők választásának évében ez október 31-e, a fejezeti kötetek benyújtása
pedig november 15-e, ezt megelőzően került benyújtásra a fejezeti kötet.

A 2011-es költségvetés makrogazdasági feltételeinek, a gazdaság növekedésének
biztosítása a kormány célja. A kedvezőbb külső és belső feltételek mellett a gazdaság már
2011-ben növekedésnek indulhat, a GDP növekedése így elérheti már a 3 százalékot. A
háztartások fogyasztásában 2,6 százalékos növekedés várható, az infláció üteme 2011
egészében 3,5 százalék körülire csökkenhet.

A fiskális politika fő célkitűzése a hiány csökkentése. Az államháztartás hiánya
eredményszemléletben a GDP 3 százaléka alatt marad. A 2011. évi költségvetés-politika
kiemelt feladatainak tekinthető a munkahelyteremtés ösztönzése, a Széchenyi-terv indítása, a
Széchenyi-kártya program kiterjesztése, az állami kiadások csökkentésére irányuló
törekvések, a közrend és a közbiztonság növelésére fordított források növekedése. Szerkezeti
változásként megemlíthető az APEH és a VPOP összevonása és új fejezetben történő
megjelenése.

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai között kiemelendő, hogy 2011-ben is
érkeznek olyan források, amelyek nem találhatók meg a költségvetési törvényben. Ennek az
az oka, hogy itt nem kerülnek elszámolásra, hogy nem kapcsolódnak azokhoz közvetlenül
társfinanszírozások, illetve az Európai Bizottság közvetlen döntései határozzák meg ezeket a
támogatásokat.

2011-ben is hat elkülönített állami pénzalap fog működni. A helyi önkormányzatok
támogatásáról nagyon röviden: a helyi önkormányzatok, beleértve a helyi kisebbségi
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önkormányzatokat, valamint a közcélú kistérségi társulásokat is, 2011-ben hitelforrások
nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, ehhez a központi költségvetés
mintegy 1130 milliárd forintot biztosít.

A sport támogatásával kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a sport támogatásának
nagy része, illetve döntő része továbbra is a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetben
található, a támogatási előirányzat összesen 22,1 milliárd forint, a fejezeti kezelésű
előirányzatoké 18,5 milliárd forint. A sportfejezeti támogatási előirányzatok 43 százalékos
növekedést mutatnak. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a kormányzati
struktúrában bekövetkezett változások miatt a sportlétesítmények PPP programja viszont a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben található, tehát a növekedés ettől független.

2011-ben kiemelt támogatás áll rendelkezésre az utánpótlás és diáksport feladatokra,
amely mintegy elérte a 2 milliárd forintot, a versenysport támogatása 3,5 milliárd forintra
növekszik, a szabadidősport támogatása a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest
megháromszorozódik, 653 millió forint fog rendelkezésre állni.

Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy újdonságként megjelenik, hogy a
helyi önkormányzatok támogatásánál az 5. számú melléklet 15. pontjában 5,5 milliárd forint
áll rendelkezésre két célra, az egyik a társulási formában működtetett, kötelező önkormányzati
feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére, illetve újként belépett az iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, és arra is innen biztosít forrást a kormányzat.

Kérem, engedjék meg, hogy a turisztikáról is egy rövid összefoglalót tartson a
főosztályvezető asszony. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Dr. Nemes Andrea (NGM) szóbeli kiegészítése

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A turisztikai célelőirányzat
2010. október folyamán átadásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, így a 2011.
évi tc-előirányzatot már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervezi a Turisztikai Főosztállyal
együttműködésben.

A turisztikai célú forrás 2011-ben 5 225,1 millió forint lesz, a célelőirányzat a
kormány által jóváhagyott 2005-2013. évekre vonatkozó nemzeti turizmusfejlesztési stratégia
megvalósítását szolgálja. A forrás előreláthatóan az alábbi tételeket fogja finanszírozni: a
nemzeti turisztikai marketingtevékenységet, az előirányzat működtetésének kezelésében részt
vevő szervezetek működtetését, a már meglévő kötelezettségvállalásokat, valamint a
szálláshelyek új minősítési rendszerének bevezetését, valamint a továbbiakban ennek a
működtetését.

A turisztikai célelőirányzat legnagyobb tétele a Magyar Turizmus Zrt. marketing- és
működési költsége. A társaság vezetésének kiemelt célja, hogy a teljes költségvetésen belül
növelje a marketingre fordított kiadásokat, és párhuzamosan a működési költségeket pedig
csökkentse, illetve a társaság tevékenységi profiljának tisztítása. Az MT Zrt. marketingtervét
november végén fogja a tisztelt bizottság meghallgatni.

A turisztikai célelőirányzat kiegészítését az EU-s források szolgálják. A 2007-2013-as
programozási időszakban összesen mintegy 300 milliárd forint áll rendelkezésre turisztikai
fejlesztésre, ebből jelen pillanatban a szabad forrás 117 milliárd forint. Az új Széchenyi-terv
keretében ezen forrás új prioritások szerinti meghirdetése várható. Az első pályázatok 2011.
január 15-én jelennek meg. Átfogó célunk, hogy az új pályázati rendszer a turizmus
mennyiségi fejlesztése helyett a minőségre koncentráljon. Az ÚSZT-ben foglaltak értelmében
nagyobb hangsúlyt kap az egészségturizmus, de lesznek források a többi turisztikai termék
fejlesztésére, illetve a fogadóképesség javítására, valamint folytatódik a turisztikai desztináció
menedzsment szervezetek kialakítása.
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Ezek után kérjük, hogy a bizottság az általános vitára való alkalmasságát támogassa az
előterjesztésének. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Az Állami Számvevőszéket is kérném. Tessék parancsolni!

Tolnai Lászlóné (ÁSZ) szóbeli kiegészítése

TOLNAI LÁSZLÓNÉ (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Néhány gondolattal szeretném az ÁSZ által elkészített véleményt kiegészíteni, és utána
néhány gondolattal a sport- és turisztikai célelőirányzatokról beszélni. Annak ellenére, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium jelen lévő képviselői számokat, tendenciákat ismertettek,
mint szakmai felelősök a részletkérdéseket bizonyára a bizottság hasznosítani tudja.

A véleményről néhány gondolatot. Az ÁSZ-nak a 2011. évi költségvetési
törvényjavaslat véleményezéséhez nagyon rövid idő állt rendelkezésre. Csak annyit szeretnék
elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy az ÁSZ-vélemény elkészítése október 25-ei helyszíni
ellenőrzéssel zárul, de az október 30-án a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatban levő
változásokat is tartalmazza az ÁSZ-vélemény, döntően azzal a megjegyzéssel, hogy a
helyszíni ellenőrzés lezártát követően ennek már érdemi minősítésére nem tudtunk
vállalkozni.

A benyújtott költségvetési törvényjavaslat sok tekintetben – néhány példát fogok rá
mondani – jobb a korábbiaknál, ugyanakkor természetesen továbbra is vannak javítandó
tényezők az ÁSZ véleménye szerint, amelyek további intézkedéseket igényelnek. A kedvező
változások közé tartozik az, hogy a 2011. év tervezés előkészítésekor elmozdulás történt a
bázisalapú tervezéstől alapvetően a forrásigényes tervezés felé, sajnos azonban a tervezési
tájékoztatóban megfogalmazott konkrét tervezési követelményekben továbbra is a bázisalapú
tervezés előírásai jelentek meg döntően. Egyszerűsödést és a könnyebb kezelhetőséget jelenti
az, hogy a költségvetési dokumentum normaszövege és indokolása az egyszerűség, és,
nagyon fontos, az áttekinthetőség irányába változott, ezt segítette többek között az a tény is,
hogy olyan információs táblázatok, amelyek korábban ismétlődően jelentek meg a benyújtott
törvényjavaslatban, most kikerültek – ezek a sokoldalas ismétlő táblázatok – az
előterjesztésből.

Lényegében már a megállapítások közé tartozik, mely szerint az idei évről, tehát a
2011. évi költségvetési törvényjavaslat véleményezése során 33,5 százalékra csökkent
azoknak az adóbevételeknek, illetve bevételeknek az aránya, amelyekről nem tudtunk
véleményt mondani. A 2010-es költségvetési törvényjavaslatnál ez 96 százalék volt.

Kedvező irányú elmozdulást tapasztaltunk az európai uniós tagsághoz kapcsolódó
támogatások tervezésénél, meg lehetett azt állapítani, hogy a kiadási előirányzatokat a
szerződések és a kötelezettségvállalások, illetve kifizetések figyelembe vételével állították
össze a tárcák. (Kukorelly Endre megérkezik a bizottság ülésére.)

A fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően: az átláthatóságot segítette az ÁSZ
megítélése szerint az, hogy a társadalmi szervezetek részére tervezett kiadásokat önálló
törvényi soron kellett megjeleníteni, továbbá az, hogy a PPP programokkal kapcsolatos
kiadásokat döntően, nem száz százalékban, de egy tárcánál tartalmazza a benyújtott
költségvetési törvényjavaslat.

Néhány példa azokról, amely témákban az ÁSZ úgy ítélte meg, hogy továbbra is
vannak tennivalók. Évek óta visszatérő kockázat a tervezési javaslat minősítésénél, hogy a
törvényjavaslat benyújtása időpontjában azok a jogszabályok, amelyek a törvényjavaslat
előírásait megalapozzák, még nem hatályosak. Miközben a benyújtott törvényjavaslat
egyszerűsödött és ismétlő táblázatok kikerültek, ugyanakkor továbbra is hiányzik a döntések
megalapozását segítő összegző kimutatások nagy része a benyújtott törvényjavaslatból.
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(Becsó Zsolt megérkezik a bizottság ülésére.) Végül, de nem utolsó sorban, a költségvetési
évet követő három év előirányzatai továbbra sem szerepelnek, illetve egyáltalán nem
tartalmazza a törvényjavaslat a 2010. évi várható adatok alakulását.

Az ÁSZ főbb megállapításairól néhány gondolatot. Indokoltnak tartjuk – ez sem új
javaslat, a javaslatok között ismét megfogalmazásra került –, hogy az éves központi
költségvetés szerkezetét, tartalmát, az annak kialakításában részt vevő szervezetek feladatait,
zárójelben megjegyezve: ide értve az ÁSZ részére történő adatszolgáltatást is, törvényi
szinten lenne célszerű szabályozni, egy átfogó jellegű közpénzügyi törvény keretei között.

Megállapítottuk, hogy az adóbevételek 45,7 százalékát, az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek 85,9 százalékát teljesíthetőnek ítélte az ÁSZ, a közvetlen kiadások
100 százalékát, továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 52,7 százalékát
megalapozottnak értékeltük. Ugyanakkor egyes adónemeknél különböző szintű kockázatot
kellett megállapítanunk és a véleményünkben megjelenítenünk, így magas kockázatúnak
minősítettük a társasági adót, a hitelintézeti járadékot, az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételekből az értékesítési bevételeket. Közepes kockázatúnak értékeltük a jövedékiadó-
bevételt. A társasági adó és az áfa esetében kockázati tényezőt jelent továbbá a GDP tervezett
növekedésénél alacsonyabb teljesülés is.

A központi alrendszer egyes részeihez tett megállapításunkat a vélemény összegző

része és a részletes megállapítások is részletesen tartalmazzák, ezért ezekről külön nem
szeretnék beszélni, mert minden részletesen le van írva.

Amit még szeretnék elmondani, az a bizottság illetékességi körébe tartozó sport- és
turisztikai támogatások. A véleményben ezzel kapcsolatosan néhány dolgot találnak csak a
tisztelt képviselő urak, tudniillik a vélemény összeállításánál részben a fejezetrend és a
fejezetek kiadási előirányzatainak a minősítése történt, tehát így mint sport- és turisztikai
előirányzatok nem. Én megpróbáltam összeállítást készíteni, és nagyon röviden ismertetném
csak, hogy a benyújtott törvényjavaslat milyen fejezeteknél tartalmaz ilyen című kiadási
előirányzatokat, és ezek hogyan viszonyulnak az előző évhez. Természetesen az új szerkezeti
rendben összehasonlításokat csak nagyon korlátozottan lehet végezni.

A benyújtott törvényjavaslatban négy fejezetnél fordul elő ilyen jellegű, egy vagy több
törvényi soron kiadási előirányzat. A Honvédelmi Minisztériumban és a
Belügyminisztériumban a fejezeti kezelésű előirányzatok között sportegyesületek,
sportszövetségek és futballakadémia támogatása szerepel. A főosztályvezető asszony
említette, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban van a turisztikai célelőirányzat
5,2 milliárddal, és itt kerültek kimutatásra a sportlétesítményekkel kapcsolatos PPP kiadások,
másfél millió forint tornaterem, tanuszoda, sportcsarnokok építésére. A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium tartalmazza arányaiban a legnagyobb ilyen célú kiadást, összességében a
benyújtott törvényjavaslat 24,8 milliárd forint összegben tartalmaz forrást különféle
sporttevékenységek támogatására, sportlétesítmények fejlesztésére s a többi.

Az ÁSZ-véleményben az önkormányzatoknál megjelenik az a tényező, az az új kiadási
előirányzat, amire a főosztályvezető asszony utalt, nevezetesen az önkormányzatok egyéb
önkormányzati fejlesztést szolgáló célelőirányzata, az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztése, felújítása egyedi 20 millió forintos támogatási lehetőséggel,
összességében 5,5 milliárd forinttal, tehát ezt az ÁSZ-vélemény is az önkormányzati résznél
tartalmazza mint új elemet és pozitív értékelést.

Végezetül, az ÁSZ-jelentés így, részleteiben nem tartalmazza, de a fejezeti
indoklásból az uniós fejlesztések fejezetben is a regionális operatív programok között
megjelennek a régiókban erre a célra kiadásra tervezett összegek.

Köszönöm szépen a lehetőséget.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, kérdése, véleménye van-e
valakinek. (Jelzésre:) Tessék parancsolni!

Kérdések

KOVÁCS PÉTER (Fidesz): Nekem az a kérdésem lenne az új előirányzattal, az
önkormányzati utánpótlás, létesítményfejlesztés vagy -felújítással kapcsolatban, hogy ha jól
értettem, akkor ez nem normatív alapon, hanem pályázati alapon kerül majd elbírálásra.

ELNÖK: Pál Béla képviselőtársam.

PÁL BÉLA (MSZP): Az imént, amikor szavaztunk a napirendekről, akkor
megszavaztuk azt is, hogy a Költségvetési Tanács véleményét is meghallgatjuk. Lehet, hogy
én figyeltem rosszul, de ezt ez idáig nem hallottam. Lesz ez is napirenden, elnök úr?

ELNÖK: Nem, írásban ott van minden képviselőnél.

PÁL BÉLA (MSZP): Csak jelezném, hogy nincs itt, elnök úr, ezért is jeleztem. Nincs
itt nálunk írásban a Költségvetési Tanács véleménye.

ELNÖK: Bocsánat, a rendszeren van fönt, a számítógépen lehetett megtalálni.

PÁL BÉLA (MSZP): Ma reggel még nem volt fenn. Csak azért jelezném, és nem
kekeckedni szeretnék, jöjjön ide, és nézze meg a gépemet, hogy ma reggel, mielőtt átmentem
a Parlamentbe, nem volt még fent ez a vélemény, és mivel a napirenden szerepel, és erről
szavaztunk, azért is hiányolom a Költségvetési Tanács véleményét. (Hadházy Sándor: Tegnap
fent volt.) Az az ÁSZ-vélemény. (Hadházy Sándor: Nem, mind a kettő fent volt.)

ELNÖK: Tegnap jelezték, hogy személyesen nem tudnak jönni, nem tudják
elmondani, ezért került fel az informatikai rendszeren keresztül mindenkinek a gépére, ezek
szerint van, akinek hamarabb, van, akinek később. Azt gondolom, aki tudta, elolvasta, és ott
van a nála a vélemény.

PÁL BÉLA (MSZP): Egy kérésem, elnök úr, hadd legyen, azért is, hogy ne legyen
senkinek sem rossz szájíze: kérjük meg a bizottság munkatársait arra, hogy lehetőleg
ugyanabban az időpontban kapja meg mindenki, ellenzéki és kormánypárti képviselőtársaink
is ezt az anyagot, mert, mint említettem, nem volt fent. Lefolytathatunk erről vitát, senkit nem
akarok kellemetlen helyzetbe hozni, jöjjön le, nézze meg a gépemet, nincs fent, különben nem
kérdeztem volna, egyrészt.

Másrészt pedig, nyilván mivel a napirendi pontok között szavaztunk erről, hogy
meghallgatjuk, és előzetesen nem volt ilyen jelzés, hogy nem hallgatjuk meg, én azt
gondolom, hogy ezért helytálló a kérdésem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Rendben. Nem a bizottság munkatársai dolgoztak ezen, nem az ő
felelősségük, de ettől függetlenül a megjegyzést vettem, ezentúl jobban oda kell figyelni,
hogy pontosan beérkezzenek az anyagok.

Egyéb kérdés van-e még?

PÁL BÉLA (MSZP): Szeretnék még egy-két gyors kérdést feltenni. Az egyik az, hogy
az elmúlt bizottsági ülésen azt hallottuk a bizottság elnökétől, Bánki Erik úrtól, hogy 2011 és
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2020 között új nemzeti turizmusfejlesztési stratégiát dolgoz ki a kormány. Lehet, hogy
félreértettem, kontrollálják a képviselőtársaim is. Csak kérdezném, hogy én örömmel
tapasztalom ebben az anyagban, hogy a magyarázatban az szerepel, hogy a 2005 és 2013
közötti nemzeti turizmusfejlesztési stratégia céljainak megfelelő forrás áll rendelkezésre a
turisztikai célelőirányzatban, hogy ez a kettő nincs-e ellentmondásban ezzel kapcsolatban.

A másik. Azt szeretném kérdezni, hogy az önkormányzatok költségvetésénél én nem
találtam, hogy az önkormányzatok költségvetésénél marad-e a tavalyi rendszer, tehát hogy
minden beszedett idegenforgalmi adóhoz egy forintot ad hozzá az állam.

A harmadik pedig, hogy a miniszterelnök úr a napokban kijelentette, hogy 10 milliárd
forint támogatást kap Debrecen az új sportcsarnok felépítéséhez. Nem látom ezt a
költségvetésben. (Lasztovicza Jenő: Stadion.) Stadion felépítéséhez, köszönöm szépen. Lehet,
hogy elkerülte a figyelmemet, vagy nem találtam. Hol van ez az összeg?

A negyedik pedig tulajdonképpen egy költői kérdés lenne, hogy – a turizmus stratégiai
ágazat, olvastuk örömmel a kormányprogramban is, és azóta is halljuk örömmel a
megnyilatkozásokban – az előterjesztők szerint ez a tc-nagyságrend megfelelően
reprezentálja-e a turizmus kiemelt szerepét a kormányzaton belül. Még mielőtt az ellenzéki
képviselőtársaim kihegyesednének erre a kérdésre (Lasztovicza Jenő: Kormánypárti.), vagyis
a kormánypárti képviselőtársaim, elnézést kérek, csak szeretném jelezni, hogy ezt a kérdést
azért tettem fel, illetve a kérdéseim közül jó néhányat, mert ezek bizony azon kérdések egy
részének a megismétlése, amelyeket tavaly ilyenkor, amikor a költségvetési javaslatot
tárgyaltunk, ők tettek fel. Gondoltam, most megkérdezzük tőlük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Lezárva a kérdések körét, a főosztályvezető
asszonyé a szó.

Dr. Somogyi Andrea (NGM) válaszadása

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Akkor sorrendben mennék.

Igen, az 5. számú központosított előirányzat tartalmazza az új jogcímet, ami az
utánpótláshoz, az infrastrukturálishoz kapcsolódik. Itt az 5. számú melléklet 15. pontja azt
tartalmazza, hogy a sportért, illetve az államháztartásért felelős miniszter együttes rendeletben
fogja megállapítani a szabályokat és az eljárásokat, ez nem normatív alapú, és maximum
20 millió forint támogatás igényelhető erre a célra.

Debrecennel kapcsolatban: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet tartalmazza, a
fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepel Debrecen. A 24. alcím 11. jogcímcsoporton az
állami, önkormányzati és egyéb létesítményfejlesztések és fenntartásokra vonatkozóan
5,1 forint áll rendelkezésre, hiszen a kormány úgy döntött, hogy két részletben fogja a
Debrecent támogatni, tehát nyilvánvalóan 2011-ben a 2011-es 5 milliárd forint került
betervezésre a fejezetben.

Az egy forinttal kapcsolatban: az önkormányzati melléklet, a 3. számú melléklet 8.
pontja az üdülőhelyi feladatokhoz 1 Ft/idegenforgalmi adó támogatást állapít meg.

Köszönöm szépen.

Dr. Nemes Andrea (NGM) válaszadása

DR. NEMES ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Én is reagálnék a felvetett
kérdésekre.

Véleményem szerint nincs ellentmondás. Jelen pillanatban a Nemzetgazdasági
Minisztériumon belül, ennek részeként a Turisztikai Főosztályon is folyik az új Széchenyi-
terv koncepciójának a kidolgozása. Természetesen ehhez a szakmai vélemények, széles körű
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vélemények beépítésre kerülnek. Ennek alapján kerülnek kidolgozásra az ehhez kapcsolódó
pályázatok is. Amint említettem, a turisztikai fejlesztési célra jelen pillanatban a szabad forrás
117 milliárd forint, de mivel az új Széchenyi-terven belül az egészségipar az első pont, amiért
én személy szerint felelős vagyok, ehhez nemcsak ROP-os források állnak majd
rendelkezésre, hanem a gazdasági operatív programból is az egészségipari pályázatok
kapcsán.

Ahogy elhangzott a korábbiak folyamán, igen, ezzel párhuzamosan folyik az új,
hosszú távú stratégiának is a kialakítása a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül. Itt a tc
átadásánál jeleztem, és itt a tc nagyságrendjére szeretnék reagálni, hogy a mi részünkről a
Nemzetgazdasági Minisztérium átadta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a tc összegét, a
mi részünkről szakmai együttműködés folyik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, ezen
dolgozunk jelen pillanatban is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemények.
Alelnök úr.

Vélemények

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Kezdem az elején, azzal, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom ezt a költségvetést nem fogja megszavazni, de, gondolom, ezzel
nem mondtam újat. A költségvetést a kormányoldali többségnek kell elfogadnia. Egy-két
mondattal indokolnám is a bejelentésemet.

Gyakorlatilag látszik az anyagból, hogy a kormány fejest ugrott az ismeretlenbe, mint
idén tavasszal választást nyert Fidesz-KDNP, amely nem ismerhette meg részleteiben azt,
hogy mit örököl az előző nyolc évtől. Amilyen bő lére eresztett volt a zárszámadási törvény –
és ezt kifogásoltam itt, a bizottsági ülésen is –, olyan karcsúra sikeredett ez a mostani
előterjesztés. Régen, emlékszem, olyan vastag kötetek voltak, amit mozgatni nem lehetett,
most egy kicsit a másik véglet van.

Az egyik nem tetszésem, hogy az Állami Számvevőszék –, amelynek szavára illik adni
– véleménye tegnap délelőtt volt elérhető első alkalommal, és gyakorlatilag, aki komolyan
veszi a képviselői munkáját, és az ülésteremben van estig, éjjelig, mint ahogy én is ott voltam,
elég nehezen tud egy 13 colos monitoron egy ilyen anyagot megkésve, rövid idő alatt átnézni.
Az ÁSZ kritikai észrevételeit azért hamar megtaláltam, és örülök, hogy az új vezetés melletti
Állami Számvevőszék is kiadta a véleményét bizonyos tekintetben.

Az új kormányprogram két vezérfonala volt a foglalkoztatás növelése és a gazdaság
élénkítése, amely kettő egymástól nem elválasztható. Ebből viszont a konkrétum, amit
hallottunk, pont a foglalkoztatásra nézve volt negatív kicsengésű. Több tízezer közalkalmazott
elbocsátását helyzeték kilátásba az elmúlt hetekben kormányzati szinten. Ez a sok tízezer
ember nem biztos, hogy azonnal munkát fog magának találni, illetve valamilyen szinten ez
egy tehertétel lesz a másfelől élénkítésre váró gazdaság szempontjából.

Abból, hogy az adótörvények módosításával több pénzt kívánnak a családoknál hagyni
– zárójelben jegyzem meg, ez is csak részben igaz, mert nem minden jövedelmi sávban lesz
ez érzékelhető –, a gazdaságélénkítés még közvetlenül nem vezethető le. Úgy gondolom,
hogy a kivéreztetett családok a most várhatóan esetleg mégis a zsebükben érzett plusz
jövedelemből a sebeiket fogják egy-két évig nyalogatni, ami azt jelenti, hogy a hatalmas
hitelállomány –, amelyet fölvettek bárminemű célra – tehertételeit próbálják ezzel a plusz
jövedelemmel mérsékelni. Ez a bankok szempontjából nem túl jó hír, ők örülnének, ha
tartósan magas kamattal továbbra is kint lehetnének ezek a hitelek. Az, hogy évente egyszer
díjmentesen lehet majd hiteltörlesztést átminősíttetni, illetve előtörlesztést végrehajtani, és
ezzel élni is fognak esetleg többen, ez közvetlenül a gazdaságra még a bankokon keresztül
sem fejt ki élénkítő hatást.
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Ami a fogyasztás növelését illeti, e tekintetben sem hiszem, hogy rögtön mérhető lesz
a fejlődés. Olyan eladatlan raktárkészletek vannak gépkocsikból, fogyasztási cikkekből a
raktáráruházakban, hogy annak a fölszívódása még közvetlenül nem fogja a gazdaságot
beindítani, illetve, ha a lakáspiacot nézzük, annak a sok ezer vagy tízezer eladatlan lakásnak
lesz esetleg gyorsabb ütemben új gazdája. Ezt nem a kormány terhére rovom, ez egy
pillanatfelvétel volt a mai magyar állapotokról.

Viszont, visszatérve az anyagra, először is az ember akkor tud érdemben
összehasonlítást tenni és minősíteni, ha vannak összehasonlítási alapjai. Jelen esetben a
törvény alapszövegéből és annak mellékleteiből nem derülnek ki a változások az elmúlt évhez
képest. A fejezeti indokolásokban már látszik néminemű viszonyítás a korábbi évekhez
képest, viszont az, ami a táblázatokból kiszedhető, egyrészt túl aprólékos, tehát százezres
tételekre lebontott, az összes elképzelhető szakszervezet éves támogatását megismerjük,
viszont nem derülnek ki például számomra fontos adatok. Jelen esetben, amire gondolok,
azok a létszámadatok. Az, hogy melyik állami intézmény hány milliárdot fordíthat személyi
kiadásokra, egy csupasz szám, de hogy e mögött mennyi elbocsátás vagy munkaerő-felszívás
van, az nem derül ki.

Hihetetlen kuszaságot okoz az is, hogy a minisztériumok átalakításával és a
hatáskörök részbeni áthelyezésével az összehasonlítás a korábbi évekkel még nehezebbé vált.

A bizottság specifikumába tartozó turizmusra vagy turisztikára, erre a két szóra is
rákerestem, sőt, az idegenforgalomra is, és legnagyobb meglepetésemre egyetlen egy találatot
dobott ki az anyag, még mielőtt belementem volna a részletes keresésbe, ami azért furcsa
számomra, mert fő hangsúlyt szán a kormányzat a turizmusnak, ugyanakkor az általános
indokolási részben is a szöveges részben semmi, azaz semmi erre vonatkozó részt nem
találtam.

Az új Széchenyi-terv kiforratlanságáról még hallottunk, holott erre épülnek a jövő évi,
elég merész tervek. Tehát van egy le nem írt, vagy nem véglegesített tervezetünk – amelynek
sok fejezetét támogatni tudjuk természetesen –, viszont az ennek megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezetről meg keveset találtunk az előterjesztésben.

Amit még szerettem volna elmondani, egy konkrét példa – ezt a frakción belül
tárgyaltuk –, szeretném jelezni, hogy a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség 50 milliárd forintos dologi előirányzatot kap. Ezt csak azért emeltük ki
frakciószinten, és minden bizottságban azért megpróbáljuk megkérdezni, mert a zárszámadási
törvényben pont ez volt az a terület, amelyről az illetékesek nem tudtak elszámolni az előző
évről. Lehet, hogy az előbb kellett volna megkérdeznem, a kérdések sorában, ezt csak jelzem.

Egy szó mint száz, és befejezem, vagy rövidre fogom: az adatok
összehasonlíthatatlansága, a kormányprogram átültetése az általános indokolásba, és a kicsit
píárosra sikeredett magyarázatok, illetve az adatokból le nem vezethető fő kormányzati
törekvések miatt, illetve azért, mert ezért a jövő évi költségvetésért felelősséget sem tudunk
vállalni, nem fogjuk támogatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én kérem azt, természetesen mindenki nyugodtan
mondja el az általános véleményét is a költségvetésről, de nem baj, ha a bizottság
szakterületeire is szorítkozunk, és akkor úgy tudjuk majd az általános vitára való
alkalmasságot megállapítani.

Lasztovicza képviselőtársam, utána Varga képviselőtársam.

LASZTOVICZA JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ez a kiadott anyag, amit itt nézünk, ami
kimondottan a bizottság szakterületeit érinti, kifejezetten jó és nagyon szép. Remélem, hogy a
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volt kormánypárti képviselőtársaimnak is tetszenek ezek az adatok, hiszen ha megnézzük az
elmúlt jó néhány évet, akkor mindig a kiadási rovatban, akár a turizmust nézzük, akár a sport
területét nézzük, ott folyamatos csökkenések voltak. Azért ez egy szép szám, hogy 25 milliárd
forint, ez közelít lassan a 2002-es 27,8 milliárdhoz, ami akkor volt a turisztika fejlesztésére,
ami azt jelenti, hogy az idei évhez képest – a számok nem csalnak – közel 70 százalékos
növekedés. Én azt hiszem, hogy ezt vártuk nagyon régóta, mióta kormányváltás volt 2002-
ben, és a 2003-as költségvetéstől kezdve folyamatosan csökkentek az idegenforgalmi
támogatások. Ezt el is mondtuk mindegyik költségvetés tárgyalásánál. Én azt hiszem, hogy
ennek örülni kell, és nem hiszem, hogy Pál Béla képviselőtársamék ezt kritizálhatják, habár a
kritika most már megszólalt a szocialista párti képviselőtársaimnál, hogy úgynevezett
stratégiai ágazat a turizmus. Én azt gondolom, hogy ez a szám is azt mutatja, hogy a kormány
komolyan gondolja, hogy stratégiai ágazat. Nem beszélve arról, hogy ha elindul az
egészségügyi fejlesztésben az, amit egészségügyi iparnak vagy egészségiparnak hívnak
Matolcsy miniszter úrék, akkor ez még nagyobb támogatottságot fog élvezni a költségvetésen
belül is.

Azt gondolom, hogy a Jobbik, mint egy új parlamenti párt, ha összehasonlítja az előző
évek tendenciáit – mert itt most beszéljünk tendenciákról –, és összehasonlítjuk a jövő évre
fordított forrásokat, és azt a logikát, amire épül ez az egész költségvetés, amelyben, ha úgy
nézzük, elég komoly hosszú távú programok is benne vannak már megalapozó szinten, akkor
én azért csodálkozom, hogy a jobbikos kollegám ezt miért nem fogadja el. Hiszen, mint
tudjuk mindannyian, a család, a munka a legfontosabb motivációja a jövő évi költségvetésnek
is már, hiszen ha megnézzük, azokat a családokat, ahol több gyermeket nevelnek, szeretné a
kormány preferálni, mert a nemzet jövőbeli alapja, a magyar nemzet hosszú távú megőrzése a
családokon alapszik.

Azt gondolom, hogy ez a költségvetés is, ugyanúgy, ahogy az adótörvények is, ezt
célozzák meg. Mert nekünk, úgy gondolom, a parlamenti képviselőknek is, ha a magyar
nemzetre gondolunk, az országra gondolunk, az egy megbocsáthatatlan bűn, ha nem ezt
helyezzük az első szempontokban, a családokat és az ország népességének a megtartását,
illetve növelését. Hiszen, ha azt nézzük, az utóbbi évtizedekben Magyarország népessége
csökkent, annak ellenére, hogy nagyon sok a határon túlról bejövő magyar nemzetiségű
ember. Ha ezt nem tudja a mostani kormány a következő években megállítani, akkor itt óriási
probléma lesz. Ezzel, mondjuk, az előző kormány nem foglalkozott, csak szóban, mert ha
visszaemlékszünk az előző évek költségvetéseire és adótörvényeire, akkor csak azt láttuk,
hogy folyamatosan a családok voltak sanyargatva, onnan vettek el mindig pénzt.

A mostani költségvetés, tudomásul kell venni, más. A Fidesz erre kapott
felhatalmazást, nem is kicsit, kétharmadosat a választópolgároktól. Tehát úgy gondolom,
hogy amit most látunk ebben a költségvetésben, az valójában annak az alapjának a
megteremtése, amire kétharmados felhatalmazást kaptunk a választásokkor, és ez, ha tetszik
az ellenzéki képviselőtársaimnak, ha nem, így lesz, ezt meg fogja szavazni a Fidesz. Én
nagyon bízom benne, hogy már 2012-ben és 2013-ban az akkori költségvetések elfogadásánál
önök is fogják látni azt a tendenciát, hogy igenis jó alapokat rakott le most a Fidesz.

Ha megnézzük a sport rovatot, én nem tudom, hogy mennyire nézték át a számokat a
képviselőtársaim, de azt gondolom, hogy akik a sporttal kicsit foglalkoztak az elmúlt négy
évben vagy az előtte levő időszakban, meg vagyunk lepődve, hogy tényleg ilyen komoly
támogatást nyújtanak a sportnak. Ráadásul, főleg, amiről már beszéltünk még az önök
ciklusában is, hogy a magyar utánpótlás, a magyar fiatalok egészségi állapota, fizikuma
mennyire rossz állapotban van, és ha megnézzük, itt nagyon-nagyon komoly forrásnövekedést
lehet találni pont azokra a területekre, ami a gyermekeink egészségmegőrzéséről, fizikumának
fejlesztéséről szól.
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Nem is akarom tovább húzni az időt, én nagyon örülök, hogy a kormánynak sikerült
ezt a költségvetést ilyen állapotban benyújtania. Megmondom őszintén, hogy azok után,
ahogy átvettük a kormányzást, én nem is gondoltam volna, hogy a következő évre egy ilyen
jövőbe tekintő, pozitív költségvetést tud a kormány benyújtani. Én azt kérem önöktől is, hogy
fogadják el ezt a költségvetést és támogassák, mert annak ellenére, hogy ellenzéki képviselők,
de ha valami jó, én úgy gondolom, hogy azt nem fontos az önök részéről sem a szőnyeg alá
söpörni, hanem igenis ki kell mondani, hogy ez egy jó irányt mutató költségvetés.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Varga képviselő úr.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Először is technikai
jelleggel megjegyezném, hogy a válaszokat igyekszem megvárni, de az ülés elhúzódása miatt
összetorlódtak a bizottsági ülések, egyszerre van egy másik bizottsági ülésem is, tehát nem az
előterjesztőknek vagy bármelyikőjüknek szól az, hogy én alkalmasint el kell hogy távozzak a
másik bizottság ülésére.

Én különösen arra szerettem volna ebben a megszólalásomban koncentrálni, hogy
alapvetően a sporttal kapcsolatban mondjak el egy-két dolgot, mert nyilvánvalóan a turizmust
fogja érinteni Horváth képviselőtársam, Pál Béla képviselőtársam, tehát, mint ahogy oly
sokszor és oly sokféle napirendi pont kapcsán, itt szemléletbeli, elvi, alapállásokbeli
különbségek is kijöttek már egy-két megnyilvánulás kapcsán. Nagyon röviden erre kitérnék,
de alapvetően inkább a másik témáról beszélnék.

A költségvetés általános helyzetéről, képéről azt el lehet mondani, hogy valóban a
3 százalék alatti hiány pro forma teljesül a következő évi költségvetésben, ugye, ez a 2,94,
amiről láthatjuk az előterjesztést. Persze, egyébként eredetileg 2,8 volt a terv, de mondjuk
úgy, hogy a 3 százalék alatti hiány tényleg örvendetes. Ez még önmagában egyébként egy
pozitív helyzet is lehetne, mint ahogy előttem is elmondták oly sokan. Az nem mindegy
szerintem, hogy milyen áron, vagy milyen módon éri el ezt a következő évi költségvetés,
merthogy alapvetően érdemi, szerkezetbeli, hosszú távon érzékelhető reform vagy levegő
nincs ebben a költségvetésben – ezt nem én mondom, a Költségvetési Tanács mondja,
mértékadó szakértők mondják –, merthogy alapvetően két forrás juttatja levegőhöz a
költségvetést, vagy ad neki lehetőséget teljesíteni ezt a hiánycélt.

Az egyik, ugye, a különadók rendszere, amelyről azt halljuk, hogy még 2014-ben is
szükség lesz rájuk. Ennek egy részével lehet egyébként egyetérteni, egy bizonyos formájú
bankadót már az előző kormány is bevezetett, ugyanakkor itt a szolgáltatókra is áthárított
kérdések kapcsán elmondanánk, hogy a mai napig nem látjuk annak a garanciáit, hogy ezt
nem hárítják tovább a lakosságra. Gondolok itt a telekommunikációs cégek kapcsán az adóra,
vagy a közszolgáltatókra kivetett különadókra. Biztos meg fogják ezt válaszolni, és
valószínűleg a jövő hét erről fog szólni. Én azért nem is akarok most, bár nyilván én is
elmondom a véleményemet, de nem hiszem, hogy itt kell ezt feltétlenül megvívnunk.
Valószínűleg a jövő héten három nap erről fog szólni, hogy ezekről fogunk vitázni. Csak azt
mondom, hogy ezeknek a garanciáit mi nem látjuk, és ezt egy közvetett adónak tekintjük
ebből a szempontból.

A másik oldal pedig ráadásul az is, hogy a magánnyugdíj-pénztári befizetések, a jövő
évben már mintegy 530 milliárdnyi befizetés elköltésre kerül, ezt meg nehéz másnak
értelmezni, mint a jövő felélésének. Tehát az igaz, amit Lasztovicza képviselőtársam is
elmondott, hogy valóban teljesül a hiányszám, valóban, ha nem ilyen típusú forrásokból lenne
a bevételi oldalon ez a költségvetés megalapozva, akkor ez még örvendetes is lehetne.
Ugyanakkor itt van ez a jelenség, hogy mintegy 1000 milliárdnyi olyan típusú befizetés
történik, vagy a bevételi oldalon olyan forrás jelenik meg, aminél egyrészt szerintem a jövő
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felélése zajlik, másrészről pedig nem rendszerszerű változtatás, hanem egyszeri beszedés
történik meg. Ha ezek egyébként nem lennének, akkor olyan 7-7,5 százalék lenne a hiány. Ezt
is egyébként mértékadó szakemberek mondják, a Költségvetési Tanács, tehát ilyen forrásokra
támaszkodom én nyilvánvalóan ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy sokkal több
rendszerszerű újragondolás lehetett volna. Valószínűleg ebben az a politikai motiváció vezette
önöket, és leginkább a kormányt, hogy ne olyan típusú terhek érjék a jövő évben a lakosságot,
aminek a felelőseként direkt a kormányt tudnák azonosítani. Ez egy politikai helyzet, rendben
van, értjük, meg fogjuk vitatni a jövő héten szerintem.

Egy nagyon picit azért kéne mégis csak beszélnem kifejezetten a sport vonatkozásáról
a költségvetésnek, ami való igaz, azt gondolom, nagyon sok területen minimum a reálérték-
megőrzést biztosítja, és több területen valóban a reálértékben is előrelépést mutat, különösen
akkor, ha egyébként ehhez hozzávesszük azt, hogy két eszköze van az önök sportpolitikai
elképzeléseinek. Az egyik szerintem az ilyen direkt támogatások nyújtása a költségvetésen
keresztül, a másik, aminek még nem tudjuk a végét azért, hogy a társaságiadó-kedvezményen
keresztül öt kiemelt csapatsportágnak igyekeznek támogatást nyújtani. Hétfőn interpelláltam
ebben az ügyben. Én nagyon remélem, hogy ez ebben az adóévben valamilyen módon
jelentkezhet. Nyilván volt köztünk abban egy politikai vita, hogy akkor kinyissuk-e
nagyobbra. Mindegy, meg fogjuk nézni jövőre, hogy hogyan lehet ezt szélesíteni. Akkor is,
most is elmondtuk, hogy mi támogatnánk, hogy legalábbis az olimpiai sportágak részére ez a
támogatás rendelkezésre álljon. Jól vizsgázott ez egyébként a színház- és filmművészet
tekintetében az előző kormány által megalkotottan. Én nem látom okát, hogy ne lehetne ebben
majd továbblépni.

Azt azonban mégis el kell mondanom, és ebből sem szeretnék semmiképpen
személyeskedésbe fajulni, de azt beszéltünk akkor, hogy meg kell nézni a költségvetési
lehetőségeket, és úgy fogjuk ezt továbbfejleszteni közös gondolkodással. Én akkor azt
gondoltam, és ilyenkor mégis csak mértéktartóbb az ember, és azért nem hiszem, hogy ez egy
gerjesztett politikai vita lett volna, szerintem az a saláta-jogszabály egy kulturált politikai
mederben zajlott, tehát nem volt ebből éles ütésváltás, de ha most megnézzük a költségvetés
tényleges számait, akkor azt viszont tényleg nem értem, hogy miért kell egyébként ezt a
bizonyos debreceni stadionfejlesztést előrébb helyezni. Ugye, ez egy 10 milliárdos
nagyságrend két évre elosztva, ha nagyjából jól mondom, és körülbelül ez az állami,
önkormányzati, egyéb sportfejlesztések, sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása sornak az
elementáris részét lefedő következő évi hozzájárulásrész. Hogy miért kell ezt előtérbe
helyezni, miért kell ezt hamarabb megvalósítani, mint egyébként akár akkor a tao-
kedvezményben lehetőséget adni olyan olimpiai sportágaknak, mint mondjuk a kajak-kenu,
úszás, vívás, sorolhatnám.

Különösen mondom azt, hogy azért szerintem nagyobb megyei jogú városok között
minimum feszültségkeltő az, hogy rengeteg jó szándékú, teljesen mindegy, hogy fideszes
városvezetésű vagy MSZP-s városvezetésű megyei jogú város kezdett saját fejlesztésekbe,
stadionfejlesztésekbe, úgy, hogy egyébként hosszas gondolkodás előzte ezt meg,
kereskedelmi funkciók bevonásával, turisztikai funkciók bevonásával akár. Direkt akkor
említsük példaként Győrt, ahol az ETO Park tényleg egy példaértékű beruházás, minimális
állami forrásból. Ott azért, tényleg azt hiszem, hogy egy olyan projekt lett összerakva, amely
áll a lábán. Én, ha nagyon belegondolok – és azért tényleg azt hiszem, hogy foglalkozom
ezzel a kérdéssel – nem láttam a csíráit sem az elmúlt tíz évben Debrecenben annak a
törekvésnek, hogy ott a Nagyerdőben kereskedelmi, turisztikai és sportfunkciók komplex
fejlesztése önálló projekt keretében a városi önkormányzat vagy az ottani polgármester
kezdeményezésére elindult volna. Én azt azért a XXI. században óriási luxusnak tartom, hogy
gyakorlatilag túlnyomórészt egy állami lábban finanszírozunk egy ilyen fejlesztést, amikor
szerintem ez ennél egy összetettebb dolog már ebben a világban.
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Ide raknám a fenntarthatósági kérdéseket is, hiszen láttunk már olyan nagy
projekteket, amik utána lehet, hogy egy-két eseményre megtöltik a nézőteret, de hát…
Mindegy, ezt a kérdést végig kellett volna szerintem jobban gondolni, én előrébb helyeztem
volna a további társaságiadó-kedvezményeket, de minimum a Puskás felújítását vagy a
nemzeti labdarúgó stadion végiggondolását ebben a tekintetben. Nem is beszélve arról, hogy a
beléptető rendszerek kapcsán mindenkinek az elmúlt években, de önöknek is fontos
törekvésük, hogy ezt az anonim belépési logikát szüntessük meg, különösen a kiemelt
kockázatú sporteseményeken. Ehhez pedig a beléptető rendszereket 20-25 városban meg
kellene a finanszírozni, minimum az NB I.-es kluboknál, de hogy egy kicsit hazabeszéljek, az
NB II.-ben is vannak olyan csapatok, mint a Diósgyőr, vagy a Dunántúlon a Pécs, ahol ennek
érdemben van alapja és lehetősége.

Úgyhogy összességében véve, a politikát megvívjuk folyamatosan, és jövő héten is
fogjuk, én azt mondom, hogy valóban a sport nagy összességében a költségvetésen belül, az
önök által beterjesztett szerkezeten belül nem vesztese a jövő évnek, ez minimum
elmondható, sőt, bizonyos tekintetben reálérték-növekedések tapasztalhatók.

Még egy sort néztem itt, de ezt lehet, hogy az utánpótlás-fejlesztési feladatokba rakták
bele, a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása – és akkor ez kérdés is – 2010-ben
külön sorban jelent meg, és most nem látom. Lehet, hogy máshova értik ezt a dolgot, vagy
lehet, hogy én néztem valahol rosszul, ezt még megkérdezném.

Még egyszer, az igazi problémánk azzal van, hogy egy olyan fejlesztés jött be, úgy
egyébként, hogy közben még a PPP konstrukciókra is megmarad egy nagyobb összeg, tehát
ott akkor van valami szemléletbeli probléma, mert egyszerre átkos dolog a PPP, miközben
folyatják. Ezekre majd előbb-utóbb választ kellene adni.

Elnézést, hogy hosszúra nyúltam, nem akartam ennyire. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Miután Varga képviselő úr elmegy, hadd mondjam el, mert az
elején nem volt itt, hogy még van 5,5 milliárd forint létesítményfelújításra, -fejlesztésre
pályázati pénzként, meg nem mondom, melyik fejezetben, de majd valaki megmondja, tehát
ez még pluszban van fejlesztésre. (Dr. Varga László: Ez már a debrecenire a válasza?) Nem,
a végén lesz a debreceni, ez az eleje volt.

A PPP konstrukciók finanszírozása is bent van, megint meg nem mondom, pontosan
melyik minisztérium kezelésében. (Hadházy Sándor: Fejlesztési.) A fejlesztési minisztérium,
egy-másfél milliárd forintnyi.

A debreceni stadionhoz: nálunk is komoly vita ez nyilván, hogy miért pont Debrecen,
de azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy az országban területi helyzet alapján
muszáj megépíteni azokat a stadionokat, amelyekkel fogadókészek leszünk a későbbiekben a
labdarúgás magasabb szintjére. Ezt ma Magyarországon kettő, maximum három csapat tudja,
az egyik a Debrecen, a másik a Fehérvár, a harmadik a Zalaegerszeg, és ebből is a
Debrecennek és a Fehérvárnak van sansza kijutni nemzetközi porondra. Az létezhetetlen,
hogy ezek a csapatok itt fönt játszanak Pesten, és nem a saját közönségük előtt. Ez turisztikai
kérdés is egyébként, azt gondolom. Az biztos, hogy egy ilyen stadion megépítése kell majd a
nyugati országrészben is, de kell majd a déli országrészben is.

A Puskás Stadion felújításáról pedig, lassan, nem tudom, hány éve, húsz éve
beszélünk, időszerűvé válik, azt gondolom, ez biztos. (Hadházy Sándor: Nincs előkészítve.)

A társasági nyereségadó kérdésre mondanám, azt gondolom, hogy vannak dolgok,
amelyeket nem lehet megvárni ez ügyben. Én nem vagyok ennyire optimista, hogy ebben az
adóévben ezt a társasági nyereségadó-kedvezményt alkalmazni tudjuk, szerintem ezt csak a
jövő évben fogjuk tudni alkalmazni, de ettől még szerintem komoly segítség lesz.

Az elejéhez nem fűznék semmit, azt majd megteszik.
A következő vélemény Hadházy képviselő úré.
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Legelőször is az Állami Számvevőszék képviselője által elmondottakhoz szeretnék néhány
gondolatot hozzáfűzni.

Rendkívül fontos az a költségvetés tervezése során, hogy az megalapozott legyen, és
kiszámítható pályát fogalmazzon meg, és az Állami Számvevőszék is többek között erre
helyezi a hangsúlyt legtöbbször, hogy mennyire megalapozott az a költségvetés. Az Állami
Számvevőszék, szerintem nagyon helyesen, rámutatott arra a hiányosságra, hogy bizony a
megalapozó törvények hatályba lépése még nem történt meg teljes egészében. Bár tudjuk,
hogy mi várható, azért mégis a hatályba lépés egy fontos kérdés. Szeretnék ezzel kapcsolatban
egy gondolatot elmondani. Mégpedig azt, hogy az elmúlt időszakban véleményem szerint az
egyik nagyon fontos probléma az volt, hogy ezek a megalapozó törvények, amelyek nemcsak
a költségvetés, hanem a gazdaság működését is megalapozzák, azaz a vállalkozók számára a
pályát kijelölik, folyamatosan változtak, és ráadásul kiszámíthatatlan módon változtak. Ezért
egyrészt a költségvetés tervezhetősége és végrehajthatósága is problémás volt, másrészt pedig
a gazdaság szereplői számára sem volt egyértelmű és nem volt hosszú távon tervezhető és
kiszámítható.

Nyilvánvaló, hogy amikor egy új kormány elkezdi a működését, akkor ezeket a fő
irányokat kívánja legelőször meghatározni. Azt gondolom, hogy ez a törvényalkotási munka,
amely most elkezdődött, és valóban feszített tempót mutat, mégis kiszámítható és hosszú
távon tervezhető állapotot fog eredményezni, és én bízom abban, hogy nem lesz össze-vissza
rángatva minden évben a költségvetés benyújtása előtt például az adótörvénycsomag, hanem
nagyon finom, árnyalatnyi módosításokra kerül csupán sor, és ez a kiszámíthatóságot és a
tervezhetőséget mindenképpen javítani fogja. De ettől függetlenül, azzal, amit az Állami
Számvevőszék képviselője itt mondott, egyet kell érteni, mert valóban ez az igazság.

Azonban a hiányosság mellett szeretném az Állami Számvevőszék által elmondott
pozitív dolgokra is ráirányítani a figyelmet. Hallhattuk azt, hogy azért a költségvetés
megalapozottsága, az egyes tételek biztonsága pozitívabb, kedvezőbb képet mutat, mint a
korábbi években, történt jelentős előrelépés. Nyilvánvaló, hogy egy fél éve működő
kormánytól egy teljes körű, minden tekintetben és minden igényt kielégítő költségvetési
tervezés talán nem várható el, de a tendenciát mindenképpen rendkívül pozitívnak lehet
értékelni. Szeretném azért erre is a figyelmet ráirányítani.

Ami a turisztikai kérdéseket illeti, kétségtelen, hogy a 2010-es évben 5 600 millió
forint állt rendelkezésre az MT Zrt. számára, amely elsősorban marketingfeladat ellátását
célozta. A vizsgálataink és az információink szerint ez a forrás nem teljesen célszerűen és
hatékonyan lett felhasználva az elmúlt évek során, nem csak ebben az évben, az elmúlt évek
során. Olyan információink vannak, hogy ebből az összegből körülbelül 40 százalék ment el
működésre, és körülbelül 60 százalék ment el tényleges marketingkiadásra. A szándék az,
hogy ez az arány jelentős mértékben módosuljon, és a marketingfeladatokra legyen elköltve
ez a forrás, és nagyon minimális menjen el működésre. Nyilvánvaló, ez a mi felelősségünk is,
hogy odafigyeljünk, és a végrehajtást ennek tükrében számon kérjük. Szeretném ezúton is
tisztelettel felhívni az itt jelen levő főosztályvezető asszony figyelmét erre a fontos kérdésre,
hogy ez az elvárás a bizottság részéről, legalábbis a részünkről.

A másik kérdés pedig az, hogy – nagyon helyesen – elindult egy turisztikai
desztinációs menedzsmentrendszer kiépítése, aminek a finomítása folyamatban van.
Szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni, és ettől a fejlesztéstől, ettől a munkától azt várjuk,
hogy a hazai, a belföldi marketingfeladatokat a jövőben ez a szervezetrendszer fogja
megvalósítani, és az MT Zrt.-re gyakorlatilag az országértékesítés, piacosítás feladata fog
hárulni, és ebből is adódik az, hogy innen is felszabadulnak források, és a külföldi piacokon
történő marketingmunka finanszírozására jelentősebb források lesznek majd felhasználhatók.
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Ami a költségvetésből kiolvasható, hogy a regionális operatív programok 2011-13. évi
akciótervei egyeztetés alatt állnak, de korábban születtek döntések, és ezeknek az összege
körülbelül egy tízmilliárd forintos tétel, amely szintén beilleszkedik a következő évi
fejlesztési forrásokba. Amit a főosztályvezető asszony is nagyon helyesen említett, 2011.
január 15-étől, legalábbis a szándék ez, meg fognak jelenni az Széchényi-terv II. első
pályázati felhívásai, amelyek jelentős része pontosan a turizmus területére fognak irányulni.
Itt hallhattunk egy számot, 117 milliárd forint, ami lényegében a következő években, 2011-13
között felhasználható 117 milliárd forint, amely mondható jelentősnek is. Igen sajnálatos,
hogy a 8 000 milliárd forintból durván 1 800 milliárd forint maradt, amely elméletileg
szabadon felhasználható. Az a sajnálatos ebben, hogy a többi, a 6 200 milliárd forint nem
nagyon látszik az országon, és olyan célokra lettek elköltve, amely nem biztos, hogy a köz
javát szolgálták. Sok esetben ez egyébként egyértelműen látható, és most nemcsak a 40 centis
kilátókról beszélek, és a hasonló típusú, nagyon fontos fejlesztésekről, hanem hosszan lehetne
sorolni azokat a pályázati támogatásokat, amelyek egyes embereknek bizony jól jöttek, de a
köz javát, az ország javát egyáltalán nem szolgálják. A jövőben ezt mindenképpen meg kell
változtatni, és csak és kizárólag olyan fejlesztéseket, olyan célokat szabad és kell támogatni,
amelyek az ország épülését szolgálják.

A sport területén szeretném megismételni, amit a főosztályvezető asszonytól
hallhattunk, hogy a sporttámogatás 43 százalékkal fog növekedni 2011-ben. Erre lehet azt
mondani, hogy kevés, de én azt gondolom, ez az első jelentős lépés ezen a területén, és
szeretnénk ezt tovább is folytatni, hiszen a sport gazdasági tényező az én felfogásom szerint.
Egyáltalán nem közömbös az, hogy a polgárok milyen egészségi állapotban vannak, és az
egészségi állapotuk és lelki állapotuk természetesen a munkához való viszonyukat is jelentős
mértékben befolyásolja. Tehát, ha ezen mi tudunk javítani a sport területén, vagy pedig az
egészségügyi szolgáltatások, és főleg a preventív területen, akkor bizony ez megint csak egy
jelentős gazdasági tényező lehet.

Visszatérve még a debreceni stadion kérdésére, nagyon örültünk volna annak, ha a
Puskás Stadion kérdése előkészített lett volna, de sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy
rendkívül nagy a káosz. Például a tulajdonviszonyok és egyéb jogok tekintetében olyan
kaotikus helyzet van, amelyet először rendbe kell tenni, és ha az rendeződik, akkor lehet
elkezdeni gondolkodni abban, hogy hogyan tudjuk azokat fejleszteni, de sajnos ezt az elmúlt
időszakban nem sikerült rendbe tenni, hanem inkább a káosz növekedett, ahelyett, hogy
csökkent volna. Rendkívül fontos számunkra a Puskás Stadion kérdése, és bízom abban, hogy
erre is meglesz a kormányzati akarat és kormányzati szándék.

Debrecennel kapcsolatban pedig azt tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy
ha valaki letett az asztalra már valamilyen eredményt, és bizonyítja, hogy igen, ő komolyan
gondolja a sporttámogatást – ilyen szerintem többek között Debrecen, de vannak más jelentős
települések is, nem kívánom fölsorolni –, akkor ezt a szándékot tovább lehet erősíteni, és
bizony lehet oda támogatásokat nyújtani. Nyilvánvaló, ez egy egyedi döntés volt, és
tudomásom szerint pályázati kiírás nem történt ebben a kérdésben, de én bízom benne, hogy
más, hasonló szándékot is akár a kézilabda, akár a kosárlabda, akár más területen is a
kormányzat komolyan fog venni, és a szükséges segítséget meg fogja adni azokon a
területeken, ahol van értelme, és ahol pozitív eredményt lehet elérni.

Összességében elmondható, hogy ez a költségvetési tervezet valóban az ország talpra
állását szolgálja, kiszámítható, egyértelmű, fontos üzeneteket fogalmaz meg, és az üzenetek
mellé a megfelelő forrásokat is hozzárendeli. Bízom abban, hogy a következő években ezek a
források folyamatosan bővülni fognak, és az ország valóban elindulhat egy fejlődő pályán.
Éppen ezért én az általános vitára való alkalmasságot messzemenően támogatom.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Miután az idő halad, és a főosztályvezető asszonynak, úgy
tudom, máshova is menni kell, persze van még lehetőség véleményt mondani, de miután
rengeteg minden elhangzott már, én hadd kérjem azt, hogy ha lehet, akkor ne ismételgessük
ugyanazokat a dolgokat. Persze, senkibe nem akarom a szót belefojtani, de próbáljunk
mértékletesebbek lenni.

Horváth képviselőtársunk először, utána Pál Béla képviselőtársunk.

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A debreceni stadionról
szeretnék én is érdeklődni. Én Székesfehérvárról jöttem, és itt elhangzott a Videoton neve, de
az nem hangzott el, hogy ezt a stadiont szocialista vezetésű városvezetéssel építtette meg
Székesfehérvár város. Az sem hangzott el, hogy Székesfehérvár önmaga épített jégpályát,
ahol a jégkorong zajlik, önmaga helyi vállalatokkal együtt épített öttusastadiont, és saját maga
a város finanszírozta azt a kosárlabda-stadiont, ahol az Albacomp játszik.

Én azt gondolom, hogy az olimpiai sportágak elé, és azok fejlesztése elé helyezni egy
debreceni stadionépítést azért, hogy egyetlen egy sportklub ilyen előnyt szerezzen, hogy ne
Budapesten kelljen játszania, hanem Debrecenben, nem szerencsés. Hiszen pont az öttusa az,
ami olimpiai sportág az elmúlt időben, sikeres olimpiai sportágunk volt, Székesfehérvár volt
az egyik központja, és sajnos a forráshiányok miatt az öttusának a lovardarészét már el kellett
hogy adja a fehérvári öttusa szakosztály. Én azt gondolom, hogy inkább ezeket a sportokat
kellene kiemelten támogatni.

Ha pedig már szó volt itt a gyermekeink egészségéről és az ő fontosságukról az
előirányzatok közt, én azt gondolom, hogy az egy borzasztó tragédia, ha valakinek sérült
gyermeke van, és az elmúlt években volt is a fogyatékos nemzeti sportszövetség működésére
támogatás. Én most ezekben a sorokban nem látom, tehát valahova máshova van ez szerintem
átpakolva, szeretném, ha megtudhatnám, hogy hova.

Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Csak egy rövid válasz: az, hogy az önkormányzatok
mennyit tesznek bele a sportjukba, ez nem vita. Én azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk,
hogy az önkormányzatok sporttámogatása nélkül a magyar sport sem létezne. De lássuk azt,
hogy volt egy stadionrekonstrukciós program, amelyen belül Kecskeméten, Nyíregyházán,
Székesfehérváron épültek stadionok, tehát nemcsak az önkormányzat, hanem jelentős tételt –
a kettőharmadát egyébként – az állam állta. A meghirdetett programot, úgy nézett ki, hogy
2002 után továbbviszi az akkori kormányzat, 100 tornaterem és 50 tanuszoda akciónak hívták
ezt a programot, és azt mondták, hogy továbbviszik a stadionrekonstrukciót a beléptető

rendszerrel együtt, aztán úgy felejtették el, mint a pinty. Én azt gondolom, hogy ha egy
költségvetési vitánál ennyire fontos egy stadionrekonstrukció, akkor már nagy bajunk nincs,
hiszen az összes többi rendben van, tehát szerintem örüljünk annak, hogy ilyen része is van
ennek a költségvetésnek.

Pál Béla képviselőtársam.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Először két megjegyzés. Az egyik, hogy
természetesen pontosan tudom, hogy mi a súlya a kisebbségi véleménynek, még akkor is, ha
Lasztovicza Jenő képviselő úr ezt azzal érzékeltette, hogy ők a kétharmaddal, az emberek
bizalmának kétharmadával természetesen végre fogják hajtani azt, amire felhatalmazták őket.
Csak egy pontosítást szeretnék jelezni, hogy 2,7 millióan szavaztak a Fideszre és 5,3 millióan
másra vagy nem szavaztak, ez az emberek egyharmada, csak hogy pontosak legyünk,
amellyel a parlamenti kétharmadot el lehet érni. Ezt azért szerettem volna… (Lasztovicza
Jenő: Ezt hívják demokráciának.) Természetesen, ez így igaz, de a számok nyelvén…
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ELNÖK: Az általános vitára való alkalmasságról beszélünk.

PÁL BÉLA (MSZP): Tudom pontosan, csak akkor, ha a képviselőtársaim
megfogalmazzák ezeket a mondatokat, akkor hadd mondjam el én is, még akkor is, persze,
tudom, hiszen az elnök úr a legutóbbi ülés alkalmával elmondta, hogy Churchill mondását
tartja igaznak, amely szerint mindig az a statisztika igaz, amelyet mi készítünk. (Hadházy
Sándor: Nem biztos, hogy Churchill mondta. – Közbeszólás: Amelyet mi hamisítunk.)

ELNÖK: Akkor most elnöki jogkörben mondom, ezt fejezzük be, és menjünk vissza a
tárgykörre, jó?

PÁL BÉLA (MSZP): Szeretném, elnök úr, csak azt is kérem, hogy akkor legalább
ilyen következességgel szóljon…

ELNÖK: Egy fél mondat hangzott el Lasztovicza úrtól, ön meg már másfél perce
beszél.

PÁL BÉLA (MSZP): Azért, mert beleszólnak. Már rég abbahagytam volna egyébként.

ELNÖK: Akkor folytassuk!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert
ahogy a hozzászólás más részéről is, azt gondolom, fontos, hogy pontosan és jól
fogalmazzunk egymásnak.

Az általános vitára való alkalmasságról szeretnék beszélni, amellyel kapcsolatban én
azt gondolom, hogy ha csupán a számokat nézzük, akkor az egyik szemünk sír, a másik nevet.
Nevet azért, mert a sportra valóban több jut, mint ahogy ezt a kormány meg is ígérte, és
bízunk abban, hogy megfelelő helyre kerülnek ezek a pénzek, és azokat a célkitűzéseket
szolgálják, amelyekről egyébként bizottsági üléseken is sokszor szót váltottunk.

Mondhatnám azt is, hogy a másik szemem sír, azért, mert a turisztikai célelőirányzat
csökken a tavalyihoz képest, hiszen tavaly 5,6 milliárd volt, most 5,2 milliárd. És
siránkozhatnék természetesen azon, hogy jaj, jaj, ezzel milyen romba dönti az ágazatot a
Fidesz, és mondhatnám azt, hogy micsoda rettenetes dolog, hogy az egy forint beszedett
idegenforgalmi adóhoz csak egy forintot ad hozzá, és még azt is elmondhatnám, hogy a
gyermekes családok milyen rosszul járnak, mert akik 220 ezer forint körül keresnek, azok
vélhetően kevesebbet kapnak majd az elfogadott adótörvények módosítása során. És
természetesen szólhatnék arról is, hogy az európai uniós fejlesztések biztosítják majd a
turizmus fejlesztését.

Ezeket a mondatokat azért mondtam el, mert tavaly az akkori ellenzéki
képviselőtársaim – itt van a jegyzőkönyv, nagyon élvezetes olvasmány – döntően ebben a
tárgykörben fogalmazták meg és mondták el a véleményüket. Nem fogok csatlakozni
hozzájuk, azért sem, mert én azt gondolom, hogy nem helyes, ha az embernek az üléspontja
változtatja meg az álláspontját, és azt sem gondolom, hogy helyes lenne, ha azt, amit mi nem
tudtunk megvalósítani kormányon, azt most a jelenlegi kormányon kérném számon, ezért
aztán keményen ostoroznám azt, hogy miért nem lobbiztak jobban a képviselőtársaim, hogy
nagyobb legyen a turisztikai célelőirányzat mértéke. Örülök annak, hogy nem csökkent
nagyobb mértékben, mert egészen pontosan tudom azt, hogy bizonyosan nagyon kemény
lobbiharcok voltak azért is, hogy ez megmaradjon.

Egyébként azzal én egyetértek, amit Hadházy Sándor képviselő úr mondott, hogy a
belső szerkezetét tekintve nagyon sok a 40 százalék, amely működésre fordítódott, csak
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szeretném jelezni, hogy ez nem az elmúlt nyolc évben volt úgy, hanem az elmúlt
tizenkettőben is, és én nagyon bízom abban… (Hadházy Sándor közbeszól.) De, képviselő úr,
bizony, bizony, meg lehet nézni az erről szóló kimutatásokat. Nagyon bízom abban, hogy
ebben sikerül változást elérni, mert az irányt tekintve teljes mértékben egyetértek ezzel.

Annak is örülök, hogy elismerik a képviselőtársaim, hogy az uniós fejlesztések
jelentik a turizmus fejlesztésének a legfőbb forrásait, és csak jelezném, hogy nem minden
tekintetben volt azonos ez a helyzet, amit mondott a képviselőtársam, mert például abban a
regionális fejlesztési tanácsban, amelyben együtt ültünk Lasztovicza Jenő
képviselőtársammal, szinte mindenben bírtuk egymás szavazatát, vélhetően olyan célokat
sikerült meghatározni közösen, amelyek a turizmus fejlesztéséhez hozzájárulnak.

Azért szerettem volna mindezeket elmondani, mert természetesen nem fogok beadni
módosító indítványt, hogy nagyobb legyen a tc, mert tudom, hogy a 3 százalékos hiánycélt a
kormánynak tartania kell, azt azonban ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy érdemes
elolvasni a tavalyi jegyzőkönyveket, amelyekben a képviselőtársaim könnyeket hullattak az
önkormányzatok finanszírozásáért, az egy forintos idegenforgalmi támogatásért, aztán nem
hitték el, hogy miért kell tartani a 3,8 százalékos hiánycélt. Nem idézem most ezeket, bár
megtehetném, csak azért mondom, mert én hiszek abban, hogy ha a bizottsági ülésen is
egymásnak korrekt, olyan véleményeket mondunk, amiért egy év múlva is tudjuk vállalni a
felelősséget, az segíti a bizottság munkáját, amelyre ez idáig sem a pártharcok voltak a
jellemzőek, hanem az, hogy képesek és készek voltunk összefogni.

Bár, mint ahogy említettem, a sport területén nagyon kedvező változásokat látunk, a
turizmus területén viszont, amellett, hogy jó, hogy nem csökkent nagyobb arányban a
turisztikai célelőirányzat, azt el kell mondani, hogy a számadatok, magyarázatok, érdemi
kifejtések, idősorok, összefüggő kimutatások hiányában nem tartjuk kielégítőnek az indoklást.
Azt is el lehet mondani, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy jól teszi a Számvevőszék, ha magas
kockázatúnak minősíti a társasági adót, a hitelintézeti járulékot és az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételeket, valamint azt is, hogy a vállalkozókra több terhelődik idén, mert az
energiaadóból, a bankadóból, a távközlési szolgáltatókra kivetett adóból és a kereskedelmi
cégekre kivetett adókból –, amely a szakértők számítása szerint 19 százalékos emelkedést
jelent a vállalkozók terheiben – természetesen nagyobb mértékben terhelődnek meg, mint az
elmúlt években történt.

Azt is el kell mondani, hogy kockázatosnak tartjuk a bevételi oldalát a
költségvetésnek, éppen ezért mi általános vitára alkalmatlannak tartjuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Van-e még vélemény? (Nincs jelzés.) Ha nincs vélemény, akkor
nekem most kell véleményt mondani vagy utána? (Az elnök Bárdossy Tamással, a bizottság
munkatársával egyeztet.)

Először a főosztályvezető asszony. Tessék parancsolni!

Dr. Somogyi Andrea (NGM) reflexiói

DR. SOMOGYI ANDREA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Akkor a konkrét kérdés formájában elhangzottakra: a fogyatékos sportszervezetek támogatása
természetesen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetben található, csak minekutána most
egy fejezet van, ezért egyben található a társadalmi szervezetek támogatása. A 30. alcím 26.
jogcímcsoportban a Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatására 57,3
millió forint, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása
172,7 millió forint, magára a Magyar Paralimpiai Bizottságra 18 millió forint áll
rendelkezésre, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségére pedig 25,2 millió forint
támogatás áll rendelkezésre.
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A másik: Hadházy képviselő úr említette a megalapozó törvényeket, illetve utalt rá. Az
Alkotmánybíróság döntésének eleget téve a kormány csak tiszta költségvetési törvényt tud
beterjeszteni, tehát a megalapozó törvényjavaslatot csak pénteken tudja a kormány az
Országgyűlés elé terjeszteni, ami megfelel az államháztartási törvényben foglaltaknak.

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása módosító indítvánnyal került be
a 2010. évi költségvetési törvénybe, 2011-ben nincs ilyen külön fejezeti előirányzat, hanem
ugyanúgy, mint az utánpótlásra vonatkozó támogatások, a Sport XXI. programban szerepel a
labdarúgás utánpótlás támogatása is, valóban az utánpótlás-nevelési feladatok között szerepel
ennek a támogatása. (Dr. Nemes Andrea közbeszól.) Elnézést, a tárca jelzi, hogy az
információink szerint január 1-jétől a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség megszűnik, de
ez most nem a költségvetést közvetlenül érintő.

A PPP programok kapcsán: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban található a sport
PPP programok támogatása, és valóban az összes PPP program felülvizsgálata jelenleg is
folyik. Viszont, amíg ez a folyamat le nem záródik, természetesen a kormánynak biztosítania
kell a hozzájárulást.

Az alelnök úr részére szeretném mondani a létszámadatokat. Az összes költségvetési
szerv létszámadatait, a központi költségvetési szervekét a fejezeti indokolás tartalmazza,
minden fejezetre külön lebontva.

Nem vagyok egy honvédelmi szakértő, a honvédelmi bizottságban biztos részletes
választ adnak, de azért megpróbálok példákat mondani. A 60 milliárd forintos kiadásba
beleszámítódik a Gripen-programra 32,1 milliárd forint, nemzetközi feladatokra 15,6 milliárd
forint, ebben van afgán szerepvállalás, Gripen-pilóták kiképzése, KFOR-kontingens,
kétoldalú kapcsolatok, EUFOR század kiadása, EBESZ misszió, AN-26 pilóták kiadása –
elnézést, csak én nem vagyok egy honvédelmi szakértő –, tehát van híradós, informatikai és
EHB program, helikopter-karbantartási program, Cyber Defence program. A részletes
indokolást a fejezeti kötet 140. oldalán a képviselő úr is megtalálja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Egy kis összegzésként, én azt gondolom, nem baj, ha
leszögezzük a kétharmadról, hogy valami oka volt annak, hogy változás történt az országban,
valami oka volt. (Pál Béla: Ez hogyan kapcsolódik az általános vitához, elnök úr?) Én is csak
egy fél mondatot mondok. Az oka valószínűleg az volt, hogy az emberek úgy látták, hogy
rossz az irány.

Ez a mostani költségvetés egy új irányt szab. Lehet, hogy ez szokatlan irány, ami most
van, és én tudom, hogy ellenzékből megszavazni költségvetést, ahhoz kellő bátorság kellene
hogy legyen, ezt én, így, ahogy van, elismerem, természetesen ez így van, de ettől még el
kellene tudni azt fogadni, hogy ebben az új irányban és az új gondolkodásmódban azért van
egy-két olyan tétel, ami eddig még nem volt. Mi azt mondtuk, hogy az elmúlt nem tudom,
hogy hány évben a lakosság terhei olyan szinten nőttek, amit nem lehet tovább növelni.

A képviselő úr a parlamentben is szólt erről valamelyik felszólalásában, hogy nekünk
is nyilván a megszorítások felé kellene mennünk, ha nem ezeket a módszereket – (Jelzésre:)
igen, Varga László képviselő úr – választottuk volna. De mi úgy döntöttünk, hogy a
különadók rendszerével próbáljuk helyretenni a költségvetés problémáit. Három évre
kötöttünk megállapodást vagy javasoltunk megállapodást különféle rendszereknek, amit önök
is elmondtak, és velük próbáljuk 3 százalék alatt tartani a költségvetési hiányt. Azt gondolom,
ez egy normális vonal.

Az, hogy hogyan hárítják át, mint hárítják át, ez feltételezés és hipotézis. Mi azt
mondjuk, hogy nem tudják áthárítani, önök azt mondják, hogy igen. Ez olyan, mint a tao,
hogy lesz belőle vagy nem lesz belőle megfelelő mennyiségű forrás a sportnak. Szerintem
nem tudják és nem is akarhatják áthárítani, mert abban a pillanatban, ha áthárítják, a saját
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üzletpolitikájukat is orrba vágják rendesen, tehát én ezt így gondolom, de szerintem a Fidesz
is hasonlóképpen gondolja.

Van még két alapvetés, és ez ennek a költségvetésnek egy jelentős része. Azt
gondolom, azt nem vitatjuk, hogy fogy a nemzet, tízmillió alá került az ország létszáma, tehát
valami olyan döntést kellett hozni, ami arról szól, hogy a gyermekvállalás ne teher legyen,
hanem előny és érték legyen, és ezt elismerje az ország, a költségvetés. Ez ebben benne van,
egy nagyon jelentős tétel ez. Lehet mondani, hogy lesznek, akik szenvedői lesznek az
egykulcsos adónak és szenvedői lesznek a gyerektámogatásnak, de egészen biztos, hogy az
ország jelentős része, jelentős többsége pozitívan fog ebből kijönni. Én is tudok számokat
természetesen, hogy a 200 ezer forint bruttó keresetűek, gyerek nélküliek nem járnak jobban,
hanem maximumszinten marad az ő bérük, de lehet, hogy csökken, de azt kell mondjam, hogy
egy 140 ezer forintos nettó bérrel bíró már jobban jár, ha csak egy gyereke is van. De a lényeg
az, hogy a gyerekekre és a családra gondol ez a költségvetés ez ügyben, hogy álljon meg a
népesség fogyása. Aki ezen vitatkozik, tegye, de azt gondolom, hogy ezen méltatlan
vitatkozni. Ez olyan, mint a 2004. december 5-e, amiről belül megegyeztünk, hogy nem
feltétlenül jó.

A másik vonal a hatszázezer munkanélküli. Ebben az országban 2010 elejére,
közepére hatszázezerre nőt a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottság pedig 47-
48 százalékra csökkent. Ugye, jól mondom? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon
komoly tétel. A mostani költségvetés arról szól, hogy a termelő szférában erősítse fel a
munkahelyteremtés lehetőségét, és afelé mennek el a költségvetés különféle tételei. Ez
nagyon fontos dolog. Erre azt mondani, hogy a közszférában pedig elbocsátások lehetnek, ez
igaz, lehetnek, de nagyságrendjében, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy különbség van
ebben a kérdésben, és abban is, hogy ma Magyarországon hárommillió ember dolgozik
hozzávetőleg, és ebből egymillió ember termel, a többiek pedig valamilyen ellátórendszerben
dolgoznak. Ha ezt nem változtatjuk meg, akkor az ország fölborul, és vége van. Azt
gondolom, hogy ez a költségvetés nagyon-nagyon szépen mutatja, hogy más irányt szeretnénk
venni, és a hiánycélt is tartja.

A másik, és ezek most már a bizottság témakörei: az egészséges nemzet koncepció
felé indult el az a gondolkodásmód, amelyben a sport többlettámogatása is megjelenik. Szó
volt arról, hogy gondolkodásbeli különbség vagy alapelvekbeli különbség. Sosem volt ebben
a bizottságban alapelvi vita, hogy ez az ország az egészségi állapotát tekintve katasztrofális
állapotban van, és a mozgásszegény életmód, illetve az egészséges életmód hiánya okozza ezt.
Ebben a költségvetésben, tessenek megnézni, a szabadidősportra, diáksportra szánt költségek
olyan szinten emelkednek, ami nagyon-nagyon régen volt.

És akkor a régről, hogy én is jegyzőkönyveket mondjak, 2002-ben a sportfinanszírozás
30 milliárdnál állt meg, és 2002-ben a turisztika és idegenforgalom finanszírozása 28 milliárd
forint helyi, és csak saját belső forrásoknál állt meg. Ezek a pénzek az elmúlt nyolc évben
olyan szinten csökkentek, ami arról szólt, hogy a sportágazat, és az egészséges életmódhoz
kapcsolódó dolgaink borzasztó alacsony szinten lettek finanszírozva. Sikerült elvenni még a
diáksport-normatívát is, de itt a bizottságban megegyeztünk, ha tetszenek rá emlékezni, és
mindenki azt mondta, hogy hurrá, átviszi a kormányán, majd bent a plenáris ülésen tetszettek
mondani, hogy mégsem tudjuk átvinni. De azt gondolom, hogy ennek nem is ez a lényege,
hanem az, hogy most egy más irányt vettünk ebben a kérdésben is. Jelentős a többlet a
sportfinanszírozásban, és nem az élsportéban elsősorban. Kimondtuk hosszú éveken keresztül,
és most teljesítjük. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.

Természetesen gondolkodunk abban is, és a költségvetésben meg kell hogy jelenjen,
ha máshogy nem, módosító indítványokkal, mint eddig, a diáklabdarúgás támogatása, hogy a
mindennapos testnevelést is vinnünk kell a későbbiekben tovább. Ez majd az oktatási
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fejezetnél kell hogy megjelenjen. Muszáj, hogy elérjük azt, hogy a gyerekek minden nap
rendszeresen sportoljanak, kötelező jelleggel.

Én azt gondolom, hogy ha ezt az egészet így összerakjuk, akkor a sport része és az
egészséges életmódra vonatkozó része ennek a költségvetésnek igenis rendben kell hogy
legyen.

A turisztikai részéhez nem értek különösebben, de azt én látom a polgármesteri
munkakörből, hogy igenis a regionális operatív programokban és a Széchenyi-terv tervezési
időszakából is látszik, hogy jóval több forrás fog jutni célzott turisztikai fejlesztésekre, mint
eddig, jóval több, csak lehet, hogy most nem fürdőt fogunk építeni mindenhol, hanem
komplex programokat fog támogatni a turisztikai fejlesztés. Tessék végiggondolni, hogy
mekkora problémát okozott az, hogy mindenhol ugyanazt építettük. A múltkor az elnök úr
elmondta a Nógrád megyei fejlesztési programokat nagyon-nagyon szépen, és azt gondolom,
hogy ez követendő, mint a stratégia is. A múltkor, amikor a turisztikai stratégiáról beszéltünk,
kimondottan jó része volt sport- és kulturális turizmus bemutatása, az ahhoz tartozó források
biztosítása is.

Induljunk el ezen az úton, és azt gondolom, egyszer egy ellenzék vegye azt a
bátorságot, hogy ha nem is megszavazza, hanem, mondjuk, tartózkodik az általános vitára
bocsátás lehetőségénél. Én ezt javaslom, hogy bocsássuk általános vitára a költségvetést.
(Jelzésre:) Lezártam a vitát, képviselő úr, én csak összegeztem. Amit elmondtam, az ugyanaz
volt, amit önök is elmondtak, úgyhogy szavazhatunk.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Aki egyetért az általános vitára bocsátással, az emelje fel a kezét! (Szavazás.)
Tizenkettő. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt ellenszavazattal elfogadtuk az általános vitára
bocsátását.

A bizottságnak előadót nem kell állítania.
Köszönjük szépen, főosztályvezető asszonyok, tessenek nyugodtan menni a többi

bizottságba.
Nincs több napirendi pont, esetleg az Egyebeknél, ha bárkinek van valami közlendője,

amit úgy gondolt, hogy el kell mondania. (Nincs jelzés.)
Köszönjük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 44 perc)

Szalay Ferenc
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz


