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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Köszöntök mindenkit, a sajtó képviselőit, meghívott
és érdeklődő szakértőket. A jelenléti ív szerint a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A megküldött napirendi javaslathoz nem érkezett módosítás, kiegészítés. Ezért
megkérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e a napirendi javaslatban szereplő pontok
megtárgyalásával. Kérem, aki egyetért, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.)
Tizennyolc igen. Aki nem ért egyet? Nincs ilyen. Tartózkodott? Egy. A bizottság elfogadta
napirendjét.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterjelölt meghallgatása

A meghallgatás előtt tájékoztatom a bizottságot, az a feladatunk, hogy megismerjük,
meghallgassuk miniszterjelölt úr bemutatkozását, és véleményezzük tájékoztatóját. Egyúttal
hadd köszöntsem az új kormány leendő miniszterét, Matolcsy György urat. Tisztelettel
köszöntöm, és sok sikert kívánok meghallgatásához. Matolcsy úr életrajzát a bizottság tagjai
megkapták a parlament könyvtárának tájékoztatása alapján. Ezért bizonyos információkat már
szerezhettek, legfőképpen azok, akik korábbi minisztersége alatt is együttműködhettek vele.
Ezért tisztelettel azt javaslom, mielőtt átadnám a szót, hogy ha lehet, elsősorban a leírtakon
túlmutató elképzeléseiről, az ön által vezetendő tárca működéséről és a szombaton
nyilvánosságra hozott kormányprogramból az ön szakterületéhez tartozó gondolatokat
ismertesse velünk.

Akkor megadom a szót Matolcsy György leendő nemzetgazdasági miniszterjelölt
úrnak. Parancsoljon, miniszterjelölt úr.

Dr. Matolcsy György szóbeli tájékoztatója

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A pénz szerepének fontosságát jelzi, hogy a második Orbán-
kormány nemzetgazdasági miniszterjelöltje először a költségvetési bizottságban jelenik meg,
és itt beszélgetünk a jövőről. Ismert a kormányprogram, a kormányprogramból a
pénzügypolitikára háruló célokról, feladatokról szeretnék elöljáróban néhány mondatot
mondani. Ismert mindnyájunk előtt, hogy az elmúlt 20 év legsúlyosabb örökségét kapja a
most alakuló kormány. Egy kettős válság szorításában vagyunk, az elmúlt 8 év
kormányzásának következtében van egy belső pénzügyi és gazdasági válság, és még tart egy
erőteljes, külső, globális pénzügyi válság nyomában egy gazdasági visszaesés.

A pénzügypolitikát ez a két válság és ennek megoldása, feloldása határozza meg.
Három pénzügy-politikai célt tűzünk maguk elé. Az első a magyar államadósság csökkentése.
Ezt azért kell mindenekelőtt magunk elé tűznünk, mert Magyarország pénzügyileg a világ
egyik legsebezhetőbb gazdasága. Egyes felmérések szerint a 11. legsebezhetőbb, más
felmérések szerint a 2-3. legsebezhetőbb pénzügyi célpont. Egyik sem jó. Az államadósság
magas szintje, GDP-arányosan 80 százalék körüli magas szintje teszi Magyarországot a
globális piacgazdaság egyik legsebezhetőbb célpontjává. Első célunk tehát az államadósság
szintjének csökkentése.

A második célunk a fenntartható államháztartási deficit elérése. Mindenki előtt ismert,
hogy a magyar gazdaság az elmúlt 4-5-8-20 évben végig küzdött a magas költségvetési,
államháztartási hiánnyal. 2001-ben még 2,8 százalékos volt a költségvetési deficit GDP-
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arányos szintje. Mindenki előtt ismert, hogy milyen pályát jártunk be, valamennyi szakértői
elemzés azt mutatja, hogy az ez évre tervezett 3,8 százalékos GDP-arányos államháztartási
deficit nem tartható fenn. A második célunk tehát egy fenntartható deficitszint.

A harmadik célunk az euróövezeti csatlakozás. Ez egy következmény, ami egy
csökkenő államadósság, egy fenntartható államháztartási deficit, egy újból beinduló
növekedés, egy emelkedő foglalkoztatás eredménye lehet.

A három kiemelt pénzügy-politikai célunkat három kiemelt eszközzel kívánjuk elérni,
ahogy ez a kormányprogramban is szerepel. Elsőként a foglalkoztatási szint emelésével.
Valóban, 10 év alatt legalább 1 millió új munkahelynek kell létrejönni a magyar gazdaságban
ahhoz, hogy a pénzügy-politikai céljaink teljesülhessenek. Nincs olyan gazdaságpolitika, azon
belül nincs olyan pénzügypolitika, amely a foglalkoztatási szint legalább 10 százalékos, ez
esetünkben 1 millió pluszmunkahelyet jelent, emelkedése nélkül eléri a fenntartható
deficitszintet és az államadósság csökkentését. A közgazdaság nem ismer olyan esetet, amikor
53-54 százalékos foglalkoztatási szinten, ez ma jelenleg Magyarország foglalkoztatási rátája,
az Unióban már Máltát is magunk elé engedtük, tehát az utolsók vagyunk, szóval nincs olyan
közgazdasági elmélet és gyakorlat, nemzeti minta, ami azt mutatja, hogy ilyen alacsony
foglalkoztatási szinten valaki nemhogy felzárkózni, hanem fenntartható pénzügyi egyensúlyt
lenne képes elérni. Tehát az első eszközünk a pénzügy-politikai célok eléréséhez a
foglalkoztatási szint emelése. Ez a célunk az Unió mai foglalkoztatási szintjének elérése 10 év
alatt. Az Unió ennél dinamikusabb célt tűzött ki maga elé, nekünk az 1 millió új munkahely
megteremtése éppen elég kihívást jelent.

A második eszközünk a gazdasági növekedés. Először újra kell indítani a magyar
gazdaság növekedését, erre az évre az Európai Unió 27 tagállama közül egyedül
Magyarországon jeleznek előre visszaesést. Tehát a növekedés újraindítása központi
gazdaságpolitikai feladatunk. Növekedés nélkül nincs foglalkoztatásiszint-emelkedés, anélkül
pedig nincs államadósság-csökkenés és fenntartható deficit.

A harmadik eszközünk a beruházások bővítése. Mindenki előtt ismert, hogy egy
abszurd helyzet van ma Magyarországon 2010-ben. Az Uniós csatlakozás utáni években az
európai uniós források megnyitásának, megnyílásának pillanataiban Magyarországon 17 éves
beruházási mélypont van. Ez példátlan. Ezen belül 5 éves építőipari mélypont van. Beruházás
nélkül nincs növekedés, növekedés nélkül nincs foglalkoztatás, és nem érhetjük el pénzügy-
politikai céljainkat.

Ezeket a célokat és kiemelt eszközöket néhány olyan területtel szeretnénk dinamizálni,
amelyek segítenek bennünket, hogy ezt az egész lehetetlen helyzetet megfordítsuk. Két ilyen
eszközt sorolnék ma itt fel. Az első a bürokrácia csökkentése. Mindenki előtt ismert, hogy
Magyarországon nagyjából 2800 milliárd forintnyi teher, bürokratikus adminisztrációs
kötelezettség terheli a vállalkozókat. Ez a GDP-nek több mint 15 százaléka, messze a
legmagasabb az Európai Unióban. A bürokrácia terhét, ahogy ez a kormányprogramban is
szerepel, érzékelhetően csökkentenünk kell, legalább 30 százalékkal, egyharmadával. Enélkül
nincs beruházás, nincs növekedés, nincs foglalkoztatás és nincs pénzügypolitika.

A második az adószint érzékelhető mérséklése. Ezt is mindenki ismeri. Magyarország
a világ 183 országa közül a 151. legmagasabban adóztatott ország. Tehát a teljes adóteher a
világ 183 országa közül a 151. Magyarországon. Írország a 7., Szlovénia a  75., ha mi a 151-
dikek vagyunk, akkor sokan vannak előttünk. A régióból mindenki. Ilyen adóteherrel nem
lehet sikeres gazdaságpolitikát folytatni. Mi tehát érzékelhetően, a kormányprogramban
szereplő mértékben fogjuk csökkenteni az adóterhelést.

A harmadik további eszközünk a piacteremtés. Megbukott az a gazdaságpolitika,
amely kizárólag az exportpiacokra koncentrálva próbált gazdasági felzárkózást elérni. Két
lábra kell állni. Az exportpiacok továbbra is fontosak, de a belföldi piacot kell felértékelni.
Minden, ami belföldi piac, az energiahatékony felújítási programok, a lakótelepek
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energiatakarékos felújítása, a mezőgazdaság, az építőipar, mindaz, ami belföldi piac, az új
kormányprogram következtében felértékelődik. Piacot kell teremtenünk belül a magyar
vállalkozásoknak.

Negyedikként tőkét kell adnunk a magyar vállalkozásoknak, ezért az európai uniós
források teljes átcsoportosítását hajtjuk végre, ami azt jelenti, hogy a mai mintegy 18
százalékos tényleges szintről legalább 50 százalékra emelkedik a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott uniós támogatási arány. Ez az arány Ausztriában 73 százalék,
Finnországban 75 százalék, az 50 százalék a harmadik dobogós hely lesz az Európai Unióban.
A mai 18 százalék képtelenül alacsony.

Végül hitelre, olcsó hitelre is szükségük van a vállalkozásoknak ahhoz; hogy a kiemelt
pénzügy-politikai céljaink megvalósuljanak. Az olcsó hitelhez jegybanki alapkamat- és
kamatcsökkentésre van szükség, ha kell, kamattámogatásra. Tehát minden olyan eszközzel
élni kívánunk, aminek következtében a hitel, a tőke, a piac, az adó és a bürokrácia
Magyarországon a jó irányba, a gazdaságot szolgáló irányba fordul.

Végezetül, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, szeretném rögzíteni, hogy az a néhány
gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát érintő gondolat, amit most itt elmondtam, egy teljes
gazdaságpolitikai váltást, fordulatot jelez. Ez a gondolkodás más, mint az elmúlt 8 év
gondolkodása, más, mint amit az elmúlt 20 évben egy röpke, négyéves, kivételesen sikeres
pillanattól eltekintve megpróbáltunk. Nekünk egy nemzeti érdekeket szem előtt tartó
gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát kell követnünk, amely fordítva gondolkodik. Nem
először a költségvetési egyensúlyt állítja be, és annak következtében reméli automatikusan a
foglalkoztatás bővülését és a növekedést, hanem először foglalkoztatást bővít, beruházásokat
bővít, hitelt bővít, tőkét ad, bürokráciát csökkent, adót csökkent, növekedést ér el, és ezek
következtében éri el az államadósság szintjének csökkentését, a fenntartható államháztartási
deficitet és végül az eurózónához történő csatlakozást. Köszönöm szépen megtisztelő

figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr, a programismertetést. Most a
képviselői kérdések feltevésére van mód. Kérdezem, ki kíván kérdést intézni Matolcsy úrhoz.
Lenhardt Balázs úr. Parancsoljon!

Dr. Lenhardt Balász kérdése és a válasz

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Sok kérdésem lenne, nem tudom, hogy valamilyen rendben
haladjunk?

ELNÖK: Ha lehet, egy kérdést tegyünk fel.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Nehéz egyben összegezni, mert sok minden
felmerült. Az utóbbi időszakban Matolcsy úr munkásságát elsősorban a Heti Válaszban
megjelent cikkein keresztül tudtam nyomon követni. Érdekes változást jelent számomra, hogy
korábban az ottani cikkek hangvétele elég egyértelműen a neoliberális behatást tükrözött, míg
az utolsó időben, és hozzáteszem, örömteli módon egy változást mutat, és megjelentek már
benne olyan elképzelések, amelyek abszolút a Jobbik programjába és elképzeléseibe is
beleillik. Tehát itt ennek hátterére lennék valamennyire kíváncsi.

Másrészt itt nyilván rengeteg olyan konkrétum van, amiben hosszú ideig tartana
belemenni, de néhány dolgot kiemelnék.
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ELNÖK: Elnézést, hogy megszakítom, 11-kor egy másik miniszterjelölt
meghallgatására kerül sor, lehetőleg a kérdést tessék megfogalmazni. Vélemény elmondására
lesz még mód a következő körben. Köszönöm.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Az államadósság szintjének rendezése a három
fő cél közül elsőként hangzott el. Ezt pontosan milyen eszközökkel kívánja rendezni a
miniszterjelölt úr, mert mi is ezt tartjuk az egész országot gúzsba kötő külső kényszerek közül
a legjelentősebbnek. Ennek megoldása nélkül nem látjuk az utat, a lehetőséget a kilábalásra.
Ezért gondoltuk, hogy valamiféle tárgyalást kell kezdeményezni a Magyarországnak hitelt
nyújtó nemzetközi szervezetekkel, államokkal, pénzügyi alapokkal.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kérdés világos. Megadom a lehetőséget a
miniszterjelölt úrnak, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm szépen.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm
a figyelmet, hogy 400 könyvet velem együtt olvasott. Ha ezt ugyanúgy tette, mint én, akkor
látta, hogy 20 éve harcolok a neoliberális gondolkodás ellen. Üdítő volt 1990-ben azonnal
találkozni ezzel a gondolkodással és az ezt képviselő hatalmi szerkezettel az Antall-kormány
politikai államtitkáraként. Akkor rögtön rossz útra mentünk. Ez a gondolkodás megbukott,
Magyarországon többször, a világban pedig a válság söpörte el. A mi kormányprogramunk,
gazdaságpolitikánk és pénzügypolitikánk élesen ellentétes a neoliberális áramlattal. Mi egy
európai szociális piacgazdaság kereszténydemokrata gyökerű gazdaságpolitikájának talaján
állunk.

Államadósság. Az államadósság, a GDP-arányos államadósság, hiszen mindig ez
számít, Magyarország esetében a térséghez mérve kétszer-háromszor magasabb. Az
államadósság szintjét kell mérsékelnünk. Az államadósság szintjének mérsékléséhez mindent
meg kell tennünk, hogy a magyar bruttó hazai termék növekedjen. Tehát a foglalkozatás, a
növekedés és a beruházás azok az eszközök, amelyek növelik a nevezőt, növelik a magyar
bruttó hazai terméket, és ezzel elérik az államadósság szintjének mérséklődését. Ebbe az
irányba hat az is, hogy ha alacsonyabbak a jegybanki alapkamat és a kamatok, tehát kevesebb
finanszírozási forrás szükséges erre. Ezt segíti, ha az államháztartási deficit csökken. Miután a
2002-es 53-54 százalékos szintről ma már 80 közelébe emelkedett az államadósság szintje, ez
nem lesz egyszerű feladat. De mindent meg fogunk tenni, hogy a növekedés, foglalkoztatás,
beruházás, alacsonyabb kamatszint és fenntartható deficit eszközeivel mérsékeljük a magyar
gazdaságot terhelő államadósságot. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Szijjártó Péter úr, őt követi Veres János úr és Dancsó József úr.

Szijjártó Péter kérdése és a válasz

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Arról szeretném kérdezni, mit gondol, hogy az elmúlt 8 esztendő által
hagyott terhek mennyire fogják keretek közé szorítani azt a remélhetőleg a jelenlegivel
homlokegyenest ellenkező gazdaságpolitikát, amelyről miniszter úr volt szíves itt néhány szót
szólni. Az elmúlt napokban arról hallhattunk, hogy a még éppen hivatalban lévő
pénzügyminiszterhez haját is égnek állította az a szerződéses garanciavállalás, amit a
Malévnál találtak. Lehet hallani a kórházak konszolidációs igényéről, a nagy állami
társaságok rendkívül nehéz helyzetéről az ebből fakadó konszolidációs igényekről. Szóval, mi
az az összeg, amit most nagyjából lát miniszter úr, ami nagyjából csontvázként fog kihullani a
szekrényekből, és nehezíteni fogja a következő kormány gazdaságpolitikai fordulatát?
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ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Válaszadásra következik miniszterjelölt úr.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselő Úr! Súlyos a teher, hiszen egyfelől egy makrogazdasági terhünk van, egy padlón
lévő reálgazdaság. De súlyos az államháztartás terhe is, erre utalt kérdésében több területen.
Egészen pontosan nem tudjuk, viszont várjuk, hogy Varga Mihály volt pénzügyminiszter úr
és munkacsoportjának jelentését. Az első jelek azonban riasztóak, és ezek a jelek egyre több
területről jönnek. Az önkormányzati szektort nem csupán egy negyedmilliárd feletti
adósságteher nyomja, hanem a működési ellehetetlenülés is ott áll a küszöbön. Augusztusig-
szeptemberig látjuk finanszírozhatónak egy sor önkormányzat esetében az önkormányzat
kezelésében lévő intézményeket.

Valóban újabb és újabb fekete lyukak, mondaná David Cameron, csontvázak,
mondanák mások, esnek ki a szekrényből, akár a Malév, akár a Munkaerő-piaci Alap
esetében, ahol sajnos nem 10 milliárd forint, hanem legalább 100 milliárd forint a tényleges
hiány. Hiszen nagyobb lesz a munkanélküliségi ráta, és hiányzik a pénz a kétszer százezres
programokból. Úgy látom tehát, el kell arra készülnünk, hogy a 3,8 százalékos államháztartási
deficittel szemben az örökségünk lényegesen súlyosabb. Ezt természetesen nem hagyhatjuk,
hiszen a világban még tart a pénzpiaci válság, ezen belül az eurózóna pénzügyi válsága
kopogtat, itt van Görögország, itt van Portugália, Spanyolország, Olaszország, Nagy-
Britannia, tehát nekünk nagyon keményen szembe kell majd nézni azzal a pénzügyi és
államháztartási örökséggel, amit Varga Mihály úr és munkacsoportja feltár. Köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Kérdéssel következik Veres János képviselő úr.

Dr. Veres János kérdése és a válasz

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Elsőként azt szeretném kérdezni öntől, hogy az ön által is jegyzett,
benyújtott törvénymódosítási javaslatban a versenyeztetés mellőzését kívánják előírni a
privatizáció során. Az ebben megfogalmazott társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb
szempontok szerinti... satöbbi, nem mondom végig idő hiányában, ha a szövegben erre az
egyébre kitérne, hogy pontosan mit értenek az alatt, hogy egyéb szempontok alapján lehet a
versenyeztetést mellőzni.

Az iménti szóbeli kiegészítésében azt mondta, hogy a foglalkoztatási szint 10
százalékos emelése 1 millió új munkahelyet jelent. Számszerűsítené pontosan, hogy minek a
10 százalékos emelése jelent 1 millió új munkahelyet? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert
Magyarországon az elmúlt 20 évben nem nagyon volt 4 millió 300 ezernél több
foglalkoztatott. Ebből következően a mostani foglalkoztatási szinthez képesti, ami 3 millió
830 ezer főt jelent, 1 millió új munkahely nagyjából egynegyedével több foglalkozatást
kellene hogy eredményezzen az ön által ismertetett eszközök figyelembevételével is.

ELNÖK: Köszönöm.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ön az elmúlt időszakban...

ELNÖK: Köszönöm a kérdést, képviselő úr, de el fogjuk felejteni, ha sok kérdés lesz.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor szeretnék majd visszatérni a továbbiakban.
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ELNÖK: Természetesen.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm.

ELNÖK: Tessék parancsolni, miniszterjelölt úr.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. A
rám eső és ön által idézett jogszabálytervezet az APEH és a VPOP összevonása. Ez azért
szükséges, mert Magyarországon meg kell erősítenünk a pénzügyi ellenőrzést egy ütőképes,
hatékony, egységes szervezetre van szükség. A magam részéről ezt a részét jegyzem a
jogszabály-tervezetnek.

Ami az 1 millió munkahely matematikáját illeti, az nagyon egyszerű. Ezt biztosan ön
is tudja. Hiszen az Európai Unióban 63-64 százalékos jelenleg a foglalkoztatási ráta, ez az
Egyesült Államokban 75 százalék, Délkelet-Ázsiában 85 százalék, a skandináv államokban
70 százalék felett van, Szlovéniában 72 százalék. Magyarországon ezzel szemben 53-54
százalék közötti. Ezt kell 10 százalékponttal, 63-64, ha lehet, 65 százalékra emelnünk, és ez
az 1 millió munkahely. Ma Csehországban 64 százalékos a foglalkoztatási ráta, és 960 ezerrel
van több 8 órás, adózó munkahely. Amit mi tehát célul kitűzünk, az nem a Hold, nem a Mars,
nem a lehetetlen, az Csehország és az Európai Unió jelenlegi foglalkoztatási szintje. Ez
egyébként a mai 3,7 millió munkahelyhez képest jelent 1 millió új munkahelyet, és ez a
csehországi szint. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Következik Dancsó József képviselő úr, őt követi Vágó
Gábor képviselő úr.

Dr. Dancsó József kérdése és a válasz

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszterjelölt úr már utalt arra, hogy a magas kamatok gúzsba
kötik az államadósság nagy terhe mellett a gazdaságot. Tudjuk jól, hogy a jegybank magas
kamata arra ösztökéli a kereskedelmi bankokat, hogy betétként inkább oda helyezzék el fölös
pénzeszközeiket, semmint a gazdaság hitelezésére fordítsák. Milyen eszközrendszert lát
miniszterjelölt úr a tekintetben, hogy végre a kereskedelmi bankokat is arra tudjuk ösztökélni,
hogy a gazdaság működőképességéhez hozzájáruljanak, és milyen eszközrendszerünk lehet a
tekintetben, hogy a jegybanki kamatok magasságát sokkal lejjebb vigyük? Hiszen ezt látjuk
más európai országokban is, amelyek a válsággal sikeresebben küzdöttek meg, jóval
alacsonyabb jegybanki alapkamatok mellett működnek. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Következik Matolcsy úr válasza.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő
Úr! Valóban, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a jegybanki és általában a kamatszint
csökkentése nélkül nem tudjuk a gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtani. A helyzet itt is
rendkívül súlyos. Mindenki ismeri a történetet, a 2008-as jegybanki alapkamat-emelést, amit
az IMF-megállapodás bejelentése után azonnal vissza kellett volna vonni, mérsékelni kellett
volna. Magyarországon nagyon lassan csökkent a jegybanki alapkamat. Lenne még jelentős
jegybanki alapkamat-csökkentésre lehetőség, hiszen ha az inflációs szinthez mérjük, akkor
egy 4,5 százalékos jegybanki alapkamatot a reálgazdasági mutatók, inflációs mutatók alapján
reálisnak lehet tekinteni.
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A helyzet súlyosságát egyetlenegy adattal szeretném még jelezni. Ezt nyilván a
bizottság tagjai látják. A jegybanknál kéthetes letétben 4500 milliárd forint jelenik meg. Ez a
jegybank alapkamat alatti 1 százalékos szinttel kerül elhelyezésre. Ez okozza a magyar
gazdaság dermedtségét, fagyott állapotát. Ez a 4500 milliárd forintnyi pénz nincs benne a
banki finanszírozásban, hiszen a jelenlegi gazdaságpolitika, a jelenlegi gazdasági közeg nem
szívja fel ezt a pénzt, és egy könnyű megoldással kéthetes letétbe adják, ami forog tovább.
Egyetlen hónap alatt, április hónapban 570 milliárd forinttal emelkedett az állomány. Tehát
nem csökken a magyar gazdaság befagyott, dermedt állapota, hanem, ha lehet, még tovább
fagy. Na, ez az igazi baj. Minden eszközt meg fogunk ragadni, minden tárgyalási és pénzügy-
politikai formát alkalmazni fogunk annak érdekében, hogy ez a 4500 milliárd forintnyi
pénzintézeti letét minél gyorsabban bemenjen a gazdaságba, és a foglalkoztatás-növekedés, a
beruházások felé menjen. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, jelölt úr. Következik Vágó Gábor képviselő úr kérdése. Tessék
parancsolni!

Vágó Gábor kérdése és a válasz

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Az szeretném megkérdezni, mivel már említette, hogy Varga Mihály úr és csapata június
közepéig dolgozik az államháztartás átvilágításán, az LMP szerint egyértelmű, hogy jelentős
probléma volt eddig is a költségvetési, makrogazdasági politika átláthatatlansága és
elszámoltathatatlansága. Mégis, semmi jelét nem látjuk annak, hogy az új kormány javítaná a
transzparenciát és az elszámoltathatóságot, sőt, a vagyontörvény drasztikusan csökkenti azt.
Milyen mechanizmusokkal kívánja biztosítani az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot,
hogy a jövőben ne jelenjenek meg ilyen fekete lyukak vagy csontvázak, ahogy ön
fogalmazott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Tessék parancsolni, miniszterjelölt úr!

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselő Úr! Az új kormány átláthatóságra vonatkozó ígéretét hagyjuk az új kormány
megalakulását követő időszakra, azt javaslom. Mindent meg fogunk tenni, hogy a maihoz
képest nagyságrendileg megforduljon a helyzet. Tehát egy kiszámítható, hiteles, átlátható
pénzügypolitika legyen. Magyarország azért fizet felárakat, és azért szerepel a világ
legsebezhetőbb országai között, mert a magas államadósság mellett a kiszámíthatóság,
hitelesség, átláthatóság csorbult. Az ismertetett kormányprogram minden elemében azt
szolgálja, hogy Magyarország egy hiteles és kiszámítható pénzügy-politikai pályán legyen.
Ennek érdekében feltárjuk a tényhelyzetet, a tényhelyzet önmagában az átláthatóságot jelenti
majd. Nem fogadunk egy olyan költségvetési örökséget, amiről nem tudjuk, hogy milyen.
Tehát a átláthatóság akkor indul, amikor föltárja Varga Mihály és munkacsoportja a tényleges
államháztartási helyzetet 2010-re. Köszönöm szépen, képviselő úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Boldvai László képviselő úr. Őt követi, ha
első körben nincs több kérdés, a második körben Veres János képviselő úr.

Boldvai László kérdése és a válasz

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Ön
nyilatkozott és itt, a bizottsági ülésen is említette az adóterhelés csökkentését mint az egyik
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vonzó és követendő célt. Az MTI-nek adott nyilatkozatában ön egyharmadról beszél, 1500-
2000 milliárdról. Azt is nyilatkozza, hogy még ebben az évben ez több százmilliárd forint kell
legyen. Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a belső szerkezetével megismertet-e bennünket.
Az ön véleménye szerint mely típusú adóknál mekkora nagyságrendű, konkrét adócsökkentés
várható, milyen határidővel?

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Megadom a szót Matolcsy György úrnak.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Igen,
képviselő úr, valóban az a helyzet, hogy az adóterhelés nagyságrendileg jelentős csökkentése
nélkül nincs gazdaságpolitikai fordulat. Azt gondolom, hogy ez egy hároméves adóreform
keretében történő végrehajtás, amelynek első lépése már ez év közepétől indulhat. Ez egy
adófilozófián alapszik. Az egész hároméves adóreform egy adófilozófián alapszik, amelynek
az a lényege, hogy a jövedelmeket terhelő adókról a fogyasztási és forgalmi szférára
helyezzük át az adózás súlypontját. Tehát elsősorban a jövedelmeket terhelő adók szintjének
csökkentését szeretnénk elindítani és végrehajtani három év alatt. Ez természetesen a
személyi jövedelemadót és a járulékokat, tehát a munkaadói, munkavállalói járulékokat
jelenti.

Minden nemzetközi felmérés szerint Magyarország a jövedelmeket terhelő adók
területén is kilóg a sorból. Persze, most már az áfa területén is az Unió három legmagasabb
áfakulcsával dolgozó, működő ország között vagyunk. A mi adófilozófiánk tehát az, és ennek
megfelelő lépéseket lehet várni majd az új kormánytól, hogy a jövedelmeket terhelő adókról
helyezzük át a forgalmi, fogyasztási szférára az adózás súlypontját. Ez élénkíti a gazdaságot
és versenyképessé teszi a gazdaságot. Azonkívül megőrzi az államháztartás stabilitását. A
forgalmi adókkal stabilabbá lehet tenni az államháztartás bevételi oldalát, mint a
jövedelmeket terhelő adókkal. Ez, azt gondolom, az elmúlt néhány évtized egyetlen
tapasztalata. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a választ. Az első körben kérdezők között következik Herman
István képviselő úr.

Herman István Ervin kérdése és a válasz

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Örömmel hallottuk jelölt úr bevezető

gondolataiban, hogy a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások prioritást kapnak. Örömmel
hallottuk, hiszen a nemzet gerincét képező gazdasági szervezetegységről van szó. Örömmel
hallottuk, hogy a belföldi fogyasztás növelésére törekszik az új kormány és az ön által vezetett
minisztérium. Viszont ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, a belföldi kereskedelmi részarány
átrendezése nélkül aligha hiszem, hogy lehetséges. Erre vonatkozóan szeretném kérdezni
miniszterjelölt urat, hogy vannak-e elképzelései.

ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Átadom a szót Matolcsy úrnak.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő
Úr! A gazdaságpolitikai fordulat lényege, hogy két lábra kell állnunk. A korábbi egyoldalú
liberális, neoliberális gazdaságpolitika kizárólag a külföldi tőkére, külföldi piacra és
nagyvállalatra helyezte a hangsúlyt. A kiegyensúlyozott, új gazdaságpolitika azt jelenti, hogy
a belföldi piacra, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokra és természetesen a belföldi
tőkére és tőkeemelésre helyezzük a hangsúlyt. Ez a kereskedelemben is érvényesülhet. A
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magyar kereskedelemben is a belföldi piac megerősítése egy sor eszközzel a következő négy
évben megtörténik. Ugyanígy az építőiparban, ugyanígy az ingatlanpiacon, ugyanígy a
belföldi turizmusban, ugyanígy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén. Hazai
tulajdonú kereskedelmi láncokkal, a nyílt városi piacokkal és az őstermelők felkarolásával
lehet, azt gondolom, ezt a programot végrehajtani. Ez pénzügy-politikai kérdés, csak részben
gazdasági stratégia vagy kereskedelempolitika, az nyilvánvaló. Hiszen, ha itt több a magyar
termék, akkor több a magyar költségvetési bevétel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, jelölt úr. Első körben kérdez Ékes József képviselő úr.
Parancsoljon!

Ékes József kérdése és a válasz

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Három
rövid kérdés: körbetartozás, korrupció, energiafüggőség, pazarlás, új Széchenyi-terv. Azt
hiszem, egyszerű a kérdés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyszerű a kérdés, nehéz lesz a válasz. Tessék parancsolni!

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Igyekszem hasonlóan egyszerűen
válaszolni. A körbetartozás megszüntetését speciális pénzügyi eszközökkel is segíti majd a
magyar pénzügypolitika, faktorálással, mással. De az igazi megoldás a gazdaság élénkülése, a
növekedés, a foglalkoztatási beruházások bővülése. Az fogja megoldani a körbetartozást. De
nagyon sok esetben be kell avatkozni, például a közbeszerzési törvény módosításával, új
közbeszerzési törvénnyel, mert automatikusan nem szívódik föl ez a 4-500 milliárd forintra
tehető lánctartozás, körbetartozás a magyar gazdaságból. Tehát több oldalról lehet
megközelíteni.

Korrupció. Magyarországon legalább 250 milliárd forintra teszik a korrupció terhét,
ennyit visz el tőlünk, mindenkitől a korrupció. Ezt meg kell támadni, ahogy a bürokráciát.
Nem tűrhető el a bürokrácia, az adminisztrációs kötelezettség és a korrupció ilyen magas
szintje. A kettő összetartozik, kéz a kézben járnak. Minél több a bürokrácia, annál magasabb a
korrupció. Egy bürokráciaellenes program egyben egy korrupcióellenes program. Ezért tettük
első helyre.

A második Széchenyi-tervet szeretnénk egy széles üzleti, társadalmi, civil konzultáció
után 2011. január 15-én elindítani, most már szélesebben. Az egyik kulcsprogramja az
energiahatékonyság lesz. Magyarország a földgázfüggőség szempontjából a világ
legerősebben függő országa, ráadásul földgázimporttól függő országa. Az energiahatékonyság
alacsony, a függés magas, és piacot bővít minden energiatakarékos beruházás. Ezért
helyezzük a második Széchenyi-terv egyik kulcsprogramjába az energiahatékonyságot.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, jelölt úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az első körben van-
e még kérdése valakinek. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor megadom a szót Veres János
képviselő úrnak.

Dr. Veres János újabb kérdése és a válasz

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Jelölt Úr!
Egy rövid számolással szeretném érzékeltetni, hogy valahol gond van a számokkal, hiszen az,
amit ön elmondott a válaszában, a 10 százalékpontos foglalkoztatásbővítés 1 millió fővel
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természetesen azt feltételezné, hogy 10 millió a munkaképes korú lakosság száma.
Magyarországon mint tudjuk, nem ennyi a munkaképes korú lakosság száma. Azt hiszem, ezt
még érdemes lesz egy picit vizsgálni, hogy pontosan hogyan és mint. Az 1 millió új
munkahely akárhány év alatt is, nem 10 százalékpontos foglalkoztatásbővítésből keletkezhet,
hanem ennél lényegesen magasabból.

A másik kérdés, amit szeretnék feltenni önnek, a következő. Azt mondja, hogy olcsó
hitelre van szükség, és ebben a jegybanki alapkamat-csökkentést is megemlíti mint szükséges
eszközt. Csak emlékeztetnék arra, hogy annak idején, mintegy 7-8 évvel ezelőtt egy
ugyanolyan periódus volt, amikor a jegybank nagyon határozottan kamatemelést hajtott végre
és viszonylag sokáig magas szinten is tartotta az alapkamatot. Ön a nyilatkozataiban elég
határozottan fogalmaz a tekintetben, hogy mi a Monetáris Tanács tagjaival és döntéseivel
kapcsolatos véleménye. Hogyan ítéli meg, a Monetáris Tanács törvényben biztosított
jogköréhez képest a kormánynak milyen mozgástere van ezekben kérdésekben? Hogyan ítéli
azt meg, hogy hogyan tud a kormány hatással lenni erre a folyamatra, azon kívül, hogy még
nem kormánytagként, hanem politikuskén tesz egy felszólítást, kormánytagként van-e eszköz
az ön kezében arra nézve, hogy a Monetáris Tanács döntéseit közvetlen módon tudja
befolyásolni? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Ez már jórészt vélemény is volt. Megadom a szót ismét
Matolcsy György úrnak.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő
úr, nincsenek véletlenek. A '98-2002 közötti időszakban 240 ezer új munkahely jött létre,
most, 2002 és 2010 között legalább 500 ezer szűnt meg. Lehet, hogy e mögött az is
meghúzódik, hogy másként számolunk, és más az elképzelésünk a gazdaságpolitikáról.
Nekünk a munkahely van mindenekelőtt, ezért jól számolunk. Ha Magyarországon ma 53-54
százalék a foglalkoztatási ráta, és ezt szeretnénk 10 százalékponttal emelni, akkor eljutunk a
63-64 százalékos foglalkoztatási rátához. Ez a cseh szint, és az európai uniós szint, és ez
majdnem az a szint, amit az Unió ma elfogad. Ez az a szint, amellyel a mai magyar
államháztartás egyensúlyban lehetne. Ez egy pontos szám, ez egy reális szám, ez egy létező

szám. Úgyhogy a matematika egyben gazdaságpolitika is. A 10 százalékpont a foglalkoztatási
ráta 53-54 százalékról 63-64 százalékra történő emelése.

A második kérdését nagyon egyszerűen tudom megválaszolni. Közgazdászként,
ellenzéki képviselőként súlyos kritikával illettem a jegybank elmúlt évekbeli politikáját. Ezt
nemcsak én tettem, Róna Pétertől Surányi Györgyig bizony sokakat tudnék idézni, ezt sokan
megtették, kiváló közgazdászok. Ugyanazt az 5-6-7 súlyos hibát sorolták föl. A
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjeként, a pénzügypolitikáért felelős kormánytagként
együtt kell működnöm a Magyar Nemzeti Bank mindenkori vezetésével. Az együttműködés
az eszközöm. Az együttműködés és a meggyőzés. A véleményemet természetesen a Magyar
Nemzeti Bank mindenkori vezetésének el fogom mondani. Magyarországon nincs fiskális
élénkítésre lehetőség, de a gazdaságot okosan, a rendelkezésre álló eszközökkel segíteni kell a
talpra állásban. Ehhez monetáris eszköztár kell. A monetáris eszköztár a Magyar Nemzeti
Bank birtokában van. Tehát együttműködés, meggyőzés és ha lehet, közös programok.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, jelölt úr. Még egy kérdés feltételére adok lehetőséget.
Lenhardt Balázs úr!
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Vélemények, észrevételek

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
Sajnálattal kell megállapítsuk, hogy a Fidesznek mind a választási programjában, mind a
kormányprogramjában csak a célok kijelölése történik meg, a hozzávezető módszerek nem
jelennek meg. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagyrészt egyet is ért az itt felvázolt
megoldási, illetve a hozzá tartozó eszközjavaslatokkal, de azért jó lenne látni némi
konkrétumot. Az államadósságra vissza kell térjek annyiban, hogy ha a számok nyelvén
nézzük, az idei költségvetés 1250 milliárd forint kamattörlesztést ír elő, ami a jövő évre nézve
már az IMF-hitel törlesztése miatt gyakorlatilag a duplájára ugrik, 2400 milliárd forintra. Erre
nem hangzik elég megbízható válasznak, hogy majd a gazdaság bővülésével és a 10 éven
belül bekövetkező 1 millió új munkahely megteremtésével azonnal megoldás adódik. Ezzel
egyetértünk, csak gyorsabban és határozottabban kellene.

Még egy dolog, mert a devizahitelekről is kellene beszélni, ön említette, hogy a belső

piacteremtés mennyire fontos. Ön gazdasági miniszterként felelős volt az ország
felkészítéséért európai uniós csatlakozásra. Mi azt láttuk, és ezért is tiltakoztunk akkor az az
EU-csatlakozás olyan feltételek mellett való elfogadása ellen, ahogy megtörtént, mert nem
volt az ország gazdaságilag olyan helyzetben, hogy azt a versenyt, amit az ide akadálytalanul
beáramló tőke és multinacionális vállalatok ki tudtak használni, és ezáltal, mondjuk ki,
gyakorlatilag piacot vásároltak maguknak ezzel az európai uniós bővítéssel. Önök akkor ezt
nem kifogásolták, mi pedig akkor is elmondtuk, hogy a magyar gazdaság versenyképessége
nem alkalmas arra, hogy felvegye a sokkal tőkeerősebb, hitelképesebb multinacionális
vállalatokkal a versenyt. Ennek lett az a folyománya, amit most már önök is megerősítenek,
hogy végletesen meggyengültek a hazai vállalkozások, illetve a belső piac...

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, ez már vélemény volt valójában. Így áttértünk erre
a műfajra. Előtte megadom a szót Domokos László képviselő úrnak.

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Az lenne a kérdésem,
hogy véleményt lehet-e mondani, mert úgy látom, az ellenzék egyre inkább
véleményalkotásba burkolt kérdéseket próbál föltenni. Akkor én is a véleményalkotás
irányába haladnék, ha ez az időszak jött el.

ELNÖK: Tessék folytatni a véleménnyel.

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy átfogó,
világos gazdaságpolitikai váltást fogalmazott meg a miniszterjelölt úr, és egyetérthetünk
abban, hogy Magyarország legnagyobb problémája az, hogy új munkahelyekre van szüksége,
és amennyire lehet, a meglévőkből a legtöbbet meg kell őrizni. Hogy mennyi sikerül, az egy
másik kérdéskör lesz, hiszen valóban elképesztő nyomás alatt van a kis- és középvállalkozói
szféra. Ezen nagyon gyorsan könnyíteni kell, kérdés, hogy mennyit lehet menteni, mennyi
munkahelyet lehet megmenteni. A kiadási oldalról érdekes módon különösebben senki nem
kérdezett, pedig úgy gondolom, az egyharmados bürokráciacsökkentési program mintegy 900
milliárdos kiadáscsökkentést jelent. Ezt ki szeretném emelni, hiszen Magyarországon soha
ekkora mértékű bürokráciacsökkentést, ekkora kiadási oldalcsökkentést nem hajtottak végre
oly módon, hogy ez széles körben a lakosság szolgáltatásait nem érinti. Sőt, könnyíti, hiszen
gyakorlatilag ott lesz enyhítés, ahol ez gondot okoz számára. Ez egy hatalmas előrelépés, ezt
ki kell emelni, szerintem ez kiemelkedik minden eddigi kormányzati program közül, és ezért
elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a véleményét. Megkérdezem, hogy ki kíván még
véleményt mondani. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Jelölt Úr!
Tekintettel arra, hogy itt több kérdés van, amelyek feltevésére ebben a menetben, amit
Domokos képviselő úr itt hiányolt, nem nyílik lehetőség, hiszen akkor negyedszer is, ötödször
is szót kellene kérni... (Domokos László közbeszól.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ellenzékből is szabad beszélni.

ELNÖK: Veres János képviselő úr beszél.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor, amikor ebben a költségvetési bizottságban
abban a 8 évben miniszterjelölti meghallgatásra került sor vagy éppen a miniszter szokásos
évenkénti bizottsági meghallgatására, akkor nem volt időkorlát. Szóba hoztam már akkor is,
amikor a mai ülés így került kitűzésre, hogy egy órás időkeretben kívánja a bizottság
meghallgatni a jelöltet, hogy nem biztos, hogy ennek a tárcának a súlyához méltó, ha valaki
egy órás időkeretben kíván erről a kérdésről beszélni. De hát a többség joga, hogy ilyen
kérdéseket eldöntsön, mint ahogy a múltkori bizottsági ülésen sajnálatos módon előfordult,
hogy a vitát ügyrendi javaslattal zárták le. Remélem, nem lesz ilyen soha ebben a
bizottságban.

Kérem szépen, ha már Domokos képviselő úr szóba hozta, akkor én is szóba hoznám
ezt a bizonyos bürokráciacsökkentést, a 2800 milliárdra vonatkozó megjegyzését jelölt úrnak.
Egyharmados csökkentést irányzott elő, azonban időkorlátot ebben a csökkentésben nem
jelenített meg. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor
nagyon sok érték hangzott el Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy a bürokrácia vajon
összességében milyen teherrel jelenik meg a magyar vállalkozások életében. Az én eddigi
ismereteim szerint a mostani kormányprogramban sem, de a mai szóbeli felvezetőben sem
hangzott az el, hogy ez a bizonyos érték milyen kiadások, milyen felmerülő kötelezettségek
csökkentésével válhat a későbbiek során egyharmaddal kisebbé. Azért is fontos lenne ez a
kérdéskör, mert ha jól értem, akkor a miniszterjelölt úr megközelítése vállalkozói teher
oldaláról fogalmazódik meg, nem pedig állami oldalról. A szónak ebben az értelmében fontos
ez, hiszen nagyon fontos az is, hogy vajon az állami kiadások tekintetében ez vajon milyen
nagysággal bír, vajon jelent-e ez költségvetési kiadáscsökkentést, vagy pedig vállalkozói
tehercsökkentés oldaláról közelíti meg ezt a kérdéskört.

Szeretnék szólni az ön által imént elmondott másfajta matematikáról. Abban a
matematikában, amit én tanultam, ha 1 millió valaminek a 10 százaléka, akkor bizonyosan 10
millióról van szó. Ezt csak azért mondom miniszterjelölt úrnak el, mert sokféle hit és
hiedelem kötődik ehhez a bizonyos egymilliós létszámhoz. Ez azért fontos, mert ha azt
nézzük meg, hogy a 3,8 millió foglalkoztatotthoz, aki ma Magyarországon van, hogyan,
milyen módon lehet további egymillió foglalkoztatottat a magyar gazdaságban és/vagy, nem
tudom pontosan, a költségvetési szférában alkalmazni, akkor egy eléggé sajátságos helyzetet
tapasztalhatunk. Hiszen ha megnézzük azt, hogy a nyilvántartott és nyilván nem tartott
munkanélküliek között vajon mennyien vannak, akik akár a költségvetési szférában, akár a
versenyszférában alkalmazásra kerülhetnek a jövőben, akkor egészen érdekes számokat
kaphatunk mind életkor, mind végzettség szempontjából, mind más, a foglalkoztatást
befolyásoló körülmények szempontjából.

Azért hoztam szóba a Monetáris Tanáccsal kapcsolatos kérdést, amit jelölt úr az imént
érintett, mert szerettem volna, ha jelölt úr is megerősíti azt, hogy a mindenkori
kormánytagnak, főleg a pénzügypolitikáért felelős kormánytagnak meglehetősen korlátozott a
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lehetősége és mozgástere abban, hogy a Monetáris Tanács döntéseit befolyásolhassa. Hiszen
nincs szavazati joga sem a kormánytagnak, sem a képviselőnek a Monetáris Tanácsban. Sőt,
korlátozott még az a jogköre is a kormánytagnak, hogy a nyilvánosság előtt nyomást
gyakoroljon vagy kritikát mondjon a Monetáris Tanács döntéseivel kapcsolatban. Már csak
azért is korlátozott, mert értelemszerűen egy kormánytagi megnyilatkozás sokszor zavart,
bizonytalanságot eredményez a pénzpiacon. Éppen ezért ezt a korlátozott mozgásteret lehet
megpróbálni kihasználni, lehet megpróbálni megfelelő eredmény érdekében befolyásolni
azokat a döntéseket, amelyeket nem az ő szerepvállalásával, nem az ő személyes véleménye
alapján és nem az ő személyes szavazata alapján hoznak meg.

Az első kérdésemre adott válasz kapcsán pedig azt szeretném elmondani jelölt úrnak,
hogy mi egy olyan törvényjavaslatot kaptunk, amelyet két parlamenti képviselő írt alá, és
ilyen értelemben amikor azt mondja, hogy azt a részét tekinti sajátjának, amely a vám- és
pénzügyőrség, valamint az APEH összevonására vonatkozik, akkor természetesen ez a
megkülönböztetés nem lehetséges. Értem, ha ezt elmondja szóban, de a benyújtott
törvényjavaslatnál nem lehet ilyen megkülönböztetést tenni. Ha aláírták ketten, akkor az egész
javaslatért kell a kettőnek felelősséget vállalni. Annak privatizációs részéért is. A válaszában
finoman elhatárolódott attól a bekezdéstől, ami arra vonatkozik, amit kérdeztem. Ez is egy
álláspont, ezt is meg lehet érteni. Az a kérésem, hogy ha ez így van, akkor a parlamentben a
módosító indítványok támogatásánál, a későbbi vitában érjünk el olyan megoldást, hogy az
ezzel kapcsolatos aggályok eloszlathatók legyenek, és ön úgy tudja elkezdeni miniszteri
tevékenységét, hogy az egyéb kategória ne legyen homályban maradó, ne legyen
bizonytalanságra okot adó, azaz a transzparenciát szolgálja majd az, ami ebben a javaslatban a
későbbiek során megfogalmazásra fog kerülni.

Két olyan kérdés van még, amiről úgy gondolom, hogy mindenképpen érdekes. Jelölt
úr a jelenlegi gazdasági helyzetben a mozgásteret úgy próbálja megfogalmazni, hogy
bizonyosan nem tartható sok elemző vagy véleményt mondó szerint az a bizonyos hiánycél,
amit a kormány erre az évre kitűzött, és ilyen értelemben ettől majd el lehet és el is kell lépni.
Ebben megoszlik a vélemény, ha szabad ennyit mondanom. A jelenlegi kormány és néhány
gazdasági kutató azt mondja, hogy ez adott esetben, a költségvetési tartalékok
figyelembevételével és a gazdaságpolitika következetes folytatásával igenis tartható. Mások
azt mondják, hogy azért, mert nem akarják következetesen folytatni a gazdaságpolitikát, ezért
nem is lesz tartható a hiánycél. Természetesen ez egy filozófiai különbség, a kérdés most már
az, hogy azok, akik Magyarország számára a magyar állampapírok megvásárlásával, legyenek
azok belföldi magánszemélyek, intézményi befektetők vagy éppen külföldiek, a folyamatos
finanszírozást biztosítják, ezt a váltást, ezt a logikát, ezt a véleményt akceptálják-e,
figyelembe veszik-e, és a napi gyakorlatban, amikor az állampapírok árazására kerül sor, ezt a
fajta véleményt érvényesíteni lehet-e vagy sem.

Természetesen az igazi kérdés az, hogy amiről ön beszélt mint középtávon elérendő
cél, amelyben növekedés van, amelyben beruházások bővülnek, hadd ne mondjam végig,
addig mi van. Addig hogyan lehet megteremteni az országban a folyamatos, lehetőleg az
egyensúlyhoz közelítő helyzetet? Ez csak azért izgalmas, mert az elmúlt években is mindig az
volt a vita tárgya alapvetően, hogy egy majdan bekövetkező nagyobb növekedés
többletbevételéig hogyan lehet fenntartani az elfogadható egyensúlyi helyzetet avagy nem
lehet fönntartani az elfogadható egyensúlyi helyzetet. Amikor ön nagyon helyesen arra
hivatkozik, hogy Görögország és a dél-európai európai uniós országok példája azt jelenti,
hogy van egy bizonytalanság, ez értelemszerűen valamennyi országgal szembeni nagyobb
odafigyelést, nagyobb figyelmet, egyben szigorúbb figyelmet is eredményez. Az okfejtésnek
ezzel a részével teljes mértékben egyetértünk, ami természetesen Magyarország mozgásterét
és lehetőségét nem bővíti 2010-ben, hanem sokkal inkább szűkíti, sokkal inkább figyelemre
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méltóvá teszi azt, hogy mennyiben következetes vagy mennyiben nem következetes a
gazdaságpolitika érvelése a későbbiek során.

Végezetül szeretném az adózással kapcsolatban megemlíteni azt, hogy miután
adószintcsökkentésről volt szó, rendkívül fontos lenne azt is hallani, hogy vajon
miniszterjelölt úr mit gondol az adószint csökkentése mellett az ezzel párhuzamosan
megvalósítandó kiadásiszint-csökkentés legfontosabb elemeinek. Hiszen az eddigiek során
sem ön, sem mások nem sokat beszéltek erről a kérdéskörről, kivéve ezt a bizonyos
bürokráciacsökkentést. Azt is sajátosan, vállalkozói oldalról megközelítve, nem pedig állami
oldalról. Ez azért fontos, mert ha az adószint csökken, és ennek kapcsán a növekvő gazdasági
paramétereket is figyelembe véve a költségvetés kiadásainak fedezeteként befolyó összeg
nem növekszik vagy nem nagymértékben, ez az adószintcsökkenés függvénye, akkor hogyan
lehet biztosítani azt, hogy a kiadási szint ne szaladjon el, azaz abban is csökkenés
következhessen be. Azért tartom ezt fontosnak megemlíteni, mert erről minden választási
kampányban, mind most, az elmúlt hetek vitáiban meglehetősen szőr mentén vagy egyáltalán
nem hallottunk a fideszes szakpolitikusoktól véleményt. Azaz melyek azok a területek,
amelyeken szükségesnek és lehetségesnek tartják a kiadási szintek csökkentését, érdemi
csökkentést megvalósítva.

Ugyanis csak ebben az esetben látszik reálisnak az a cél, hogy a felzárkózási program,
a konvergenciaprogram végrehajtásában továbbra is tudjon Magyarország olyan
eredményeket elérni, ami lehetővé teszi az ön által vázolt középtávú pénzügy-politikai
következménynek és célnak megjelölt hármas cél elérését. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Hargitai János képviselő úrnak, a
bizottság alelnökének, őt követi Vágó Gábor úr. Ezt követően szeretném a napirendnek ezt a
részét lezárni. Köszönöm.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Azért, hogy senkiben ne
legyen hiányérzet, hogy itt a bizottsági ülésen azt tettük-e ma, amit a Házszabály előír, a
Házszabálynak arra a pontjára utalok, hogy a kormányprogram ismertetése előtt vagyunk.
Ilyenkor a miniszterjelölt meghallgatása során az életútja kerül szóba, ezt megkaptuk írásban,
erről érdemben nem is beszéltünk, és tárcavezetési elképzelései, víziója lehet téma.
Miniszterjelölt úr erről beszélt. Tehát olyan konkrétumok el sem hangozhatnak, amelyek a
kormányprogram vitája után következhetnek. Mégis, miniszterjelölt úr nyilvánvalóan nem tért
ki semmilyen kérdés elől.

Ha már véleményt is mondhatunk, csatlakozva ahhoz, amit miniszterjelölt úr mondott
az MNB kapcsán, az eddigi politikai megfogalmazásait persze ismerjük, arra helyezte a
hangsúlyt, hogy a jelenlegi szabályok betartásával, az együttműködés eszközével és
lehetőségével akar élni, akarja győzködni az MNB-t és a Monetáris Tanácsot, hogy olyan
kamatpolitikát folytasson, ami a magyar gazdaság növekedését segíti. Én kormánypárti
képviselőként azt teszem csak hozzá, hogy az Európai Központi Bank és az Európai Unió
jogszabályait megsértve is látnék lehetőséget arra, hogy az MNB-törvényen igazítsunk, hogy
ezt a gazdaságpolitikát, ezt a jövendő gazdaságpolitikát minden európai normát betartva
jobban tudja vagy akarja szolgálni az MNB és a Monetáris Tanács. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Vágó Gábor képviselő úr. Elnézést kérek
Kerényi képviselő úrtól, nem vettem észre, hogy jelentkezett, ezért először neki adok szót, ha
megengedi. (Jelzésre.) Köszönöm, Vágó úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Először is véleményt szeretnék mondani
nagyon röviden, hiszen nekem szerencsére nem volt alkalmam az elmúlt 8 évben itt jelen
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lenni. Annyit szeretnék mondani, az LMP üdvözli azt, hogy a Fidesz programalkotói
elolvasták az LMP programját, és megjelentek benne a zöldbank elemei, az
energiahatékonysági beruházások, a helyi gazdaság megerősítése, az adórendszer
egyszerűsítése és a munkahelyteremtés innovatív beruházások révén. Látszik, hogy a Fidesz
egy erős kezdeményező államot szeretne. Ezt üdvözöljük.

Ám sajnos nem elégített ki miniszterjelölt úr válasza a kérdésemre, ezért továbbra is
úgy látjuk, hogy a Fidesz a titok átláthatatlan spanyolfalát szeretné vonni az állam működése
elé. A kérdésében utalt rá, hogy amennyiben tisztán tudunk az államháztartásról vélekedni, és
látjuk a konkrét számokat, akkor kezdődik az átláthatóság. Nos, szeretném felajánlani az LMP
segítségét abban, hogy az állam transzparenciáját megteremtsük, és több olyan innovatív
elemet is tudok felsorolni, mint például amit a brit kormány most bejelentett, hogy
nyilvánossá teszi a költségvetés részleteit egy felhasználóbarát online-rendszerben. De még
van több ilyen a tarsolyunkban. Tehát a segítségünket továbbra is felajánljuk abban, hogy az
állam és az állam által működtetett gazdasági szervezetek működése átlátható legyen.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Kerényi János képviselő úrnak.

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Veres képviselő úrnak
egy rövid gondolattal szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy 8 év kemény munka után
odáig sikerült eljutni, hogy ma a személyi jövedelemadó kitöltési útmutatója 316 oldalas. Ha
miniszterjelölt úr azt meg fogja tenni, hogy ez egyharmadával csökken, és csak 210 oldalas
lesz, az is rengeteg lesz, de Veres úr gondoljon abba bele, hogy 316 oldalas kitöltési útmutató
után milyen nehézségek elé néztek azok a vállalkozók, akik ezt megpróbálták normálisan
végigcsinálni. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A bizottsági meghallgatás e szakaszát lezárom.
Megkérdezem Matolcsy György miniszterjelölt urat, kíván-e reagálni mindarra, ami eddig
történt.

Dr. Matolcsy György zárszava

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Ha lehet,
nagyon gyorsan egy-egy gondolattal, jó? Lenhardt Balázs úrral egyetértek, jó lenne hamarabb
vagy gyorsabban csökkenteni az államadósságot. Nem kellett volna idáig eljutni. Az elmúlt 8
év ilyen szempontból katasztrofális örökséget hagy ránk. Emlékeztetném arra, hogy 2002-ben
a magyar gazdaság a térség éllovasaként minden szempontból lendületben volt. Nem sorolom
végig az adatokat: 29-dikek voltunk a versenyképességi listán, talán ez a legfontosabb, mára
lezuhantunk a 62. szintre. A 2004-es csatlakozás utáni évek kudarcáért az első Orbán-
kormány semmi módon nem felelős. Sőt.

A Domokos László úr által felvetett bürokráciacsökkentés teljes mértékben igaz. A
138-dikak vagyunk a pénzügyi bürokrácia területén a világban. Borzalmasan rossz hely.

Amit Veres János képviselő úr elmondott: négy év alatt szeretnénk csökkenteni a
bürokráciát egyharmaddal. A 8 ezer állami feladat csökkentését is jelenti ez, és természetesen
nem csupán a vállalkozói, üzleti szférában, hanem az államháztartási, államigazgatási
szférában is jelent ez kiadásmegtakarítást. Ezért jó a dolog. Elhatárolódni nem szoktunk
egymástól, együttműködés és meggyőzés, még egyszer aláhúznám, ez a Magyar Nemzeti
Bank vezetésével kapcsolatos kormánytagi magatartás. Az 1 millió munkahelynél még
egyszer megemlítem, nagyon szerényen és csendben, szinte félénken, hogy a foglalkoztatási
ráta 53-54 százalékról 63-64 százalékra történő emelése az 10 százalékpontos emelkedés.
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Amit az adózásról mondott képviselő úr, az természetesen igaz, és itt megemlítem,
hogy 330 óra kell Magyarországon ma az adózással kapcsolatos kötelezettségek ellátására.
Úgyhogy, ha az órát és az oldalszámot csökkentjük, elég szép eredményhez jutunk.

Hargitai János úrral mélyen egyetértek.
Vágó Gábor úr felvetését köszönöm, élünk vele, ha ezt lehetővé teszik. És jól látta,

egy erős kezdeményező állam felé teszünk lépéseket. Erre van most szükség, és ez a magyar
gazdaságpolitikai fordulat lényege.

Kerényi János úr felvetésével is mélyen egyetértek, tehát a bürokráciacsökkentés az itt
és most az egyik első fontos feladatunk, és nem négy év múlva, hanem azonnal, az év
közepétől.

Tisztelt Elnök Úr! Még egyszer nagyon szépen köszönöm elnök úrnak és a
bizottságnak, hogy meghallgatott.

Döntés a miniszterjelölt kinevezésének támogatásáról

ELNÖK: Én is köszönöm, mi is köszönjük. Tisztelt Képviselőtársaim! Következik az
állásfoglalásunk arról, hogy alkalmasnak ítéli-e a bizottság Matolcsy György urat a
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésére.

Kérem, hogy azok, akik alkalmasnak ítélik, szíveskedjenek kézfelemeléssel jelezni!
(Szavazás.) Ez tizenhat igen szavazat. Kérdezem, hogy ki az, aki nem tartja alkalmasnak
Matolcsy Györgyöt a miniszteri poszt betöltésére. Kettő. Köszönöm. Ki az, aki tartózkodott?
Négy.

Megállapítom, hogy a számvevőszéki és költségvetési bizottság a miniszterjelölt úr
meghallgatását követően 16 igen szavazattal, 2 ellenében, 4 tartózkodás mellett alkalmasnak
ítélte. Köszönöm a közreműködést, Matolcsy úrnak külön köszönöm szakszerű és tömör
válaszait. A továbbiakban is sok sikert kívánok munkájához.

DR. MATOLCSY GYÖRGY miniszterjelölt: Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Öt perc szünet következik. (Rövid szünet.)
Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyet foglalni.

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterjelölt meghallgatása

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszterjelölt meghallgatására. Tájékoztatásul elmondom, hogy a
parlamenti könyvtár jóvoltából számos információt kaptunk a miniszterjelölt úr
munkásságáról, ezért életrajzot talán nem célszerű külön ismertetni, hanem in medias res,
rátérhetünk a jelölt úr szakmai elképzeléseinek megismerésére. Megkérem Fellegi Tamás
miniszterjelölt urat, szíveskedjék ismertetni elgondolásait. Köszönöm szépen.

Dr. Fellegi Tamás szóbeli tájékoztatója

DR. FELLEGI TAMÁS miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget. Fellegi Tamás
vagyok, Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök kért fel arra a feladatra, hogy szervezzem meg
és irányítsam a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, amely így, ebben a formájában és
tartalommal nem létezik. Engedjék meg, hogy három nagyobb témát érintsek. Először nagyon
röviden, figyelembe véve elnök úr megjegyzését, bemutatkozom önöknek, talán első kézből
ezt érdemes megtenni. Majd ugyancsak röviden a leendő Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot
mutatom be, végül hosszabban beszélnék arról, amit fejlesztési miniszterként szeretnék tenni.
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Először magamról néhány szót. 1956-ban születtem Budapesten, itt végeztem
iskoláimat is. Középiskolába a Trefort utcai gimnázium angol tagozatára jártam, 1981-ben
diplomáztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1987-ig tanítottam itt az állam- és
jogelmélet tanszéken, valamint kutatóként dolgoztam a mai Politikatudományi Intézetben.
1983 őszi alapításától kezdve a Bibó István Szakkollégium kurzusvezető tanára voltam, majd
egyik alapítója és szerkesztője a Századvég című folyóiratnak. 1985-ben féléves amerikai
ösztöndíjjal a Harvard egyetemen dolgoztam kutatóként, majd 1987-ben, ugyancsak amerikai
ösztöndíjjal visszatértem az Egyesült Államokban, ahol PhD fokozatot szereztem
politikatudományból, majd kutatóként dolgoztam.

1993 tavaszán tértem végleg haza Magyarországra, és vállaltam a Fidesz elnöki
tanácsadó testületének vezetését. 1994 őszén kezdtem üzleti karriert tanácsadóként. '995-ben
alapítottam meg saját vállalkozásomat EuroAtlantic néven, amely a szabályozói és politikai
tanácsadói piacon lett ismert. 1996 őszén csatlakoztam a MATÁV Rt.-hez, a mai Magyar
Telekomhoz, ágazati igazgatóként az volt a feladatom, hogy építsem fel a szabályozói és
kormányzati kapcsolatok területét. Munkám során felelős voltam a vállalat szabályozói és
hatósági tevékenységéért, ideértve az árszabályozást és a piaci liberalizációra való
felkészülést. Feladatom volt a MATÁV tengeren túli és európai tőzsdei bevezetésének
szabályozói előkészítése és lebonyolítása, valamint a magyarországi parlamenti és
kormányzati erőkkel való kapcsolattartás. Nemzetközi szakmai, üzleti szervezetekben
képviseltem a társaságot.

1997-ig egyetemi docensként tanítottam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
politikatudományi tanszékén, és a Századvég politikai iskolában. 2000 nyarán tértem vissza
az EuroAtlanticba, amelynek fő tulajdonosa és vezérigazgatója lettem. A cég tevékenységét
elsősorban az informatika, távközlés és a jövedéki területen fejtette ki, tipikusan
multinacionális és magyar nagyvállalati megrendelőknek. 2009 januárjáig másfél évet az
osztrák tulajdonú Kapsch Telematic Services Kft. ügyvezetőjeként dolgoztam, az elmúlt
években a hagyományos tanácsadói munka mellett befektetésekkel és üzleti elképzelések
piacra vitelével foglalkoztam. Ennek során kerültem kapcsolatba azzal a dán üzleti csoporttal,
amellyel közösen létrehoztuk az Infocenter Médiabefektetési Részvénytársaságot, amely 2009
folyamán jelentősebb médiaportfólió kiépítését valósította meg. A cégben volt 52 százalékos
részesedésemet ez év áprilisában értékesítettem magyar magánszemélyek részére.

Orbán Viktor elnök úrral hónapok óta dolgozom együtt egy jövendő nemzeti
fejlesztési és vagyongazdálkodási rendszer felépítésén. Az országgyűlési választást követően
a kijelölt miniszterelnöktől kormányzati felkérést kaptam. És most itt vagyok önök előtt
miniszterjelöltként. A felkérés tárgya tehát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium létrehozása és
irányítása. A kormány legfontosabb célja, hogy Magyarország ismét régió vezető erős állama
legyen. A nemzeti ügyek kormányának részeként a fejlesztési tárca feladata, hogy összefogja
azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik ennek a célnak mihamarabbi
megvalósulását. Azzal, hogy koncentráljuk az erőforrásokat, végre megjelenhet egyfajta,
kívánatosnak tartott egységes szemlélet a közvagyon kezelésében és a nemzeti fejlesztésben.
Hogy teljesen egyértelműen fogalmazzak, előtérbe fogjuk helyezni a nemzeti érdekek
hatékony érvényesítésété minden területen.

A létrehozandó tárca a következő folyamatokat felügyeli majd: a vagyongazdálkodást,
a fejlesztési források felhasználásának menedzsmentjét, az infrastruktúra és az
infokommunikáció fejlesztését, szabályozását és hatósági felügyeletét. Ezeken túl létrehozunk
egy önálló területet, amely irányítani fogja az állami támogatásokat vizsgáló szervezetek, a
vagyongazdálkodásért felelős miniszter támogatására pedig vizsgálni fogja a már megkötött,
illetve a jövőben megkötendő privatizációs és PPP-s szerződéseket. Ennek célja nemcsak az
elszámoltatáshoz szükséges feladatok ránk eső részének teljesítése, hanem annak
megvizsgálása, hogy melyek azok a privatizációs szerződések, amelyek nem, illetve nem jól
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teljesültek, például Malév, továbbá hogy van-e pénzügyi és jogi mozgástér az állam számára a
PPP-konstrukciók esetében az ország számára hátrányos helyzet felszámolásában. Itt
szeretném jelezni, hogy ennek a területnek a működése semmiképpen sem a KeHi vagy az
ÁSZ tevékenységét szeretné korlátozni vagy átvenni bármilyen formában, ez a minisztérium
saját operatív működéséhez szükséges tevékenységet és a vagyongazdálkodás miniszteri
irányítással kapcsolatos feladatait fogja támogatni.

Tisztelt Bizottság! Munkánk során a nemzet egészének érdeke lesz a mércénk, a
korábbi magán- és csoportérdekek helyett. A nemzeti együttműködés kormányának leendő
tagjaként négy dolgot emelek ki az általam felügyelt területekből.

Egy. Megóvjuk, és hatékonyan működtetjük a nemzeti vagyont. Bizonyítani fogjuk,
hogy az állam is lehet jó tulajdonos, gyarapítani fogjuk közös értékeinket.

Kettő. Gyorsan, egyszerűen és hatékonyan juttatjuk el az uniós forrásokat a magyar
kis- és középvállalkozásokhoz, mivel ők az új munkahelyek megteremtésének fő szereplői.

Három. Lebontjuk a vállalkozások előtt tornyosuló bürokratikus akadályokat, emberi
és átlátható körülményeket teremtünk, a közbeszerzések területén is.

Négy. Az a célunk, hogy egy erős és versenyképes gazdaság feltételeit teremtsük meg.
Ezért visszaszorítjuk a magyar gazdaságot bénító korrupciót és bürokráciát.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az új kormány előtt álló feladat a válságkezelés
mellett egyértelműen új struktúrák, megoldások, működőképes és eredményes gazdaság- és
társadalomirányítási rendszer kialakítása és bevezetése. Ez áldozatok vállalásával, a régi
megszokások feladásával, érdemtelenül szerzett jogok, például az állami tulajdon, a közjavak
öncélú, magánérdekű hasznosításának megszűnésével is együtt jár majd. Tekintettel a
helyzetre, nincsenek tabuk, nem a folyamatosság, hanem az alapvető, hasznos változtatások
ideje érkezett el. A megalakuló kormány erre kapott felhatalmazást a választóktól. A fejlett
világ országaiban és közösségeikben, például az Európai Unióban a legkülönbözőbb
válságkezelési megoldásokat alakították ki és vezették be. A kormányzati hatalom és a
gazdasági beavatkozás példátlan kiterjesztése figyelhető meg.

Mindez óriási lehetőségeket, esélyeket, felelősséget, de természetesen veszélyeket,
kockázatokat is jelent, amelyeket kezelni kell. A mozgástér pénzügyi szempontból igen
korlátozott, a költségvetés kifeszített, az államadósság nagy és nehezen finanszírozható. Az új
kormánynak kell rendeznie a pénzügyi mentőcsomag visszafizetését vagy átalakítását. Ezért
különösen fontos az állami vagyon hatékony működtetése. A fejlesztési források felhasználása
lassú, bürokratikus, és nem a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás emelkedését szolgálja.
Mindezek a körülmények indokolták az állami vagyongazdálkodást és a fejlesztési
intézményrendszert érintő új kormányzati szerkezet kialakítását és a jogszabályi változtatások
egy részének már a kormány megalakulása előtti benyújtását a tisztelt Országgyűlés elé. Az
"Itt az idő" mellé nyugodtan hozzátehetjük: nincs idő, haladéktalanul cselekedni kell.

Az állami tulajdon irányítása jelenleg széttagolt, nem koordinált
intézményrendszerben működik. A vagyontörvényben koncepciótlanul keveredik a hatósági, a
tulajdonosi, a gazdálkodói és a szakmai, szakágazati célok megvalósítása. Az irányítás és az
ellenőrzés minősége, feltételrendszere nem egységes, nem következetes. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. működése számos ponton indokolatlanul kivételt képez a Gt. szabályai
alól. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács polgári jogi szempontból semmilyen
jogképességgel nem rendelkezik, jognyilatkozatot nem tehet, az állam törvényes képviseletét
nem láthatja el, ugyanakkor a vagyontörvény jogokkal és kötelezettségekkel ruházza fel.
Hatásköre ugyanis a magyar állam tulajdonosi, vagyoni jogainak és kötelezettségeinek
gyakorlása. Ez a vagyontanács a jelenlegi szabályok szerint az MNV Zrt.-nek ténylegesen
nem része, annak ügyvezetését, valamint a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos feladatokat
kívülről látja el. Ez az intézményesített átláthatatlanság és ellenőrizetlenség rendszere,
amelynek a sukorói beruházás vagy a Malév-privatizáció egy-egy emblematikus példája.
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Az új, egységes vagyongazdálkodási rendszerben világos, egyértelmű felelősségi
viszonyok kialakítása és a Gt. szerinti működési rend helyreállítása lesz a jellemző. A jövőben
a magyar állami vagyon vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló pozícióba a Nemzeti
Vagyontanács helyett a nemzeti fejlesztési miniszter kerül. A miniszter a Magyar Köztársaság
alkotmánya, törvényei és jogszabályai adta keretek között az Országgyűlésnek felelősen végzi
munkáját. Interpellálható, azonnali kérdés intézhető hozzá, beidézhető bizottsági
meghallgatásra. A fejlesztési miniszter mint ágazati miniszter felel politikailag és
közigazgatásilag az állami vagyongazdálkodásért. Így ugyanannyi értelme van azt feszegetni,
hogy emiatt nincs-e túlhatalma, mint például a közlekedési vagy az oktatási miniszter
esetében, akikhez hasonlóan irányítja az ágazat munkáját.

Kihasználva annak előnyeit, hogy a fejlesztési miniszter egyszerre irányítja a
vagyongazdálkodást és a fejlesztést, az önálló tárca létrehozása megteremti az egységes
tulajdonosi irányítás állami csúcsintézményét, amely a vagyon felmérésétől, értékelésétől
kezdve a szükséges vagyonbővítésen és fejlesztéseken keresztül az erőforrás-optimalizáció
központi szervezete lesz. Ehhez biztosítani kell a döntés és felelősség rendszerét a
kinevezések területén is. Bizonyára vannak olyanok, akik kifogásolják a pártdelegáltak
kiiktatását a rendszerből. Meggyőződésem, hogy fel kell számolni a pazarló, nagy létszámú
testületeket, csökkenteni kell az igazgatóságok számát és létszámát, amelyeket a pártok
klientúraépítésre használtak a múltban. Minthogy az is meggyőződésem, hogy a
pártdelegáltakból álló testületek nem alkalmasak a valódi szakmai munkára és az állami
tulajdonosi jogok gyakorlására. Legyen elegendő emlékeztetni önöket a közszolgálati média
területén működő struktúrákra, az ottani gyakori káoszra és állandósult vagyonvesztésre.

Ahhoz, hogy a miniszter teljesíteni tudja kormányzati vagyongazdálkodási feladatát,
vagyonkezelő szervezetekre van szükség. Az új vagyongazdálkodási rendszerben a
megerősített, átlátható profilú Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz a legfontosabb vagyonkezelő

szervezet. Bizonyos vagyonelemek tekintetében azonban más vagyonkezelő szervezetek is
szerepet fognak kapni. Ilyen lesz kiemelten a Magyar Fejlesztési Bank. A leendő kormány
kijelölt tagjaként azt várom az MFB-től, hogy az egyik motorja legyen a gazdaság
helyreállításának, megújításának és fejlesztésének. Objektív következetességgel tekintse át a
rábízott vagyon korábbi működésének tapasztalatait, tárja fel és gyorsan orvosolja a működés
problémáit, tegye hatékonnyá, takarékossá és átláthatóvá a rábízott vállalkozói vagyont
üzemeltető társaságok működését. Kizárólag törvényben, még egyszer, kizárólag törvényben,
így a legnagyobb nyilvánosság előtt felsorolt társaságokra lesz érvényes a tulajdonosi
irányítást az MFB számára megengedő szabályozás olyan ágazatokban, amelyek
reorganizációra, jelentős hatékonyságjavításra, illetve fejlesztésre szorulnak.

Szeretném hangosan és világosan, egyértelműen kimondani, fejlesztés és feljavítás,
nem privatizáció. Ennek megfelelően az új szabály garanciális okokból meghatározza a
tulajdonosi joggyakorlás tartalmát, és egyértelművé teszi, hogy a Magyar Fejlesztési Bank
állami tulajdonú társasági részesedést nem privatizálhat. Sőt, a törvénymódosítás
következtében nem változik az a szabályozás, amely szerint a bank kizárólag az MFB-
törvényben felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezheti.
A tisztelt Ház előtt lévő javaslat egyébként 32, az infrastruktúra-fejlesztés, az
erdőgazdálkodás, az agrárium és a turizmus területén működő állami vállalatot utal az MFB
vagyonkezelésébe. Szeretném jelezni, hogy az állami vállalatok száma ma Magyarországon
összességében körülbelül 300. A magyar gazdaság olyan meghatározó cégei, mint a MÁV, a
Malév, az MVM, Paks, a Mavir, a Magyar Posta, a Szerencsejáték Zrt., a Gyesev és a Volán-
társaságok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésébe kerülnek, illetve
maradnak.

Ugyanígy a vagyongazdálkodás új rendszerében átalakul a versenyeztetés alóli kivételi
korlát. Egyik oldalról ez nem új elem, hiszen a meglévő jogszabályok, köztük a
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vagyontörvény eddig is lehetőséget adott a versenyeztetés nélküli elidegenítésre, a jövőben
azonban minden esetben nyilvános kormányhatározatban jelentjük be, ha ilyen történik. Tehát
a döntésről a széles nyilvánosság és a sajtó is értesül. Azért került be a közérdekre való
hivatkozás az új szabályozásba, mert a válságkezelés, a forrásgazdálkodás és az új struktúrák
építése során nem lehet pontosan előre felsorolni, mi lehet ilyen közérdek. Amennyiben
taxatív felsorolás lenne a törvényben, abban az esetben az ilyen közérdek felmerülése
érdekében vagy törvényt kellene módosítani, vagy pedig trükközni kéne a taxatív felsorolás
kikerülése érdekében.

Összefoglalva: az állami vagyon felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét a nemzeti fejlesztési miniszter fogja gyakorolni. Az állami
vagyonnal való gazdálkodás egységesen, a nemzeti vagyongazdálkodási irányelvek és az éves
vagyongazdálkodási program keretében fog megvalósulni. Munkánk egyik kiindulópontja egy
új, számvitelileg hiteles állami vagyonmérleg kialakítása lesz, amelyhez a kormány
megalakulását követően haladéktalanul hozzákezdünk. A vagyonleltár nemcsak arra lesz
alkalmas, hogy végre hiteles képet kapjunk az állami vagyonról, hanem annak karbantartása
révén mérhetővé fogja tenni a tárca tevékenységét is.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mai meghallgatás keretében még egy pontot
szeretnék kiemelni a vagyonpolitikai területről, ez pedig a közbeszerzések problematikája.
Mindannyian tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárások Magyarországon a korrupció
melegágyai, hátrányosan kezelik a kis- és középvállalatokat, bonyolultak, költségesek,
bürokratikusan és jogilag rendkívül instabilak. A közbeszerzési intézményrendszer
egyszerűvé, hatékonnyá, átláthatóvá tételével, a bürokratikus terhek nagyarányú
csökkentésével javítjuk az ország versenyképességét, visszaszorítjuk a korrupciót. A hazai
vállalkozásoknak bizalomra épülő, kiszámítható, stabil és vállalkozásbarát üzleti környezetet
teremtünk. A közbeszerzési törvény olyan irányú módosítását fogjuk megvalósítani, amely a
nemzeti rezsim patrióta alkalmazását szélesebb körben teszi lehetővé, és a foglalkoztatás
növelését támogatja. Jelenleg az EU tagállamaiban legalább 70 százalékos a hazai cégek
nyerési aránya, míg Magyarországon ez legfeljebb 40 százalékos.

A kkv-k közbeszerzési piacon való nyerési arányának javítását a közbeszerzési
törvény egyszerűsítésével, az ajánlattétel formai és tartalmi követelményeinek szűkítésével, az
elérhető elektronikus adatbázisok használatának egyértelművé tételével lehet elérni. Indokolt
az egybeszámítási szabályok felülvizsgálata is. Tekintettel arra, hogy a kkv-k nagyobb értékű
közbeszerzéseknél alvállalkozókként jelennek meg, védelmük, azaz a körbetartozások
csökkentése érdekében kiemelkedően fontos a fedezetkezelő rendszer szabályozásának
megújítása. A nemzeti eljárási rendszer egyszerűsítésével, alkalmazási körének bővítésével
szintén a hazai kkv-k érvényesülését lehet növelni.

Tisztelt Bizottság! A fejlesztéspolitika területén is jelentős változásokat fogunk
megvalósítani. A fejlesztéspolitika célja az, hogy a fenntartható fejlődés biztosítása mellett az
európai uniós és nemzeti fejlesztési erőforrások meghatározott célok mentén történő,
összehangolt felhasználásával javítsa az emberek életkörülményeit, a vállalkozások működési
feltételeit. Jelenleg az európai uniós és hazai források felhasználásával megvalósuló projektek
hatása kevéssé érzékelhető. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladata annak biztosítása,
hogy a pályázati kiírások keretében a meghatározott stratégiai célok megvalósulását
előmozdító projektek kerüljenek benyújtásra és megvalósításra. Az európai uniós forrásoknál
a jelenleginél egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszert kell
kialakítani, a hazai fejlesztési források rendszerszerűbb és erőteljesebb stratégiai fókuszok
mentén való felhasználása érdekében a hazai fejlesztési támogatási rendszert egységesíteni
kell.

A hatékony fejlesztés- és támogatáspolitika megvalósításának alapkövetelménye, hogy
teljes rátekintéssel lehessen kezelni a magyar költségvetés fejlesztésre szánt forrásait,
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beleértve a hazai és uniós társfinanszírozási összegeket, egységesen lehessen értékelni a
fejlesztési programok hatásait. Az európai uniós és a hazai fejlesztési, támogatási forrásokat
kezelő központi, egységes fejlesztéspolitikai monitoring és információs rendszert alakítunk ki
a feladat hatékony megoldásához. A jelenlegi fejlesztési rendszer széttagolt, koordinálatlan,
működésének hatékonysága javításra szorul. Felülvizsgáljuk az intézményrendszert és a
folyamatokat, és a jelenleginél gyorsabb, hatékonyabb, eredményesebb működést biztosító
megoldást alakítunk ki. Az európai uniós források felhasználásánál erősítjük a stratégiai
tervezést, az eddiginél egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszert
vezetünk be.

A jelenlegi széttagolt és koordinálatlan rendszer helyett egységes, a pályázók és
kedvezményezettek számára áttekinthető támogatási rendszer működtetését kívánjuk
megteremteni, egyaránt csökkentve mind a pályázó kedvezményezett, mind a végrehajtási
intézményrendszer adminisztrációs feladatait és költségeit. Csökkentjük a kiírt pályázatok
körét, így szüntetve meg az értelmetlen elaprózódást. Megújult struktúrában és döntéshozatali,
végrehajtási formában fog működni a fejlesztéspolitika. A rendelkezésre álló forrásokkal és az
esetleges forrásátcsoportosítással kapcsolatosan azt tudom kiemelni ma, hogy erre csak a
tényleges átadás-átvételt követő teljes helyzetelemzés nyomán kerülhet sor. Tételesen felül
fogjuk vizsgálni azt a listát, amely egyébként több száz tételből áll, a kiemelt és nagy
projekteket tartalmazza. Az új kormány fog dönteni arról, hogy ezekkel mi történjen, és az így
felszabaduló forrásokat hogyan használjuk fel.

Az uniós forrásokat elsősorban a növekedéspárti, munkahelyteremtő, a magyar kis- és
középvállalatokat támogató gazdaságpolitikát szolgáló területekre csoportosítjuk át.
Figyelembe kell venni azonban, hogy szükséges finanszírozni a közigazgatási reformot, az
egészségügy átalakítását, a foglalkoztatást elősegítő képzéseket, az oktatást, és ez mind
jelentős forrást igényel. Eleget kell tennünk továbbá az Európai Unió felé tett vállalásainknak,
az ivóvíz, a szennyvíz, a hulladékkezelés területén is. Az energiaracionalizálás, az alternatív
energiaforrások felhasználása is elkerülhetetlen, ennek is jelentős a forrásigénye.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az idő rövidsége miatt engedjék meg, hogy az
infrastrukturális terület három ágazatát a fentieknél rövidebben foglaljam össze, mert nemcsak
az állami vagyonnal, hanem az idővel is jól kell gazdálkodni. A mindennapokban tarthatatlan,
hogy a családok költségvetésének jelentős részét az energiaszámlák teszik ki. Ennek
megváltoztatása érdekében elkezdtük áttekinteni a teljes árszabályozási rendszert és
közszolgálati szerződéseket. Jogállami keretek között, az Európai Unió tagjaként felvetjük a
szolgáltatók irányába változtatási igényeinket. Az egyeztetések ezeken a területeken már meg
is indultak. Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül találunk közös megoldást.

Ez a mindennapi életünkben is tapasztalható helyzet összefügg az elmúlt két évtized
rövid távú energetikai szemléletével. Nemhogy erőteljes energetikai diplomáciánk nincs, de
jelenleg nincs energiafüggetlenséget célzó, valóban hosszú távra szóló energiastratégiánk
sem. Miközben Magyarország a világon a külföldi gáznak egyik legkiszolgáltatottabb állama.
A több lábon állás és az önellátási képesség növeléséért gyors és határozott lépésekre van
szükség. Először is szakmailag megalapozott, társadalmi konszenzuson nyugvó, hosszú távú
nemzeti energiastratégiára van szükség. Az energiafüggés csökkentését, szén-dioxid-mentes
technológiákat előnyben kívánjuk részesíteni, mindezek során kiemelt szerepet szánunk a kis-
és középvállalkozásoknak. Fontos a rendszerszintű veszteségek csökkentése is, amelyek a
legmagasabbak közé tartoznak Európában. Egyúttal meg kell oldani a hazai energetikai
rendszer nemzetközi hálózatokhoz való maradéktalan illesztését, illetve a bioenergia-
betáplálás jelenleg még fennálló nehézségeit.

Hogy utódainkra minél tisztább környezetet hagyjunk, előnyben kívánjuk részesíteni a
környezettudatos politikát támogató adórendszer bevezetését. Mindezek megvalósítása során
a nemzeti együttműködés elvei szerint a nemzeti energetikai vagyonra védett elemként
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tekintünk, azok esetében mindenfajta privatizáció kizárt. Sőt, támogatni kívánjuk az egyes
vagyonelemek közösségi tulajdonba vételét, illetve abban való megtartását, üzemeltetését.

Tisztelt Bizottság! A források és az erős minisztériumi irányítás hiánya, valamint az
erőteljesen széttagolt háttérintézményi rendszer mára teljesen szétzüllesztette a közlekedési
ágazatot. A közlekedés adminisztrációját ad hoc jellegű döntések, állami szintre emelt egyéni
érdekek irányították, aminek következtében az állami infrastrukturális vagyon értékvesztése
felgyorsult. Az Európai Unió által társfinanszírozott útfelújítási tevékenységek üzemeltetési
és karbantartási munkáinak lemaradása a támogatások visszafizetésének veszélyét hordozza
magában. A közösségi közlekedést a vidékfejlesztési szempontok mentén fogjuk átalakítani.
Közszolgáltatási elvű, a nemzetgazdasági stratégiának alárendelt, nem pedig cégenkénti
profitmaximalizációt célzó szemléletet érvényesítünk. A közösségi közlekedést
versenyképessé akarjuk tenni az egyéni közlekedéssel, egyben megteremtjük a kötött pálya
elsőbbségét is. Agyelszívás helyett megteremtjük a közlekedés területén dolgozó
mérnöktársadalom számára is munkájuk exportjának alapjait, visszaadjuk a
mérnöktársadalom megbecsülését. Összehangolt közösségi közlekedést, áruszállítást és
közlekedésfejlesztést lehetővé tevő közlekedési infrastruktúrát kívánok fejleszteni.

A magánszektorral a nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően együttműködő, nem
pedig tisztán állami vagy teljesen privatizált működést érvényesítünk. Célunk a magasabb
szolgáltatási színvonal és élhetőbb környezet megteremtése.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Végül, de nem utolsósorban szólok a leendő
tárca szintén kiemelt területéről, az infokommunikációról. A jelenlegi Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium jogutódaként a tárcához tartoznak majd a piaci és kormányzati
informatikai, hírközlési és postaügyi szabályozási és irányítási feladatok is. Ideértendő az
audiovizuális politikának az a része is, ami a mostani Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozik.
Csak felsorolásszerűen megemlítem politikánk legfontosabb elemeit: az állampolgár központú
informatikai rendszer elterjedésével egyszerűbbé válik az e-közigazgatási szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, amellyel a hatékonyabb kommunikációt, gyorsabb ügyintézést, olcsóbb
működést érünk el. A szolgáltató, felhasználóbarát szemlélet és a közigazgatás egyszerű,
transzparens elérése a gazdaságra ösztönző hatással van, a társadalomra mintaként hat.

Összességében, mindamellett, hogy a hatékonyságnövekedés eredményeként más
célokra szabadul fel forrás, pozitív társadalmi-gazdasági folyamatokat generál, hosszú távon a
fenntartható fejlődés, az e-gazdaság fejlődése és a versenyképesség növekedésének irányába
hat. A hazai frekvenciavagyon közös értékünk, vele átláthatóan és hatékonyan kell
gazdálkodni. A területen nem megoldott a nemzeti adatvagyon biztonságos kezelése,
nemzetbiztonságilag is kritikus adatbázisok üzemeltetése került magáncégekhez az elmúlt
időszakban. Sürgető feladat, hogy a korábban finoman fogalmazva is kihelyezett állami
feladatokat a közigazgatási rendszerbe visszaemeljük, hatékonyan működtessük, és a nemzeti
adatvagyonnak biztonságos védelmet, biztonságos tárolást biztosítsunk.

Végezetül néhány szó a Postáról. Az új kormány hozzáállása merőben eltér majd a
korábbi kormányok politikájától. A Magyar Posta nem egyszerűen Magyarország egyik
legnagyobb vállalata, hanem szimbólum is. Szimbóluma a vidékhez való viszonyulásnak, a
kistelepülések értékelésének, az évszázados közszolgáltatási hagyományoknak. Valójában
nemzeti értéknek kellene tekinteni. A Postának számos szociális funkciója van, a hivatalok
szerepe jóval több, mint egy egyszerű postai szolgáltató helyé. Ezért, ahol csak lehet, újból
megnyitjuk a kispostákat. Természetesen fontos egy hatékony és versenyképes Posta
kiépítése, már csak azért is, mert a postai liberalizációra nekünk is fel kell készülni, nem
szabad hagyni, hogy a külföldi konkurencia szerezze meg a Magyar Posta piacait. A profit
azonban nem az egyedüli, illetve nem feltétlenül az elsődleges szempont. Mindig, mindenkor
mérlegelni kell, és mérlegelni is fogjuk a társadalom igényeit.
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Tisztelt Bizottság! Olyan feladatra kaptam felkérést, amelyet nem lehetett
visszautasítani. Történelmi helyzetben történelmi megbízatásnak tekintem. Le fogunk zárni
egy átmeneti rendszert, és létrehozunk egy újat. Ebben eltökélt vagyok, a kihívásra
felkészültem, és amennyiben felhatalmazást kapok, programomat a kormány célkitűzéseivel
összhangban, következetesen végig is fogom vinni. Ennek eredményeként egy kifelé méltán
büszke és tekintélyes, befelé gyarapodó és hatékony Magyarországot képzelek el, amely
elkötelezett az euroatlanti integráció mellett, de ragaszkodik a hagyományaihoz is. Kérem,
támogassanak ebben a munkában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom kérdéseiket.

ELNÖK: Megköszönöm miniszterjelölt úr mondhatni kimerítő részletességű
felolvasását. Mivel számos várható kérdésre is válaszolt előre, ezért együttesen teszünk fel
kérdéseket és mondunk véleményt. Ki kíván szólni képviselőtársaim közül? Dancsó József
képviselő úr!

Kérdések, vélemények

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban átfogó képet
kaptunk az elkövetkezendő időszakban várható miniszteriális feladatokról miniszterjelölt úr
részéről. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk. Hosszasan taglalta miniszterjelölt úr a
közbeszerzések átalakításának szükségességét. A magam részéről szeretném megkérdezni,
hogy az offshore-lovagok, az offshore hátterű cégek hogyan viszonyulhatnak ezek után a
közbeszerzésekhez, illetve milyen elképzelései vannak a tekintetben, hogy hogyan sikerül, ha
sikerül kiszorítanunk őket a magyar gazdaság meghatározó szeleteiből. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A következő Lenhardt Balázs képviselő úr.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Miniszterjelölt úr! Azt szeretném megkérdezni,
mivel elhangzott az önéletrajzában, hogy 1985-ben a Harvard egyetemen tanulhatott, majd,
azt hiszem, 1987-ben 6-7 évre kiköltözött az Egyesült Államokba. Igen kevesen kaptak ilyen
lehetőséget a '80-as évek közepén, úgyhogy részemről kíváncsi lennék ennek a hátterére, és
hogy ki finanszírozta az utat.

Két egyéb kérdésem van még röviden. Az első Orbán-kormány ideje alatt a MeH-en
belül létezett egy informatikai kormánybiztosság, amely 2001 decemberében egy sokat
vitatott szerződést írt alá az EuroAtlantic nevezetű céggel, amely először 500, majd 250
milliárd forintot kapott.

DR. FELLEGI TAMÁS miniszterjelölt: Kicsit sok lesz a milliárd.

ELNÖK: Miniszterjelölt úr is szót fog kapni.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Elnézést, milliót. Ez egy olyan állami feladat
elvégzése, ami egyébként a kommunikációs tevékenységre remekül összeállt a
kormánybiztosságon belül egy külön főosztály képében. Úgy érezzük, hogy az állami vagyon
hatékony működtetése nem az ilyen, akár korrupció gyanúját is felvető ügyletek kiszervezését
jelenti. A harmadik, befejező kérdésem, ha már az infokommunikációs területről is
beszéltünk, az úgynevezett NDK projekt, a Nemzeti Digitális Közmű, aminek a szocialista
Baja Ferenc államtitkár volt az atyja, aki a sajtóhírek szerint jó kapcsolatot ápol
miniszterjelölt úrral is. Ön a MATÁV kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-
helyettese volt a Horn-kormány idején, valószínűleg ide vezethetők vissza ezek a baráti és
szakmai kapcsolatok. Azt kell mondjuk, hogy ez egyfajta árnyékot is vetne az újonnan
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megalakuló Orbán-kormányra, ha ezekből a múltból magukkal hozott árnyakat és örökségeket
továbbfejlesztve kívánja az infokommunikációs területen is kibontani az új lehetőségeket.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Hargitai János képviselő úr.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Az európai uniós források hatékonyabb felhasználása érdekében említette, hogy
szükséges lesz az egész intézményrendszer felülvizsgálata. Ezt örömmel üdvözlöm.
Remélem, a területfejlesztés egész intézményrendszerét is beleértik, mert hatalmas bürokrácia
végez kis hatékonysággal kevés munkát, úgy, hogy a döntések a központban születnek meg.
Ezt egyébként nem kifogásolom, mert ettől jól működhetne a rendszer. Mondjuk a kormány
közelében születnek meg a végső döntések, ahogy ez eddig is volt, csak ezért működtettünk
egy irdatlan nagy adminisztrációt a regionális fejlesztési tanácsok árnyékában. Az előző
miniszterjelölt úr meghallgatása során szóba került a bürokrácia csökkentése. Ezt ön is
érintette. Tehát a kérdésemnek, amit feltettem önnek, csak megerősítését várom, hogy ennek
az intézményrendszernek a felülvizsgálatát is tervezi, és remélem, igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Vágó Gábor képviselő úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Ismét el kell
mondanom, hogy örömmel vettük azt, hogy a Fidesz programalkotói az LMP programját
elolvasták és átemeltek belőle olyan elemeket, amiket mi is jónak gondolunk. (Derültség a
kormányoldalon.) Hiszen úgy gondoljuk, hogy ezeket a programelemeket már leírtuk 2008
októberében, utána megjelentek a Fidesz zöld Széchenyi-tervében. Nagyon örülünk annak,
hogy érdemben tudjuk pozitív irányba befolyásolni a Fidesz közpolitikai gondolatait. Itt ki is
emelném ezeket az elemeket, mint például az energiafüggetlenség, illetve a vidéki
közszolgáltatások újbóli megerősítése, esetlegesen az ökológiai adórendszerre is tett egy
finom utalást, azonkívül a fejlesztési politikában is jónak gondoljuk az egységes monitoring
rendszert, illetve azt, hogy a vagyonleltárt elvégezzük.

Többször használta a fenntartható fejlődés fogalmát. Erre rákérdeznék, mit is ért ez
alatt. A fix GDP-növekedést érti vagy esetleg azt a fogalmat használja, amit a
zöldgondolkodásban konszenzus övez? Láttam azt, hogy az új kormány próbálja azt az
intézményesített átláthatatlanságot, amit ön is említett, felszámolni. Erre utaló jelek már a
beszámolójában is voltak. Mégis, a rendszerszintű változtatásra csak finom jelek vannak,
egészében nem látjuk következetesnek és elégségesnek, főleg annak tudatában, hogy a
jelenlegi vagyongazdálkodásról szóló törvényben például az állami vállalatok
felügyelőbizottságainak száma jó, hogy csökken, ám, hogy a kinevezés jogát megvonják az
ÁSZ-tól, ez pontosan az átláthatatlanságot növelheti. Egyébiránt kijelentette, hogy a Magyar
Fejlesztési Bank lesz a gazdaság motorja. Ennek egyrészről örülünk, mert így tényleg
világosak lesznek a felelősségi körök és a jogok. Ám mint a Balatonring projektnél láttuk, a
banktitokra nagyon könnyű hivatkozni akkor, amikor mutyik mennek a háttérben. Arra
kérdeznék rá, hogy a banktitkot mennyiben fogják használni az átláthatósággal szemben a
következőkben.

Nagyon örültem annak, hogy a közösségi közlekedés versenyképességét szeretnék
megteremteni. Itt egy ötletünket szeretném is elmondani. Tervezik-e bevezetni a nehéz
tehergépkocsik kilométer-arányos útdíját, ami miatt versenyképtelen a vasúti teherszállítás?
Az infokommunikációval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy felül akarják-e
vizsgálni a Microsofttal kötött szerződéseket, és esetlegesen az e-demokrácia bevezetésénél a
szabad szoftverekre teszik-e majd a fő hangsúlyt, mint ahogy ez Franciaországban is történik.



- 30 -

Egyébiránt, mivel ön azt mondta, hogy nincsenek tabuk, meg szeretném kérdezni konkrétan
az offshore-lovagokkal kapcsolatban: az egyik vezető napilapban megjelent egy cikk önnel
kapcsolatban, nem tudom, olvasta-e, hogy ön tulajdonosa volt egy ilyen cégnek, a Layland
Enterprises Limited Kft.-nek, amit utána kiszerveztek egy Bloomsbury International nevű
Seychelle-szigeteki kft.-be. Ehhez köze volt, nem volt köze, vagy ez csak sajtókacsa? Ezt
szeretném tudni, mert az offshore-lovagok elleni háború fontos, csakhogy akkor ön is
tisztázza magát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres János képviselő úr, parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Az ön által említettek közül elsősorban az állami vagyongazdálkodással
kapcsolatos kérdéssel szeretnék foglalkozni több aspektusból.

Az első. Helyes gondolatnak ítéli-e a parlament elé benyújtott törvényjavaslat
gondolkodását, miszerint a pártok által javasolt személyek ne legyenek a
felügyelőbizottságban? Nyilván az ön szempontjából ez érthető, hiszen az ön kezébe ad
minden jogot, ha ez a javaslat elfogadásra kerül. Nevezetesen ön nevezi ki az állami
vagyonkezelő vezérigazgatóját, határozza meg bérezését, satöbbi, az igazgatóság tagjait,
valamint a felügyelőbizottság tagjait, vezetőjét is. Miután kiveszik azt az eddigi gyakorlatot,
hogy az Állami Számvevőszék tesz javaslatot az állami tulajdonú társaságok
felügyelőbizottsági elnökeire, nyilván a Számvevőszékkel sem kell egyeztetni, saját maga
határozhat meg gyakorlatilag minden személyi kérdést, és vissza is hívhatja a
felügyelőbizottság tagjait a mostani javaslat szerint.

Az eddigi gyakorlat Magyarországon más volt. Úgy gondolom, hogy annak a
garanciális elemnek a kivétele a rendszerből, amely az ellenzéki pártok által javasolt
gazdasági szakemberek betekintési lehetőségét biztosította az állami vagyonnal kapcsolatos
döntések meghozatalába, végrehajtásába, nagyban csökkeni a transzparenciát. Korábban, a
javaslat kapcsán itt a bizottságban is említettem már, pusztán azért, mert kétharmaddal bármit
megtehetnek, nem elegáns ezt a javaslatot megvalósítani úgy, ahogy be van nyújtva. Ezért
javaslom önnek, hogy ha másért nem, akkor a bizalomerősítés részeként ezt a kérdéskört
fontolja meg, és a későbbiek során a parlamentben, akár kapcsolódó módosító indítvánnyal,
akár más módon emeljék vissza ezt az elemet. Hiszen azt gondolom, hogy mind az Állami
Számvevőszék javaslattételi jogosultsága, mind pedig bizonyos ellenzéki pártok gazdasági
szakértőinek ebben a szerepben történő megtartása segítheti a bizalom kialakítását a
későbbiek során.

Ön nem volt a politika szereplője akkor, amikor a Magyar Fejlesztési Bank már
tulajdonolt társaságokat, gyakorolt vagyonkezelői jogosítványokat e társaságok fölött. Én
tagja voltam ennek a bizottságnak akkor, és azt kell mondjam önnek és a többieknek is, hogy
ebben a bizottságban akkor a kérdéseinkre ezen állami társaságok működésével kapcsolatban
az a válasz hangzott el a banktitokra való hivatkozással, hogy nincs módja sem a parlament
költségvetési bizottságát, sem senki mást tájékoztatni az állam képviselőjének, akár
államtitkár, akár miniszter, akár a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese. Ők
voltak itt a bizottságban meghallgatáson annak idején azzal kapcsolatban, hogy mi történik
ezen gazdasági társaságoknál. Az a mostani megoldás, hogy több mint 30 gazdasági
társaságot a Magyar Fejlesztési Bankhoz rendel vagyonkezelésre, emlékeztet arra a
gyakorlatra. Nagyon szeretném azt kérni, hogy ne legyen olyan szituáció, amikor a parlamenti
képviselők sem szerezhetnek információkat ezen gazdasági társaságok tevékenységéről.

Akkor most szeretnék itt egy kérdést idézni, mert amit miniszterjelölt úr elmondott, az
jól hangzott, csak nem ez van benyújtva a parlament elé. A parlament elé benyújtott
vagyontörvény-módosítással kapcsolatos javaslat 11. §-a azt tartalmazza, hogy az "e törvény
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1. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasági körben", tehát az MFB-hez rendelt
gazdasági társaságokról van szó. Ennek (7) bekezdésében azt mondja, hogy "meghatározott
társasági részesedések elidegenítésére, biztosítékul adására vagy más módon történő

megterhelésére, a részesedésekre vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására,
illetve a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetésére az arra feljogosított
szervezet és az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően kerül sor.”

Tehát kifejezetten nem az van a szövegben, hogy nem lehet eladni vagy bármilyen, az
imént felsorolt jogi akciót ezen üzleti részesedésekkel tenni, csak azt mondja, hogy az erre
feljogosított szervezet és az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően kerül sor. Nem kerülhet
sor, hanem kerül sor. A fogalmazás is meglehetősen határozott e tekintetben. Ha önnek az a
szándéka, amit elmondott a bizottság előtt az imént, vélhetően megfontoltan, hiszen írott
szöveget ismertetett velünk, akkor nagy valószínűséggel ez a bekezdés nincs összhangban
azzal a szándékkal, amit itt személyesen megfogalmazott. Az a kérésem, hogy az összhangot
teremtsék meg.

Szeretném megemlíteni, még szintén az MFB kapcsán, hogy a benyújtott
törvényjavaslathoz érkezett olyan kormánypárti képviselői indítvány, ami megint csak
sajátságos helyzetet eredményezhet a transzparenciát és a különböző áttekinthető
folyamatokat illetően. A 21. ajánlási számon szereplő, dr. Völner Pál által jegyzett módosító
javaslat sok minden mást is módosít láthatóan, a javaslat eredeti megfogalmazóinak szándéka
szerint írja át bizonyos mértékben a javaslatot. Egy pontban azt mondja, hogy "Amennyiben
az igazgatóság tagja vagy a vezérigazgató a megválasztása, illetve munkaviszonya létesítését
megelőző 6 hónapon belül a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja volt, úgy rá
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi törvény 58/B §-ban hivatkozott 58. §(7)
bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

Ez csak azért izgalmas, mert a hírek szerint ilyen személyt készülnek kinevezni a
Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatójának. Az, hogy egy MNB-törvény leírt feltételt
törvényben iktassanak ki egy személy tervezett kinevezése miatt, nem elegáns. Azt kell
mondjam, hogy ezt lehetne másként is rendezni, ezt el lehetne intézni másként is, ahogy azt
most a javaslat szerint meg akarják valósítani, nem elegáns. Ha önnek azon a szándékai,
amelyek az állami vagyongazdálkodással kapcsolatban megfogalmazódtak, valósak és
markánsak, akkor szerintem ilyen apró dolgokat nem kellene e folyamat részeként semmilyen
módon megvalósítani. Ha ennyire ragaszkodnak egy személy kinevezéséhez, aki miatt két
ponton is törvényt kell alkotni Magyarországon, az egy eléggé sajátságos eljárást jelent,
valamennyiünk tanulságára, fogalmazhatok így.

A versenyeztetés alóli kivételt szóba hozta, nyilván figyelembe véve azt is, hogy a
médiában, illetve az ellenzék részéről hangzott el ezzel kapcsolatban viszonylag sok
észrevétel. De, ahogy ön fogalmazott, a közcél megjelenése a javaslatban. Nem azzal van a
probléma. A probléma azzal van, hogy ha ez a törvényjavaslat elfogadásra kerül, akkor azt
mondja, hogy "társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél
érdekében." Semmi gond nincs a társadalom- és fejlesztéspolitikai célokkal, az egyéb
kifejezéssel van csak gond. A vagyontörvény jelenleg is lehetővé teszi azt, hogy lehessen
ingyenesen vagyont adni, ezzel nincs semmi probléma. A megnevesített esetekben az az
érvelés nem elég erős, miniszterjelölt úr, ami úgy szól, hogy ezt követően majd
kormányhatározat fogja meghatározni azt a bizonyos célt. Azt hiszem, ez megint olyan dolog,
amit meg lehet ítélni így is, úgy is, de szerintem alapvetően a politikai és gazdasági szereplők
bizalmát erősíti, ha nincs az egyéb homályos és bizonytalan cél megfogalmazva immáron a
törvényben.

Van egy elvi vita közöttünk, amit szeretnék mindenképpen szóba hozni. Ön is úgy
fogalmazott, hogy ez lesz az egységes vagyongyakorlás, pontosabban az állami vagyon fölötti
gazdálkodás, miközben a benyújtott törvénymódosítás eleve két markáns vagyongazdálkodási
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szervezetet jelöl ki, egyik oldalon a Magyar Fejlesztési Bankot, a másik oldalon a nemzeti
vagyonkezelőt. Emellett ugyanez a pont, ami kijelöli ezt a kettőt, azt is tartalmazza mindjárt
az elején: "és a (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el."
Mármint a miniszter a vagyongazdálkodási feladatát. Ez azt jelenti, hogy nemcsak két, hanem
legalább három, egymástól elkülönül vagyongazdálkodó szervezetben gondolkodik a jelenlegi
kormányzat vagy kormánytöbbség. Lehet ezt egységesnek nevezni, csak ez éppen hogy nem
egységes ebből következően. Hiszen ön a mostani szóbeli tájékoztatójában is pontosan
elmondta azt, hogy más szándék, más célok, más elgondolások azok, amelyek azt a 32
vállalatot, amelyet az MFB-hez rendelnek, egy csokorba olvasztják, és megint más
elgondolások vonatkoznak az állami vagyonkezelésben az ide nem sorolt cégekkel
kapcsolatban. És vélhetőleg van egy harmadik kör, amiről most még nem beszélnek, hiszen
nincs a mellékletben felsorolva az a bizonyos (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló
szervezet útján látja el". Tehát lesz majd egy harmadik típusú joggyakorlási vagy
vagyongazdálkodási gyakorlat.

Azt hiszem, ha ezeket az aggályokat sikerül megfelelőképpen eloszlatni, időnként
figyelembe véve az ellenzéki javaslatokat is, hiszen itt több ellenzéki bizonyos pontokon
ugyanazt mondta a parlamenti vitában ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán, az, azt
gondolom, nagyban segíthetné a későbbiekben is a megértést, illetve az együttes
gondolkodást ezekben a fontos kérdésekben. Az már csak óvatos megjegyzés részemről, hogy
miközben a Fidesz volt az, aki az elmúlt időszakban több javaslatot nyújtott be az állami
cégek vezető tisztségviselőinek javadalmazáscsökkentésére vonatkozóan, a benyújtott
törvényjavaslat éppen hogy nem javadalmazáscsökkentést, hanem növelést tesz törvény által
kötelezővé szeptembertől kezdődően, ha ez így kerül a parlament által elfogadásra. Ezért azt
tudom mondani, hogy megint a hirdetett gondolatok és a valóság közötti összhang
megteremtése segíthetné, hogy egyfajta bizalom vagy együttműködés alakulhasson ki.

Ezért azt gondolom, hogy ha mindezeket figyelembe véve meg lehet valósítani az ön
által elmondott jó irányokat, jó gondolatokat, meggyőződésem szerint sokban segíthetné a
magyar gazdaság további fejlődését. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Egy véleményt fogunk még meghallgatni, utána át
fogom adni a szót miniszterjelölt úrnak reagálás céljából. Boldvai László képviselő úr!

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nekem
egy rövid kérdésem lenne, folytatva Veres János képviselőtársam okfejtését. Arra lennék
kíváncsi, hogy mi a szándéka. A Fidesz '98 és 2002 között a Magyar Fejlesztési Bankról szóló
törvényt úgy módosította, illetve úgy alkotta meg, hogy eleve lehetővé tette a Magyar
Fejlesztési Banknak veszteséges üzletek megkötését, kiiktatta a korábbi törvényből a
profitorientáltsághoz való kötést. Tervez-e ilyen típusú változtatást a Magyar Fejlesztési
Bankról szóló törvényben?

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott
el, ezért reagálás céljából megadom a szót miniszterjelölt úrnak. Parancsoljon!

Dr. Fellegi Tamás válasza

DR. FELLEGI TAMÁS miniszterjelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Egyrészt nagyon köszönöm az érdemi, és kifejezetten az elmondottak tartalmához
fűződő észrevételeket, különösen Veres képviselő úr megjegyzéseit, amelyekről azt
gondolom, hogy mindenképpen előremutatóak. Azzal együtt, hogy egyetértek az egyik
felvezető gondolatával, miszerint több ponton hitvita, elvi különbség van közöttünk bizonyos
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jogok megítélésében, aminek a gyakorlati áthidalása nyilván fontos operatív feladat lesz, hogy
ez egy jól működő rendszer legyen.

Hadd térjek rá először a személyemet érintő felvetésekre és utána a tartalmi
kérdésekre. 1984-ben az Egyesült Államok külügyminisztériuma által a kelet-közép-európai,
szovjetrendszerben élő országok számára biztosított IREX ösztöndíj keretében jártam
Amerikában fél évet, ők fizettek mindent. Magyarországnak vagy nekem egy fillérembe sem
került ez az utazás. A visszamenetelem már magánjellegű volt, mindent én fizettem. Az
ösztöndíjat az amerikai egyetemtől kaptam, a kiutazásom és kint tartózkodásom költségeit
saját magam fedeztem, ahogy azt ki lehetett számolni az önéletrajzomból, majdnem 7 évet
éltem az Egyesült Államokban, teljesen magánfeltételek mellett.

Ami az EuroAtlantic IKB-s szerződését illeti, valóban, 2001 őszén az EuroAtlantic
részvénytársaság egy közbeszerzési pályázatot nyert el, ami az IKB és az akkori
Miniszterelnöki Hivatal infokommunikációs, informatikai, távközlési kommunikációs
tevékenységének szervezésére vonatkozott. A pályázat tárgya egy olyan iroda létrehozatala és
működtetése volt, amely különböző tevékenységeket végzett a médiamegrendelésektől a
kampányok megszervezéséig. Hogy az IKB akkori szervezetrendszere erre alkalmas lett
volna-e vagy sem, ne haragudjon, nem az én hatásköröm, akkor sem volt az. Elindultunk egy
meghirdetett közbeszerzési pályázaton, amin nyertünk. Valóban, olvastam, a
Népszabadságban jelent meg ez a kis írás, ön viszont nem olvastam a helyreigazítást két
nappal később, ami szintén megjelent a Népszabadságban, a hatályos magyar jogszabályok
szerint ugyanabban a formában, ugyanabban a terjedelemben és ugyanazon az oldalon
cáfolták, hogy bármiféle szabálytalanságot bármikor is találtak volna az EuroAtlantic
szerződésében. Szeretném jelezni, hogy 6 APEH ellenőrzést és az akkor megalakult
Informatikai és Hírközlési Minisztérium jogi és könyvvizsgálói teljes vizsgálatát kaptuk,
aminek eredményeképpen 2002 októberében az akkori IHM, tehát már a Medgyessy-kormány
alatt, szerződést írt alá az EuroAtlanticcal, amiben elismerte az EuroAtlantic teljesítésének
jogszerűségét. Az, hogy ki milyen közbeszerzést ír ki és mire, nem a pályázó kompetenciája.
Erre ezt tudom válaszolni.

Ami az offshore-kérdést illeti, vegyük egy csokorba, nem voltam offshore-cég
tulajdonosa, nem volt közöm hozzá. A negyedik mobilszolgáltatói tender kiírásán indultunk el
egy olyan cégformációban, amelyben egy magyarországi kft.-nek voltam 10 százalékban
tulajdonosa és ügyvezetője a pályázat ideje alatt. Amikor a Nemzeti Hírközlési Hatóság
érvénytelenítette a negyedik mobilszolgáltatói tendert, majd ezt követően a közigazgatási
bíróságon jogerőre emelkedett az NHH döntésének jóváhagyása, azonnal, miután több esély
nem volt arra, hogy ezen a pályázaton részt vegyünk, hiszen nem volt pályázat, mind az
ügyvezetői, mind a tulajdonosi minőségemből kiszálltam. Ez is megjelent a
Népszabadságban, jelzem, helyreigazítás formájában. Mert ugyanez a hír megjelent, hogy no
lám-lám, offshore-lovag az offshore-lovagokkal szemben. Még egyszer, a jegyzőkönyv
kedvéért, nem voltam tulajdonosa offshore-cégnek, és másfél-két hónappal a tulajdonosi és
ügyvezetői egyidejű kiszállásom után történt az, amit ön említett kérdésében. Remélem, ez
így megfelelő. Köszönöm szépen a lehetőséget.

Rátérve a tartalmai megjegyzésekre. Azt gondolom először is, hogy az ellenőrzés és az
átláthatóság kérdése abszolút kiemelkedő témája a mai megbeszélésnek is és a
vagyontörvény, illetve az ezzel kapcsolatos szabályok módosításának. Abból indulok ki, amit
nem éreztem ki sem Veres úr, sem pedig mások által megfogalmazott kritikából, hogy a mai
rendszer, amit magunk mögött hagyunk, az nem jó. Az nem jól működik. Folyamatosan azt
érzem a kérdések mögött, hogy mi egy olyan rendszert akarunk kiiktatni, ami egyébként jól
működik, csak a saját politikai, nevezzük néven, mert elhangzott, talán a jobbikos képviselő

úr szájából, mutyizásunk eredménye. Pont fordítva gondolom. Azt gondolom, hogy ez a
rendszer nem működött jól, olyan termékeket állított elő, amelyek emblematikussá váltak az
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elmúlt 4 évet illetően, akár tetszi, miniszter úr, akár nem. A Malév-privatizációtól kezdve
Sukorón át számos olyan dolog került napvilágra, ami azt bizonyítja, hogy az ellenőrzési
rendszer, a döntéshozatali rendszer és a tulajdonosi joggyakorlás nem működött jól. Tehát
nemcsak arról van szó, hogy a rendszer elemei, beleértve a jogszabályokat is, a helyükön
voltak, csak nem jól működtették, mert ez is igaz, azt gondolom, de ennél súlyosabb a
probléma. A rendszer több ponton nem volt alkalmas a megfelelő működésre. Ez az egyik.

A másik. Amit elmondtam, azt komolyan gondoljuk, hogy egy olyan történelmi
helyzet van, amiben a válságkezelés, az új struktúrák építése, az új gazdasági növekedési
kényszer új gondolkodást tesz szükségessé. Ennek megfelelően lépni kell a rendszert illetően
is. Azt gondolom, azzal, hogy a minisztert, ha valóban megkapom a kinevezést, akkor engem
egy személyben, politikailag, jogilag, közigazgatásilag felelőssé lehet tenni, egy olyan
piramisrendszer épül ki, amelynek tetején ott van a minisztérium a miniszter vezetése alatt, a
minisztérium dolga a politika meghatározása, a politikai döntések meghozatala, a
közigazgatási irányítás megteremtése. A vagyonkezelőknek az a dolguk, hogy a minisztérium
irányítása mellett végezzék vagyonkezelői tevékenységüket, amelyeket jogszabályok
meghatároznak. A mi kiindulópontunk az, hogy pontosan ez teszi átláthatóvá a rendszert.
Pontosan ez teszi ellenőrizhetővé inkább a folyamatokat, mint a korábbi széttagolt rendszer.

Most lehet mondani, hogy a miniszter azzal, hogy kinevezési jogot kap - valamelyik
hozzászólásban a parlamenti vitában hangzott el a szó - túlhatalmat kap. De a miniszter
ágazati irányítóként fogja a vagyongazdálkodást irányítani. Ezt elmondtam, ez ugyanúgy
elvárás a közlekedési, az oktatási, az energiaügyi miniszterrel szemben, hogy a szabályozást,
a hatóságokat, a felügyeletet, az irányítást ellássa. Ez fog érvényesülni a vagyongazdálkodás
területén is. Az, hogy több vagyonkezelő szervezetet fog felhasználni a jövőben - is, jegyzem
meg - a vagyongazdálkodás területén a kormányzat, ezen belül a minisztérium nem ellentétes
az eddigi gyakorlattal. Nem jelent rendkívüli hatalomkoncentrációt, hanem pontosan azt
jelenti, hogy eltérő feladatokra eltérő vagyonkezelő szervezeteket lehet felhasználni. Nagyobb
rugalmasságot biztosít szerintünk, de belátom, lehet, hogy ez elvi vita, aminek a gyakorlati
megoldásait másként ítéljük meg.

Banktitok. A banktitok a banki tevékenységre vonatkozik, úgy gondolom. Van üzleti
titok, van a közérdekű adatokról szóló törvény, az ahhoz való hozzáférés, és van a
banktitokról szóló szabályozás. Meggyőződésem, hogy az érvényes szabályozáson belül,
miután ez nem hitelintézeti, nem banki tevékenység, a vagyongazdálkodási tevékenységet
másként kell értelmezni. Megértettem az ön felvetését természetesen, ezzel együtt azt
mondom, hogy szerintem a banktitok az egyes banki ügyfelekről szerzett információkat és
adatokat érinti, arra vonatkozik. Itt pedig vagyonkezelési tevékenységről beszélünk, másfajta
tevékenységről. Szeretném itt ezzel kapcsolatban, összevonva a kinevezési gyakorlat
problematikájával, most is hangsúlyozni, bár az önök megítélése szerint lehet, hogy nem
szerencsés irány, mi szerencsésnek gondoljuk, hogy a Gt. szerinti működés irányába vigyük a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. Ezért, ugyanúgy, mint a normál üzleti életben, a tulajdonosi
jogok gyakorlása, beleértve a menedzsment kinevezési jogát, a tulajdonost kell hogy
megillesse. Az ÁSZ esetében, amelynek rendkívül fontos ellenőrző tevékenysége van, és ezt
nem szabad semmilyen módon gátolni, sérteni, korlátozni, az ellenőrzés objektivitása is
sokkal egyértelműbb, ha nem az Állami Számvevőszék által jelölt személy van a vizsgálandó
vállalat menedzsmentjében, döntéshozói között.

A következő a bér és jövedelem kérdése, amit Veres képviselő úr felvetett. Úgy
olvasom a törvényjavaslatot, hogy csökkentésről lesz szó. Az én olvasatomban arról szól a
javaslatunk, hogy bértömeg-gazdálkodásra kell átállni, és a megadott határidőre tudatosan,
jelentősen csökkenteni kell a bértömeget, ami kifizetésre kerül. Azt gondolom, abban kellene
egyetértésre jutnunk, hogy ez a logika helyes vagy nem helyes. Még egyszer mondom, mi
helyesnek gondoljuk, hogy a mostani áldatlan állapotok helyett egy bértömeggazdálkodásra
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átállt rendszerben érvényesítsük azokat a bérkifizetési preferenciákat, prioritásokat, amelyeket
a kormányzat politikailag, társadalmilag, satöbbi, hasznosnak gondol.

Szeretném még azt is hozzátenni a kinevezéssel kapcsolatosan, hogy tudomásom
szerint a vagyontanács tagjait a miniszterelnök jelölte. Most a miniszter fogja a vagyontanács
helyébe lépő szervezetek embereit jelölni. Nem látom az ördögien nagy különbséget. Abban
sem, hogy egyrészt a volt és a jelenlegi vezérigazgató is tagja a vagyontanácsnak, ami
szerintem helytelen. A Pénzügyminisztérium kiemelt vezetői, kormánytagok is tagjai
vagyontanácsnak. Ez a rendszer minimum vitatható, a vagyongazdálkodás átláthatóságának,
ellenőrizhetőségének oldaláról nézve minimum kétségeket ébreszt. Még egyszer: az elmúlt
években igencsak furcsa gyakorlat alakult ki bizonyos vagyonpolitikai döntések
vonatkozásában, ami a sajtót is jelentős mértékben megjárta. Bízom benne, hogy az általunk
javasolt rendszer átláthatóbb, ellenőrizhetőbb lesz, és a miniszteri felelősséget mindenképpen
vaskézzel érvényesíteni lehet.

A következő dolog, amivel szeretnék még foglalkozni, hogy én nem látom feltétlenül
azt az ellentmondást az általam elmondott szöveg és a törvényjavaslat között, ami az MFB
privatizációs lehetőségeire vonatkozik, mert az erre feljogosított szerv az MNV. Az nem
változik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bevonása nélkül nem lehet ilyen lépést
megtenni. Akkor lenne önnek igaza, képviselő úr, ha ezt az MNV megkerülésével meg
lehetne lépni. Nem lehet megkerülni. Még egyszer: a Nemzeti Vagyonkezelőt is, az MFB-t is
ugyanaz a miniszter irányítja. Tehát a felelősség megint csak a piramisnak megfelelően
ugyanabba az irányba mutat fölfelé.

A következő pont, amire szeretnék reagálni, az NDK és az infokommunikáció. A
digitális közművel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy felül fogjuk vizsgálni, meg fogjuk
nézni a céljait, a döntésben megjelent műszaki tartalmat, az ehhez kapcsolódó pénzügyi
konstrukciókat. A digitális közművet, nem akarok prejudikálni, de az a személyes
véleményem, hogy mai állapotában nem fogjuk tovább engedni. Ahhoz, hogy bármilyen ilyen
méretű, jellegű és a forrásokat lekötő, valamint az infokommunikációs piacot ilyen mértékben
befolyásoló, valamint az állami, kormányzati informatikai tevékenységet ilyen alapjaiban
meghatározó projektet csak akkor szabad elindítani, ha a mögött egy világos stratégiai
elképzelés van, amibe ez beleilleszkedik. Határozott szándékunk az, hogy az átadás-átvételt
követően a kormányzati informatikai rendszer teljes átvilágítását befejezzük. Már elkezdtük,
kívülről azonban bizonyos információkhoz nem lehet hozzájutni, tehát határozott szándékunk,
hogy az alkalmazásokat és a hardvert teljes mértékben áttekintjük, és konszolidáljuk a
kormányzati informatikai tevékenységet.

Ez az egyik indoka annak, hogy ilyen erőteljesen jelenik meg az új kormányzati
szerkezetben az infokommunkáció, a Fejlesztési Minisztériumon belül önálló ágazatként.
Reményeink szerint ez rendkívül nagymértékű megtakarításokat is tud eredményezni,
jelentősen át tudja alakítani azokat a hibás vagy hibásan kialakult gyakorlatokat, amelyek ma
a kormányzati informatikában teljesen általánosnak tekinthetők. Ahogy említettem,
nemzetbiztonságilag is kritikus adatbázisok magáncégek kezelésében, üzemeltetésében
vannak. Ez elképesztő. Ezt fel fogjuk számolni. Ez pedig csak úgy képzelhető el, ha azokat a
szélessávú infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseket, amelyek az NDK mögött meghúzódnak,
ebbe a rendszerbe illesztjük bele. Még egyszer: a válaszom az, hogy egyrészt saját jogon is, az
infokommunikációból fakadó saját jogon is meg fogjuk vizsgálni az NDK kérdését, másrészt
pedig az NDK beleilleszkedik abba a sorba, amit szintén bevezetőmben említettem, hogy a
kiemelt és nagy projekteket tételesen meg fogjuk vizsgálni, állapotuk, jogi és pénzügyi
helyzetük szerint, satöbbi, hogy mi az, amit kezdeni lehet velük, és mi az, amit nem.

Kérdés hangzott el a területfejlesztési rendszer megújításával kapcsolatban. A
válaszom egyrészt megerősítő. Tehát ez is része annak a fejlesztéspolitikai felülvizsgálatnak,
amely a teljes, nemcsak ágazati, hanem a területfejlesztési szervezetrendszert, eljárásokat is
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érinti, beleértve azoknak politikai jellegű tartalmát, ami a regionális fejlesztési tanácsokhoz és
ügynökségekhez kapcsolódik. Értelemszerűen a mai alkalom nem arra szolgál, hogy konkrét
intézkedési programot mondjak el önöknek, az irányokat szeretném jelezni. Határozottan az a
szándékunk, és ez nagyon könnyen számon kérhető lesz, hogy megtörtént-e vagy sem, hogy a
területfejlesztési rendszer is része lesz az átvilágításnak és az átalakításnak.

Felül fogjuk vizsgálni a meglévő szoftver licencszerződéseket is, erről is volt kérdés.
meg fogjuk vizsgálni annak a technikai, pénzügyi és működőképességi feltételeit, hogy
hogyan lehet, ha kell, ezeken változtatni. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Nyilván
miközben több összefüggésben beszéltem arról, hogy új struktúrákat, új dolgokat szeretnénk
kialakítani, létrehozni, két dolog azonban rendkívül fontos. Az egyik a működőképesség
fenntartása minden területen, ez a közbeszerzésekre, pályázatokra rendkívüli módon igaz és
érvényes kell hogy legyen, hiszen nem állhat meg az élet a kormányváltás miatt. Ez kritikusan
kiemelt szempont, hogy a működőképességet fönn tudjuk tartani, és bármiféle változtatást,
amit szeretnénk csinálni, ennek a szempontnak a figyelembevételével tegyük.

A fenntartható növekedésben álláspontom az, hogy túl kell menni a gazdasági
definíciókon, a szimpla, egyszerű GDP-növekedés definícióján. Az útdíj bevezetésének
feltételeit vizsgáljuk. Az elmúlt néhány évben a környező országokban bevezetésre került
különböző közvetlen politikai és gazdasági hatással. Itt Csehország, Szlovákia, valamint
Szlovénia érdekes, a német és az osztrák példa már sok-sok éves, hosszú ideje létezik.
Nagyon alaposan meg kell vizsgálni kihatását a hazai fuvarozókra, a közutak állapotára, az
önkormányzati utakra és az ezekkel való összefüggését. Nyilvánvalóan, ha csak pénzügyi,
csak költségvetési szempontok alapján mérlegelnénk, az útdíj szükséges lenne, hiszen
rendkívül komoly bevételi hatása lehet. De még egyszer, ez tipikusan az a kérdés, ahol
számos feltételt kell mérlegelni.

Bocsánat, nem tudom, hagytam-e ki felvetést, kérdést, amire válaszolnom kellene?
(Boldvai László jelzi az elnöknek, hogy a kérdésére nem kapott választ.) Akkor köszönöm
szépen, visszaadom a szót elnök úrnak.

ELNÖK: Boldvai képviselő úr szerint hagyott ki választ a jelölt úr.

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Az MFB-törvény további módosítási szándékáról
kérdeztem.

DR. FELLEGI TAMÁS miniszterjelölt: Az MFB-vel kapcsolatban a tisztelt Ház előtt
van egy módosító javaslat. Erre ezt szeretném válaszolni.

Döntés a miniszterjelölt kinevezésének támogatásáról

ELNÖK: Köszönöm miniszterjelölt úr reagálását és válaszait. Most az a feladatunk,
hogy véleményt mondjunk arról, alkalmasnak ítéli-e a bizottság Fellegi Tamás urat arra, hogy
a kormány leendő tagjaként vezesse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Fellegi Tamás úr miniszteri kinevezését. (Szavazás.)
Tizennyolc. Ki az, aki nem támogatja? Három. Ki az, aki tartózkodott? Három.

Kimondom a bizottság határozatát: a számvevőszéki és költségvetési bizottság 18
igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatja Fellegi Tamás miniszteri
jelölését. Jelölt úr, köszönöm a megjelenését és a tájékoztatóit.

DR. FELLEGI TAMÁS miniszterjelölt: Köszönöm szépen.
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Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények
módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi pontunk tárgyalása van még hátra. Azt
remélem, hogy ezzel viszonylag hamar végzünk, arra való tekintettel, hogy 1 órakor plenáris
ülés kezdődik. Előttünk van az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében
szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Miután A bizottságunk nem első
helyen kijelölt bizottságként fog eljárni, csak azokról a módosító javaslatokról szavazunk,
amelyeknek költségvetési kihatásuk van, illetve a bizottság feladatkörébe tartozóknak
tekinthetők.

Ezek között az első az 5. pont alatt lévő képviselői módosító javaslat, Scheiring Gábor
képviselő úr indítványa. Megkérdezem, jelen van-e képviselő úr.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Scheiring Gábor képviselő úr éppen a gazdasági bizottságban
dolgozik, de szívesen képviselem.

ELNÖK: Kívánja-e képviselő úr helyettesíteni?

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, szeretném.

ELNÖK: Tessék, megadom a szót.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A módosító javaslat, amit már az előbb is, a kérdések során
felvetettem, arra vonatkozik, hogy ne a miniszter úr nevezze ki a felügyelőbizottság elnökét és
tagjait, hanem továbbra is az Országgyűlés jogköre maradjon ez.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a törvényjavaslat előterjesztője nevében itt van-
e valaki. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor a bizottság véleményét kérem, előtte
azonban megkérdezem, van-e kérdés, vélemény a módosítással kapcsolatban. Tessék!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, tisztelt elnök úr, csak pontosítani szerettem
volna. Minden képviselőnek joga és lehetősége, hogy hozzászóljon bármelyik módosító
indítványhoz, külön nem kell megkérdezni az előterjesztőt, tehát nyugodtan szavazhatunk
erről.

ELNÖK: Köszönöm. Én is így gondolom. Veres János úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Olyan kérdésről
van itt szó, ami korábban már a bizottsági általános vitában is felmerült. Képviselőtársunk
benyújtotta azt a javaslatot, amely módosítani kívánja a felügyelőbizottság elnökének és
tagjainak kinevezését, visszahozva a számvevőszéki elnöki javaslatot. Továbbá meg kívánja
szüntetni azt, hogy a tisztségükből bármikor visszahívhatóak legyenek a felügyelőbizottsági
tagok. A javaslatot a magunk részéről támogatjuk, tekintettel arra, hogy ezt a problémát ezzel
a módosítással orvosolni lehet, erre már többször felhívtuk a figyelmet. Nem akarok
részletesen elmondani, a korábbi vitában már elmondtam, az időtakarékosság okán most nem
fűznék hozzá hosszú kommentárt, csak azt, hogy egy olyan fontos garanciális elemről lehet itt
szó, amelyet meggyőződésem szerint érdemes megfontolni a kormánypárti képviselőknek is.
Köszönöm figyelmüket.
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ELNÖK: Köszönöm Veres János úr hozzászólását. Arra való tekintettel, amit itt az
előbb hallottunk, nincs más hátra, mint a bizottság döntése arról, hogy támogatja-e Scheiring
Gábor képviselő úr javaslatát. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyszerű a helyzet, miután a
bizottság tagjainak egyharmada sem támogatta az indítványt, ezért ez nem fog a plenáris ülés
elé kerülni.

A következő a 12. pont, ugyancsak Scheiring Gábor képviselő úr javaslata.
Megkérdezem Vágó Gábor urat, kíván-e kommentárt fűzni hozzá.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem helyettesítem, hanem hozzászólok. Ezzel azt szeretnénk
megelőzni, nehogy arról legyen szó, hogy ha valamelyik állami cég csődközeli helyzetben
van, átpakolják a vagyonelemeket egy másik állami cégbe. Igazából ez is csak az
átláthatóságot növeli. A fékek és ellensúlyok rendszerébe olyan elemet emel be, ami a
transzparenciát növeli. Szerintem ez az állam és mindannyiunk érdeke. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, észrevétel a
módosító indítványhoz. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazás következik. Ki az, aki
támogatja a módosító indítvány elfogadását? (Szavazás.) Öt. Egyharmadot sem kapott, tehát
az indítványt nem fogja a plenáris ülés tárgyalni.

Következik a 13. pont, dr. Völner Pál képviselő úr módosító javaslata. Völner Pál
képviselő urat illeti a szó.

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! A módosító javaslatom
lényege az eredeti javaslatban szereplő pontatlanságok kiigazítása. Ennek figyelembevételével
szeretnénk, ha tárgyalná a bizottság. Fónagy úrral egyeztettem ezt a javaslatot, kérem, hogy
így mérlegeljék.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, van-e észrevétel
Völner Pál úr javaslatával kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ismét szavazás
következik. Kérem azokat a képviselőtársaimat, akik egyetértenek a törvényjavaslat
módosításával, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Döntő többség. Ki az, aki nem ért egyet?
Köszönöm szépen, de nincs jelentősége. A többség támogatja, tehát megy tovább ez a javaslat
a maga útján.

A 17. számú javaslat következik, Veres János és Józsa István képviselő urak módosító
javaslata. Kíván-e Veres János képviselő úr a módosítással kapcsolatban valamit még
mondani?

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Csak egy mondatot kívánok még mondani. Ez a
javaslat azért került megfogalmazásra, mert megítélésünk szerint a Magyar Fejlesztési Bank e
módosítással felhatalmazott jogköre túlterjeszkedik azon, amit célszerűen az állami
vagyongazdálkodási feladatok között el kellene látnia. Ezt próbáltuk ezzel a szövegelhagyási
javaslattal elérni, javaslom továbbra is a kormánypárti képviselőknek ezt megfontolni. Van
kompromisszumkészség bennünk arra, hogy ne a teljes szöveg elhagyására kerüljön sor,
azonban így, ahogy most van megfogalmazva, az mindenképpen aggályos. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e észrevétel a
törvénymódosítási javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs. A szavazás következik.
Ki az, aki támogatja a módosító indítvány elfogadását? (Szavazás.) Kettő. Egyharmad sincs,
tehát ez a javaslat itt, a bizottság szintjén maradt.
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Következik a 21. pont, Völner Pál képviselő úr módosító javaslata. Megkérdezem
Völner Pál urat, kíván-e kommentárt fűzni a javaslatához. (Jelzésre.) Nem. Bocsánat, Veres
képviselő úr, tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ez az a pont, amiről az imént már
szóltam a miniszteri meghallgatás kapcsán is. Azt gondolom, a lehető legrosszabb gyakorlat
az, ami ennek a pontnak az elfogadásával bekövetkezhet. Ugyanis egy olyan pillanatban,
amikor még nincs a törvényjavaslatot minősítő kormánya az országnak, ezt a pontot sem
minősíti a kormány részéről senki sem, a képviselő urak és hölgyek egy Nemzeti Bankról
szóló törvény adott bekezdésének a módosításával "nem érvényes erre a helyzetre" című
megoldást próbálnak javasolni. Meggyőződésem szerint a lehető legkevésbé elegáns ez a
megoldás. Ha mást nem, akkor a régen parlamentben ülő képviselőtársaim figyelmét
szeretném fölhívni, hogy lehet találni elegáns megoldást ilyenre. Nem fogja senki sem kritika
tárgyává tenni, hogy azt a személyt nevezzék ki a Magyar Fejlesztési Bank
vezérigazgatójának, akit önök akarnak. A vezérigazgató lemondott, a hely üres. Bármikor
kinevezhetik. Nem kell törvényeket módosítani ahhoz, hogy visszahozhassák Baranyai urat
vezérigazgatónak. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, ha egy személy miatt törvényeket
próbálnak módosítani. Meggyőződésem szerint meg lehet találni a megfelelő megoldást e
törvény módosítása nélkül is. Azt mondom, hogy fontolják meg, és ne fogadják el ezt a
módosítást. (Domokos László: A független Monetáris Tanács összetételét is egy
törvényjavaslattal változtattátok meg. A kormány négy tagot hozott be.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nagyon szerencsétlen gyakorlat, ha ekként kezdünk el
törvényeket módosítani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, Veres János úr. Megkérdezem Domokos képviselő urat, hogy ez
hozzászólás volt, vagy pedig...

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): A gyakorlatról csak annyit Veres Jánosnak,
emlékszünk néhányan, hogy a Monetáris Tanács összetételét, amely mégis csak egy független
testület, a kormány csak négy tag bővítésével, talán mondhatjuk, kevésbé független négy
ember miniszterelnöki delegálásával átírta, és ezáltal egy olyan útra vitte a gazdaságpolitikát,
amelynek a mai napig fizetjük az árát.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel? Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Csak a történeti hűség kedvéért. A
Monetáris Tanácsba delegált személyek soha nem kormánymegbízatást hajtottak végre.
(Domokos László: Hát mit?) Már megbocsássatok, de gondolom, abban egyetérthetünk, hogy
a kormánynak az lett volna az érdeke, ha hamarabb csökkentik a jegybanki alapkamatot, ha
nem emelik meg akkor, amikor megemelték. Nyugodtan mondhatom, hogy a kormány
képviselője mindig másként érvelt ezekben a helyzetekben, semmint ahogy a Monetáris
Tanács tagjai szavaztak, és döntést hoztak. Éppen ezért arra hivatkozni, mint ami most itt
elhangzott, szerintem roppant szerencsétlen. Az egy intézményi struktúrát jelentett a
módosításban, amiről szó van, itt pedig egy személy felmentése érdekében alkot törvényt az
Országgyűlés. Szerintem nem szabad egy személy kedvéért törvényt alkotni, legyen az bárki,
hozzá kell tennem. Ezért tartom ezt szerencsétlennek. (Dr. Hargitai János: Lehet.)

János, te jogász vagy, ha már szóba hoztad, hogy lehet. Hargitai Jánosnak szeretném
mondani a jegyzőkönyv kedvéért, én nem azt vitattam, hogy nem lehet, azt sem vitattam,
hogy nem tudja megtenni a többség. Csak azt mondom, hogy nem elegáns, az adott problémát
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másként is meg lehet oldani. Ha meg lehet oldani másként, akkor miért kell Magyarországon
olyan gyakorlatot bevezetni? Semmi másra nem jó, csak arra, hogy a kétharmad bármit
megtehet. Törvényt alkotunk Baranyai úr kedvéért. Erről szól a javaslat. Megbocsássanak, de
szerintem ez nem célszerű. Van más megoldás a dolognak, sajnálom, hogy ezt választják.

ELNÖK: Köszönöm Veres János képviselő úr érvelését. Megkérdezem a bizottságot,
hogy támogatja-e a törvényjavaslat módosító indítványát. Ki támogatja? (Szavazás.) Látható
többség, de azért megkérdezem, hogy ki nem támogatja. Négy és egy tartózkodás. (Domokos
László ismét közbeszól.) Bocsánat, Domokos képviselő úr, hadd menjünk tovább

ELNÖK: Domokos képviselő úr, hadd menjünk tovább, mert 1-kor plenáris ülés
kezdődik. Van még a 22. pont, amelynek Scheiring Gábor úr az előterjesztője. Kérdezem,
van-e ehhez valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, a szavazás következik.
Egyetért-e a bizottság azzal, hogy Scheiring Gábor képviselő úr módosító javaslata a plenáris
ülés elé kerüljön? (Szavazás.) Kettő. Akkor nem megyünk tovább, hiszen nem kapta meg a
szükséges egyharmadot.

A 23. pont következik. Kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez észrevétele. (Nincs
jelentkező.) Nincs. Akkor a szavazás következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítvány
elfogadását. Kézfelemeléssel tessék szavazni! (Szavazás.) Kettő. Nem megy tovább ez a
javaslat.

Következik a 27. számú módosító indítvány, dr. Völner Pál képviselő úr javaslata.
Kérdezem, kíván-e emellett érvelni. (Jelzésre.) Nem kíván. Van-e észrevétel a törvényjavaslat
módosításához. (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel, a szavazás következik. Ki az, aki
egyetért azzal, hogy dr. Völner Pál képviselő úr javaslatát támogassa a bizottság? (Szavazás.)
A többség támogatja.

Következik a 32. pont, dr. Völner Pál képviselő úr javaslata. Kíván-e hozzá
kommentárt fűzni? (Jelzésre.) Nem kíván. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem kívánnak, a szavazás következik. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) A többség, mehetünk tovább.

Következik a 33. pont, Veres János és Józsa István képviselő urak javaslata. Kérdezem
Veres János urat, kívánja-e indokolni. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A tisztelt fideszes képviselőtársaknak mondanám, hogy
ebben a pontban az indítványtevők azt biztosítják, szemben azzal, amit önök az elmúlt két
évben széles körben mondtak, beadtak az Országgyűléshez javaslatként, itt most más
valósuljon meg. Az iménti meghallgatás során miniszterjelölt úr picit félreértette, amit
mondtam, ugyanis én nem az igazgatóság tagjainak díjazásáról beszéltem. Ez az összes állami
tulajdonú gazdasági társaság esetében a vezető tisztségviselők, vezető testületek tagjai
esetében a díjazást szabályozza. Önök azt mondták, hogy le kell csökkenteni a válságra, erre-
arra-amarra való hivatkozással az összegeket. Majd most azt mondják, hogy a 2006. január 1.
és 2010. augusztus 31. közötti időszak átlagát kell figyelembe venni a díjazások
meghatározásánál. Legalább legyenek következetesek. Eddig azt mondták, hogy le kell
csökkenteni, akkor, amikor kétharmados döntési lehetőségük van, csökkentsék le. Mi
lecsökkentettük, hozzá kell tennem.

Ha ez a javaslat most elfogadásra kerül, akkor az azt jelentené, hogy az általunk
lecsökkentett díjazást akkor, amikor már az önök által kinevezett személyek vannak a vezető

testületekben, jelentősen meg fogják növelni. Ezzel, hogy is mondjam, nemcsak az eddigi
állításaikat tagadják meg, hanem abszolút mértékben úgy tesznek, mintha megalapozatlan lett
volna az a döntés, ami azt mondta, hogy a válságra tekintettel csökkenteni kell a vezető
testületekben szerepet játszóknak, helyet foglalóknak a díjazását. Legalább ennyire legyenek
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következetesek, hogy ezt a javaslatot, amit benyújtottunk módosításként, elfogadják, és akkor
marad az alacsony díjazás, ha pedig azt valósítják meg, amit önök beterjesztettek, akkor meg
fogják emelni, van, ahol többszörösére a vezető testületekben szerepet játszók díjazását.
Szerintem ez nem korrekt, mert mást mondtak éveken keresztül, másról szóltak az
indítványaik éveken keresztül. Ma pedig úgy látszik, már nem az a fontos, hogy mennyi kerül
kifizetésre, hanem az, hogy kinek és több legyen kifizetve. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)
Nem kíván. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja Veres János és Józsa István
képviselő urak módosító javaslatát? (Szavazás.) Négy. A bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

Következik a 34. pont, Scheiring Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Kettő, ez is egyharmad alatt van, tehát a bizottság nem támogatja.

A napirendi pont lezárása

Kedves Képviselőtársaim! Végeztünk azokkal a módosító indítványokkal, amelyeket
mint nem kijelölt bizottságnak hatáskörünkbe illőnek tartottunk. Engedjék meg, hogy ezzel
lezárjam a 3. napirendi pontot.

Egyebek - az ülés bezárása

Az egyebek között egy bejelentést szeretnék tenni. Holnap 10 óra 30 perckor kell
döntenünk a kapcsolódó módosító indítványokról, amennyiben ilyenek lesznek. Köszönöm
szépen együttműködésüket, további jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 04 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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