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Napirend:

1. Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról

szóló országgyűlési határozati javaslat (H/188. szám- a számvevőszéki és

költségvetési bizottság önálló indítványa – előterjesztői állásfoglalás kialakítása a

módosító javaslatokról)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Domokos László (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz),

Márton Attila (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) dr. Puskás Imrének (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Dr. Hargitai János (KDNP) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP),

Tukacs István (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP).
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 11 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes. Köszöntöm Gerner Viktória hölgyet, aki a Költségvetési Tanács elemző
gyakornoka. Örülök, hogy a tanács érdeklődik a bizottság munkája iránt. Remélem, lesz
módunk együttműködni a tanács tagjaival is. Már ha rajtunk múlik az együttműködés.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! Egy napirendi pontra tettem javaslatot, ezt mindenki megkapta.
Ehhez írásbeli észrevétel nem érkezett, mindannyian tudjuk, hogy tegnap este lezárult a
számvevőszéki vezetőket jelölő bizottság felállításáról szóló határozati javaslat általános
vitája. Egy módosító indítvány érkezett az MSZP frakciója részéről, Göndör István, Kovács
Tibor és Veres János képviselő urak aláírásával.

Miután nincs írásban hozzám eljuttatott kiegészítés, kérdezem a bizottságot, egyetért-e
a napirendi javaslattal. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta napirendjét.

Az Állami Számvevőszék Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti
bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító
javaslatok megtárgyalása

Ezek után az 1. napirendi pont előterjesztőjét, Veres János urat megkérdezem, hogy
kíván-e kommentárt fűzni a javaslatához. Igen. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Utalnék a pénteki bizottsági ülésre, amikor a benyújtott három indítvány közül a kormányzati
képviselők a harmadik változatot fogadták el többségi szavazással, és ez került az
Országgyűlés elé. Azt gondolom, ezután még két érdemi vitapont maradt nyitva. A két érdemi
vitapont közül mindvégig vitattuk azt, hogy paritásos vagy nem paritásos bizottság az,
amelyik az Állami Számvevőszék vezetőinek jelölésével foglalkozik. Ugyanakkor, miután
nincs vita közöttünk abban, hogy a Házszabálynak megfelelően lehet ilyen is, lehet olyan is ez
a bizottság, nem tartjuk jónak a mostani javaslatot. De ezt tudomásul lehet venni, azzal a
feltétellel, ha a második kérdésben van kompromisszumkészség a kormánypártok részéről. A
kompromisszumkészséget úgy próbáljuk itt megfogalmazni, hogy ne a számon vitatkozzunk,
hanem a dolog érdemével foglalkozzunk, vagyis azzal, hogy hány szavazattal válik valaki
jelöltté.

A dolog érdeme az, hogy az ellenzéki frakciók által a jelölőbizottságba delegált tagok
közül valakinek a szavazatát megszerezte-e a jelöltek valamelyike. Ezért azt a módosító
indítványt terjesztettük elő, hogy öt bizottsági tag szavazatát kell megkapnia úgy, hogy az öt
közül legalább egy, ellenzéki képviselőcsoport által delegált bizottsági tag szavazata is legyen
benne. Azt hiszem, hogy ez a legminimálisabb, ha együttműködésről van szó, és ha egymást
komolyan akarjuk venni. Azt is mondhatnám, hogy ha a kétharmados többséggel rendelkező

kormánypártok azt akarják jelezni, hogy az ellenzéket komolyan akarják venni, akkor ez a
minimum, amit meg kellene tenniük ahhoz, hogy valóban komolyan vehetőek legyenek az
együttműködésről eddig hangoztatott nézetek. A gyakorlatban is most lehet megmérni azt,
hogy valóban törekszenek-e együttműködésre.

Hosszabb érvet most nem kívánok a javaslat mögé tenni. Szerintünk ez az az érdemi
pont, amikor elválik, hogy csak szólamokról vagy pedig tényleges együttműködési szándékról
van-e szó. Azt kérem, hogy ezt mérlegelve fogadják el ezt az indítványt. Óvatosan jegyzem
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csak meg, hogy láthatóan az itt alkalmazandó gyakorlatot más területen is alkalmazni
kívánják a parlamenti munkában a kormánypártok. Erre ékes példa volt tegnap egy másik
javaslat vitája az Országgyűlésben. Ha úgy tetszik, ez példa lehet a későbbiek során is az
ellenzék figyelembe nem vételére vagy figyelembevételére. Azt remélem, hogy megfontolták
az elhangzott érveket, és a korábban meghozott mérlegelés fogja eldönteni, hogy ezt a
módosító indítványt támogatják-e. Ha úgy látják jónak, akkor természetesen készek vagyunk
arra is, hogy egy ugyanilyen tartalommal, de önök által vagy a bizottság által megfogalmazott
indítványt támogassunk. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ellenzéki képviselők nevéhez
kötődjön az indítvány maga, ami ezt a kérdést méltányos, korrekt, együttműködő módon oldja
meg. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a módosító indítványról. Kérdezem,
kinek van kérdése, észrevétele. Parancsoljon, Kerényi János képviselő úr.

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tökéletesen megértjük
Veres képviselő úr javaslatát, de mi másként képzeljük el az együttműködés. Mégpedig olyan
formában, hogy amikor a bizottság először összeül, majd háromszor-négyszer ülést tart, és
nem sikerül konszenzusra jutni, akkor a bizottság hoz egy döntést. Nem fog az előfordulni,
ami az előző 8 évben számtalanszor előfordult, hogy a bizottság ülésezett, konszenzusos
döntést viszont nem tudott hozni. Ezért nem volt 8 éven keresztül alelnöke az Állami
Számvevőszéknek. Lesz rá lehetőség, hogy ebben a bizottság az ellenzék kifejtse az érveit, és
természetesen kompromisszumra törekszünk majd. De ha végül nem sikerül megegyezni,
akkor meg fogja a bizottság hozni azt a döntést, amelynek révén meg lehet választani az
Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. További észrevétel, vélemény?Tessék parancsolni, Herman
István úr.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Kérdezni szeretnék képviselő úrtól. Jól
értettem-e az ön okfejtését, hogy akkor tekint komolyan az együttműködésre, illetőleg a
kormánypárti képviselőkre, ha és amennyiben az ön által javasoltakat elfogadjuk, egyébként
komolytalannak tekinti az együttműködést? Jól értelmeztem-e, amit mondott?

ELNÖK: Ez kérdés volt, akkor tessék válaszolni. Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, köszönöm a kérdést. Nem jól
értelmezte Herman képviselő úr. Azt mondtam, hogy akkor lehet komolynak tekinteni az
együttműködésről eddig hangoztatott szavakat, szólamokat, ha a valódi együttműködés
megfelelő kereteit biztosítják. Nem az a valódi együttműködésnek megfelelő keret, amiről
Kerényi képviselő úr beszélt. Amit Kerényi képviselő úr mondott, nem az együttműködés
kerete. Önök mondanak valamit, ehhez mi viszonyulhatunk, és ha nem értünk egyet, akkor
önök a jelölőbizottságban öt szavazattal, a parlamentben pedig kétharmaddal döntenek.

Eddig miért nem volt jelölés? Azért nem volt jelölés, mert az eddigi kormánytöbbség
vállalta azt az önkorlátozást, hogy nem állít jelöltet az Országgyűlés elé egyszerű többséggel,
csak olyan többséggel, amelyhez bizonyos kell az ellenzék valamilyen mértékű egyetértése is.
Ez volt az eddigi felállás ebben a bizottságban. Több jelölt állítására a bizottságon belül azért
nem került sor, mert noha a kormánytöbbséget képviselő parlamenti frakciók jelöltek ilyen
személyeket, az ellenzék delegáltja vagy nem volt felhatalmazva, hogy véleményt mondjon
róla, vagy amikor véleményt mondott, akkor az úgy hangzott: most éppen úgy gondoljuk,
hogy ne belülről, az Állami Számvevőszék munkatársai közül válasszunk. Amikor külső
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jelöltekre került sor, és a szakmai szervezetek megkeresése alapján elég széles körből lettek
megnevezésre ilyen jelöltek, akkor az volt a vélemény, hogy ne külső jelöltek egyenek.

Hangsúlyozom, a bizottság azért nem tudott az eddigiek során elnökjelöltek, illetve
alelnökjelölteket állítani, mert az ellenzék részéről nem volt meg az a szándék, hogy a
bizottsági döntéshozatalhoz minimálisan szükség ellenzéki egyetértés megjelenjen.
Pregnánsan kiderült ez, amikor az elnök mandátuma lejárt. Miközben azt megelőzően az
ellenzék képviselői azt mondták a bizottságon belül is, hogy részükről a volt elnök ismételt
jelölése elfogadható, amikor ezt hivatalosan megtették a kormánypártok képviselői a
bizottságon belül, akkor ezzel nem értettek egyet. Az előző időszakban egyrészt azzal, hogy
paritásos volt a bizottság, és az ellenzéknek részarányánál nagyobb részvételi lehetőséget
biztosított a bizottságon belül, másrészt azzal, hogy olyan számarányhoz volt kötve
mindvégig a jelöltállítás feltétele, amelyhez szükség volt az ellenzék, leginkább az ellenzék
legnagyobb pártjának egyetértésére, ezért mindvégig az ellenzék egyetértésén vagy annak
hiányán múlott, hogy volt-e jelöltállítás avagy sem.

Azért tartottam fontosnak ezt végigmondani, mert másfajta interpretációk is
hangzottak el itt, a bizottsági vitában a múltkor. Semmiképpen nem szeretném, ha Herman
képviselő úrban úgy maradna meg, hogy ahogyan fogalmazott a kérdésében. Tehát azt
mondtam, hogy eddig önök együttműködésről, nemzeti együttműködésről beszéltek, de
miután önök meg fogják tudni választani kétharmados többséggel a Számvevőszék
mindhárom vezetőjét, és bizonyos vagyok abban, hogy a jelölőbizottságon belül az alkalmas
szakmai jelöltek meg fogják kapni valamelyik ellenzéki tag támogatását, ezért már nincs ok
attól félni, hogy egy ellenzéki támogató szavazat mint feltétel megjelenhessen ennek a
jelölőbizottságnak a munkájában. Ez a javaslat erről szól. Minden más, amiről beszéltünk,
nem feltételtámasztás. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Először Babák Mihály, utána Arnóth Sándor
képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Veres
Képviselőtársam! A múlt volt, ami volt. Lehet róla beszélni, de… De ha már szóba hozta,
hadd mondjam el azt, hogy nem volt érdeke az akkori kormánypártnak, sem Őszöd előtt, sem
Őszöd után, hogy a legfőbb állami költségvetést ellenőrző szervnél meglegyenek a megfelelő

személyi feltételek.
Együttműködés. Kedves képviselő úr, most is együttműködünk, tudomásul vettük,

hogy van egy ilyen javaslata, és konzultálunk is erről. A jelölésben továbbra is számítunk az
ellenzék véleményére, a közös gondolkodásra a személy kiválasztásánál, ajánlásánál. Nézze,
ez nem húzza át a nemzeti konzultáció, a kompromisszum esélyét és lehetőségét. De egyet
szeretnék tisztázni. Nincs árról alkudozás. Hölgyek, urak, nincs, mert az idő sürget minket, és
nem fogunk alkudozni, sőt, árat sem fogunk fizetni azért, hogy valaki odategye a nevét, mint
ahogy önök tették. Tudom, hogy erre csodálatos gyakorlatuk volt az elmúlt 8 évben az
SZDSZ-szel és az MDF-fel. Mi ebben nem kívánunk partneralkukat kötni.

Még egyet hadd mondjak el. Most sem érdekük önöknek, hogy mihamarabb teljes
létszámú legyen ez a testület, legyen elnöke és két alelnöke. Az pedig nyilvánvaló, hogy
személy szerint önnek nem érdeke. Nekünk pedig érdekünk, mert a bizottságnak, az
Országgyűlésnek szüksége van rá, hogy legyen az Állami Számvevőszéknek elnöke, és
legyenek alelnökei. Nekünk elementáris érdekünk, ahogy az országnak is. Ha valakinek ez
nem személyes érdeke, azt el tudom fogadni, csak nem tudom tolerálni. Úgyhogy ebben nincs
alkudozás, és nincs konzultáció a mértéket illetően, mert semmi értelme. Köszönöm szépen,
elnök úr, a lehetőséget.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Arnóth Sándor képviselő úr!

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr a szót. Tisztelettel köszöntöm
képviselőtársaimat. Annyit szeretnék az eddig elhangzottakhoz hozzáfűzni, hogy jó néhány
évet dolgoztam már a pénzügyi bizottságban. És ha az aktuális kormánypárt itt azt akarta,
hogy ne szülessen döntés, akkor nem is született. Gyakorlatilag ezek megoldatlan
problémákként rögzültek, az az albizottság működésképtelenné vált. Egy polgármesternek
ahhoz, hogy egyből kettőt tudjon csinálni, meg kell oldania az ügyeket, méghozzá azonnal és
megnyugtató módon. Tehát, ha megoldatlan ügyek rögzülnek, akkor ez a munkánk
hatékonyságát, eredményességét fogja bizonyítani. Az országnak, a költségvetésnek szüksége
van a Számvevőszékre, és súlyos működési zavarokat lehet kiküszöbölni azzal, hogy
döntésképes bizottságot hozunk létre. Köszönöm szépen. (A hozzászólás nehezen érthető,
mivel kívülről nagy zaj szűrődik be a parlament épületének felújítása miatt.)

ELNÖK: Technikai szünetet tartunk, amíg leállítják… (Dr. Bóka István: Inkább
szavazzunk! – Arnóth Sándor: Szerintem is szavazzunk.) Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Veres János Képviselő Úr! (Szünetet
tart, amíg Veres János aláírja a helyettesítési ívet.)

ELNÖK: Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Megvárom, amíg Veres képviselő úr aláír.
Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném megnyugtatni, hogy vizesruhás borogatást nem kell a
lelkemre tenni. Pontosan értettem. Annak a logikának mentén próbál ön presszionálni
bennünket, amivel egyébként vádol. Nem értettem félre. Nekünk viszont, illetőleg a
nemzetnek múlhatatlan érdeke fűződik ahhoz, hogy a Számvevőszéknek legyen elnöke és
alelnöke. Ha és amennyiben nem az a logika érvényesül, amit ön képvisel, akkor az
együttműködés hiányát állapítja meg. Ez volt a lényeg, ezt pontosan érzékelem, és itt van az
alapvető ellentmondás a mi filozófiánk és gondolkodásunk között. Ugyanis nekünk érdekünk
fűződik ahhoz, hogy minél előbb legyen elnök és alelnök. Úgy gondolom, így kellene ezeket a
cölöpöket leverni, és akkor talán közelebb kerülünk egymáshoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Elnézést a késésért mindenkitől. Látom, hogy a
kormányoldalról többen vannak itt, mint tegnap a Házban az általános vitánál. Ennek nagyon
örülök, a bizottságban érdemes lenne megfontolni azt az ajánlatot, amit tegnap mind a három
ellenzéki frakcióból hangsúlyoztunk. Ez az ajánlat arról szól, hogy úgy tudjuk megőrizni az
ellenőrző szervek függetlenségét, amennyiben nem szorosan egy párthoz, illetve
pártszövetséghez kötődnek ezek az emberek. Ezt pedig úgy lehet leginkább garantálni, hogy
az ellenzéki képviselők érdemben részt tudnak venni a döntésben, nem csupán a döntés-
előkészítésben. Hiszen látjuk, hogy a bizottságban megvan az esélye a döntés-előkészítéstben
való részvételnek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nemcsak számunkra fontos ez. A
gazdasági szereplők számára is fontos, hiszen úgy kap még nagyobb presztizst és hitelt a
gazdasági szereplőktől az Állami Számvevőszék, amennyiben tudják azt, vagy legalább a
látszata megvan annak, hogy a vezetői nem úgymond pártkatonák, nem a „kalapos király”
által vannak kinevezni, hanem valódi, érdemi döntéshozatali metódusban, az ellenzékkel
együttműködve, a nemzeti együttműködés rendszerében lettek ezek a tisztségviselők
kiválasztva. Köszönöm a szót.
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ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Szólláth Tibor úr, aztán Veres János úr!

SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Új tagja vagyok
a bizottságnak, ezért az előzményekkel nem vagyok teljesen tisztában. De hosszú ideig azt
fejtegette Veres képviselő úr, hogy az elmúlt 8 évben hogyan nem működött a kiválasztás, a
jelölés rendszere. Ha ez nem működött, akkor nem biztos, hogy továbbra is ebbe az irányba
kell menni. Főleg azért nem, mert valóban a többség vállán van a felelősség, hogy az ÁSZ
működőképessége helyre álljon. Egyetértek az előttem szólókkal, a felelősséget érezve nem
szabad belemennünk olyan játékba, hogy itt hónapokig menjen ilyen tili-toli. A felelősség a
miénk, és ha úgy látjuk, hogy a vita nem előrevisz, hanem csupán helyben járás, akkor a
felelőségteljes döntést meg kell hozni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rövid zárszót kérek, Veres János úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Három apró reagálás az érdemi válasz előtt. Az ÁSZ működőképes ma is. Azért tartom ezt
fontosnak elmondani, mert senki nem gondolta azt, hogy nem végez ellenőrzéseket, nem
folytatja le (Babák Mihály: Főtitkára van csak!) a parlament által is jóváhagyott, megismert
ellenőrzési programjában szereplő ellenőrzéseket. Azért is tartom ezt fontosnak megemlíteni,
mert elég furcsa lenne, ha a bizottság tagjai közül bárki azt feltételezné, hogy az egyébként
alkotmány probléma megléte mellett ne folytatna érdemi tevékenységet a Számvevőszék.
(Babák Mihály: Vállalkozásokkal, igen. Kiszervezve.) Ha Babák képviselő úr befejezte, akkor
folytatom.

ELNÖK: Veres képviselő úrnál van a szó. (Babák Mihály: Elnézést, bocsánatot
kérek.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy ha
Herman képviselő úr úgy éli meg, hogy én presszionálom őt bármire is, akkor azt tudom
mondani, hogy szerintem a lehető legóvatosabb fogalmazással, a lehető legtárgyszerűbb
fogalmazással hívtam fel a figyelmüket egy olyan dologra, amelyben különleges módon a
három ellenzéki párt egyetért. Talán lehet vagy érdemes ezen egy picit elgondolkodni. Én
nem presszionáltam senkit sem, önt sem, mást sem, de el fogom mondani természetesen a
véleményemet minden egyes kérdésben, ameddig lehetséges. Ha esetleg ügyrendileg lezárnák
a vitákat, mint ahogy előfordult már itt, a költségvetési bizottságban 20 után először, a
mostani kormánytöbbség részéről, akkor azt tudom mondani, hogy nem fogom elmondani itt
a véleményemet. Sajnálatos módon nem lesz rá lehetőségem. De ez nem presszionálás. ez
olyan érvek kifejtése, amiben, azt gondolom, racionális gondolkodással talán lehet egymással
egyetérteni.

Még egyszer szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt 8 évben ebben a bizottságban az
akkori kormánytöbbség több személyi javaslatot tett. Több alkalomban, több fordulóban, több
körből. Csak azért nem került jelölésre sor, mert az akkori ellenzék legnagyobb pártja, a
Fidesz képviselője vagy azt mondta, hogy nincs feljogosítva arra, hogy véleményt mondjon a
jelöltről, vagy ha volt jogosultsága, akkor azt mondta, hogy most másként gondolják, mint az
megelőzően. Amikor belső jelölt volt, akkor azt mondták, hogy külső jelölt legyen, vagy
fordítva. Azaz nem a kormánytöbbség képviselői voltak azok, akik megakadályozták magát a
jelölést. Miután a jelenlegi helyzetben a kétharmados többség biztosítja azt, hogy a parlamenti
szavazásnál a jelöltet megválasszák, ezért egyetlenegy módjuk van az ellenzéki képviselőknek
valamilyen módon a jelölés folyamatában érdemben részt venni, ez pedig az általam
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elmondott mód. Azaz legyen egy olyan grádics, lépcső, feltétel, amely szerint a jelöltnek
legalább egy ellenzéki képviselő támogatását meg kell szereznie a jelölőbizottságban.

Babák képviselő úr hozzászólásához pedig: képviselő úr lehet, hogy látnok, de engedje
már meg, hogy én tudjam, hogy személyesen mi az én érdekem. Ön súlyosan téved, amikor
azt gondolja, hogy bármilyen módon nekem személyesen az lenne az érdekem, amiről ön
beszél. (Babák Mihály: Bocsánat, szabad tévednem.) Én nem mondtam, és nem cselekedtem
soha olyat, ami az ön feltételezésével összhangban lenne. Ebből következően mindvégig azon
dolgoztam, hogy legyen alelnöke az ÁSZ-nak. Amikor ennek a jelölőbizottságnak tagja
voltam, akkor is ezen dolgoztam, amikor nem voltam tagja, akkor is azt segítettem, hogy
legyen alelnöke, majd később elnöke a Számvevőszéknek. Senki nem beszélt itt,
alkudozásról, képviselő úr, mint amiről itt ön beszélt, ahogy lefordította a vitát. (Babák
Mihály: Dehogyisnem! Meg kellett venni az SZDSZ-t, az MDF-et.) Lehet, hogy a Fidesz így
gondolkodik. (Babák Mihály: Nem. Sok pénzébe került az országnak.) Azt tudom mondani,
hogy én ilyen folyamatokról nem tudok, ilyen folyamatokban nincs ismeretem, ha képviselő

úrnak van, akkor nyilván képviselő úr tájékozottabb nálamnál. Végezetül a vita kapcsán még
azt szeretném mondani, hogy természetesen példaértékű lesz az együttműködés szándékára,
módszerére az, hogy ehhez a kérdéshez hogyan fog viszonyulni a kormánytöbbség. Azt
remélem, hogy a lefolytatott vita alapján mégis csak meggondolják magukat, és nem az itt
képviselt elvet fogják követni a későbbiekben. Köszönöm figyelmüket.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, minden lehetséges érvet elmondott
mind az előterjesztő, mind a bizottság többi hozzászólója, ezért szavazásra teszem fel a
kérdést. Dönteni kell abban, hogy elfogadjuk-e a Göndör István, Kovács Tibor, Veres János
képviselő urak által jegyzett módosító indítványt.

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki ért egyet azzal, hogy a módosító indítványt
elfogadjuk. Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Hét. Tehát a bizottság nem támogatja az
indítványt. Köszönöm szépen.

Egyebek
Az 1. napirendi ponttal végeztünk. Engedjék meg, hogy három rövid bejelentést

tegyek. Az egyik technikai természetű. Ha érkezik ehhez a módosító indítványhoz kapcsolódó
módosító indítvány, akkor még egyszer üléseznünk kell ma. Nem tudom, szándékában áll-e
valamelyik ellenzéki frakciónak kapcsolódó módosító indítványt benyújtani. Vágó Gábor!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Fél órán belül konzultálni tudunk, elnézést.

ELNÖK: Ha megérkezik ez a kapcsolódó módosító indítvány, akkor 5 órára össze
fogom hívni a költségvetési bizottság ülését.

A második bejelentés az, hogy bizottsági elnökként szándékomban áll a közeljövőben,
szerdára tervezem, de nemcsak rajtam múlik, hogy ez összejön-e, tájékoztatást kérni három
fontos szervezet vezetőjétől az államháztartás jelenlegi helyzetéről, tekintettel az eddigiekre
és a miniszterelnök úr mai bejelentéseire. A Költségvetési Tanács elnökét, Kopits György urat
szeretném meghívni, továbbá Matolcsy György miniszter urat, valamint a Számvevőszék nem
létező elnökét helyettesítő Csapodi Pál főtitkár urat, hogy tájékozódjunk, miként vélekednek
az államháztartás mai helyzetéről és azokról a vitatott kérdésekről, amelyeket a médiából és a
parlamenti ülésről mindannyian jól ismerünk.

Kérdezem képviselőtársaimat, főleg a kormányoldalt, partnerek-e abban, hogy ez egy
határozatképes ülés lehessen, vagy legalább tanácskozóképes, hiszen a tanácskozóképesség
lenne a minimum, amiért érdemes lenne ezt a bizottsági ülés összehívni. Ahhoz viszont
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szükség lenne kormányoldali részvételre is. Nem kérek most választ, inkább csak azt kérem,
hogy szíveskedjenek a javaslatomon gondolkodni, és majd megtisztelni az ülést minél
nagyobb jelenlétükkel.

Végül a harmadik bejelentésem, hogy megkapta a költségvetési bizottság az ORTT
múlt évi pénzügyi beszámolóját. Ez itt szokott landolni a bizottságban. Eddig egy külön
albizottság is létezett, ami ezzel foglalkozott. Nem kívánom a szakmai véleményemet
kifejteni erről, mert nagyon kaotikus helyzetet látok. El fogom önöknek juttatni ezt a
beszámolót, és adandó alkalommal erről is beszélnünk kell, miként foglalkozzék ezzel a
kérdéssel a költségvetési bizottság. Különös tekintettel arra, hogy a Műsorszolgáltatási Alap
múlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz nem csatolták a független könyvvizsgáló
véleményét, enélkül pedig meglehetősen nehéz lesz itt állást foglalni. Ez a bizottság nem arra
való, hogy a független könyvvizsgálót helyettesítse, és nem is arra valók a képviselők, hogy a
számok tengeréből guberálják össze az összefüggéseket a nyári szünetben esetleg. Erről is ki
fogom majd fejteni a szakmai véleményemet, ha Hargitai János úr elnököl, és módom lesz
erre.

Ezt a három megjegyzést szerettem volna tenni. Köszönöm a figyelmüket.
Megkérdezem, ezekhez van-e észrevétel. Tessék parancsolni!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. A múltkori
alkalommal említettem, bár nem tudom, jegyzőkönyvbe került-e, hogy szükséges lenne
tájékozódni. Fontosnak vélem azt, hogy a Számvevőszék főtitkárát, az MNB elnökét és a
Költségvetési Tanács elnökét hívjuk meg, már csak azért is, mert szeretnénk arra a kérdésre
választ kapni, hogy hogyan is állunk.

Azért is kértem szót, mert úgy gondolom, a Számvevőszék nem a kormányé. De a
kormánytöbbség felelőssége, hogy legyen elnöke és alelnöke. Akárhogy is vitatják ezt, a mi
felelősségünk. Lennie kell, mert szükséges. Szeretném elmondani, hogy az Országgyűlés
legfontosabb szerve, és a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság – bár a nevét
most megfordították – legfontosabb munkatársa. Lehet azon vitatkozni, hogy főtitkárral
működik-e a szervezet, hiszen biztosan nemcsak bejárnak a dolgozók. De hogy vezetők nélkül
működik jelenleg, az tarthatatlan állapot.

Még annyit szeretnék elmondani, ha megengedi a bizottság, hogy a tényfeltáró
bizottság elnökét is javasolnám meghívni, mivel a megállapításait lehet ütköztetni a Nemzeti
Bank elnökének, a Költségvetési Tanács elnökének és a Számvevőszék főtitkárának esetleges
szakmai véleményével. A napirenddel kapcsolatban, amennyiben van napirend, akkor van
tanácskozási jog, ha nincs, akkor nincs. A napirendi pontok közé kell felvenni, és akkor
szavazni kell a kérdésről. Köszönöm, hogy ezt a kezdeményezést felkarolta, érzem a
felelősségüket. Azt szeretném mondani, hogy az elmúlt 8 év arról szólt, hogy ez a
költségvetési bizottság sosem látott tisztán az állami pénzügyeket és a költségvetési ügyeket
illetően. De a parlament sem. Ezt jó rögzíteni, hogy senki nem látott pontosan semmit a 8 év
alatt. És ezt nem én mondtam, a kormánypártiak mondták. Jó lenne, ha ezen túllépnénk, és
látnánk pontosan, hogyan állnak a gazdasági adatok, hogyan állnak a bevétele, milyen a
költségvetés állapota. Tisztán kell látni ahhoz, hogy a kormánypártiak és az ellenzékiek
támogatásával is, a nemzeti együttműködés keretében konzultálva jó törvényeket tudjunk
hozni, és intézkedéseket tudjunk foganatosítani. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nehezen tudom megállni, hogy ne zökkenjek ki az
ülésvezetői szerepemből, de a magyar nyelvben, a magyar parlamenti terminológiában nem
túl szerencsés elnöknek nevezni ennek a bizottságnak a vezetőjét, ez az angolszász
terminológiában nem több, mint egy ülésvezetői szerep. A német is úgy határozza meg, hogy
aki elöl ül. De egyébként nincs más szerepe, mint moderálni a tanácskozást. Ebből a szerepből
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nem szabad kizökkenni, de most engedelmükkel egy pillanatra mégis megtenném annak
kapcsán, hogy Babák képviselő úr tett egy érdemi, illetve szakmai természetű megjegyzést.

Azt gondolom, hogy abban az előző parlamentek mindegyikének óriási felelőssége
van, hogy nem látunk tisztán. Valóban nem látunk tisztán, én magam sem, de nem tettük
kötelezővé törvények alkotásával, hogy szülessenek olyan pénzügyi beszámolók, olyan
elszámolások (Babák Mihály: Kisebbségben voltunk.), amelyek a beszámolásra kötelezettek
felelősségévé teszik valós képet festeni a gazdálkodásról. Nem működtették úgy a
Számvevőszéket, hogy ezeket ellenőrizze, auditálja a szó legjobb szakma értelmében. Ez a
parlament felelőssége is (Babák Mihály: A kormánypárté.), inkluzíve a költségvetési
bizottságé is.

Elnézést a kizökkenésért, vissza az ülésvezetéshez. Tessék parancsolni, képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A második felvetéséhez
szeretném hozzáfűzni azt, hogy lényegében ez a meghallgatósdi a Kósa-Szijjártó féle
sajtótájékoztató alapján történne. Javasolnám elnök úrnak, de nyilván elnök úr dönti el, hogy
mit kíván tenni, mielőtt összehívná ezt az ülést, hogy egyrészt hallgassuk meg a ma délután 1
órakor kezdődő miniszterelnöki napirend előtti hozzászólást, amely, gondolom, teljes körű és
kimerítő lesz. Másrészt javaslom, hogy szíveskedjék konzultálni Szijjártó, illetőleg Hargitai
alelnök urakkal egy eredményes ülés érdekében, mivel itt lényegében az egész magyar
számviteli-pénzügyi vezetést valamilyen módon a bizottság elé citálnánk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Természetesen ez a konzultáció, egyeztetés meglesz, hiszen csak a
szándékomat közöltem, döntés még nincs. Csak szondázom, úgymond képviselőtársaim
hozzáállását. Vágó képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csatlakoznék Babák képviselő úrhoz, aki elmondta, hogy az
elmúlt 20 év, a rendszerváltás óta eltelt időszak az átláthatatlanságról szólt. Én tovább
gördítem ezt, szeretnénk ezt a tisztánlátást, hogy mindenki számára minél hamarabb
nyilvánvaló legyen, hogy milyen folyamatok zajlanak az állami gazdálkodási szerveknél,
illetve a költségvetésben. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Kósa és Szijjártó urak
kijelentése csak az apropó volt, apropó volt arra, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen,
hogy valami forrong a mélyben, és nem látjuk azt, hogy mi van odalenn. Ezért szerintem
szükséges egy ilyen grémium összehívása. Sőt, az LMP az átláthatóság mellett áll, ezért azt
szeretném, hogy sajtónyilvános ülés legyen, hogy a közvélemény tisztába kerüljön azzal,
hogy valójában milyen pénzügyi folyamatok zajlanak az országban.

Úgy érezzük, szükség van arra, hogy kiderüljön, milyen konkrét számok mentén
milyen konkrét folyamatok indultak el, és ha ezek a folyamatok rosszak, akkor ne csak azt
keressük, hogy ki a felelős. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk az okokat, hanem azt is nézzük,
hogyan lehet ezeket az okokat megoldani. Sajnos, az utóbbi hetek diskurzusában az elmúlt
szerepelt fő terminológiaként. Valóban ez okozta a problémákat, de arra szeretném kérni
kiváltképp kormánypárti képviselőtársaimat, a bizottsági tagokat, hogy fókuszáljunk a jövőre,
és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet megoldani. Bizton hiszem azt, hogy a miniszterelnök úr
el fogja mondani az ő megoldási javaslatait, csak arra kérném a kormánypárti
képviselőtársakat, hogy támogassák azt, hogy mi, ellenzéki képviselők bizottsági szinten,
illetve a közvélemény a sajtón keresztül tisztán tudja átlátni a jelenlegi folyamatokat.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm mindenkinek a javaslatait. Annyi megjegyzést fűznék Vágó
képviselő úr hozzászólásához, hogy a bizottsági ülés a sajtó számára mindig nyilvános, ezt
nem kell külön kérni. Szívesen látjuk a média munkatársait. Természetesen tudom, hogy az én
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lehetőségem annyi, hogy teljes szakmai és képviselői felelősséggel egy olyan napirendi
javaslatot fogalmazzak meg, ami mögött világos a tartalom és a szándék, a bizottság
lehetősége pedig az, hogy ezt a napirendet elfogadja vagy nem. Konzultáció után meg fogom
tenni ezt a lépést. Köszönöm szépen. Veres képviselő úr nem mondhatja, hogy nem engedem
szerepelni. Parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat, elnök úr, de felvetődött egy kérdés, és már
akkor jelentkeztem a témához. Ismereteim szerint elnök úrnál van egy napirend-
kezdeményezés, amelyet képviselők nyújtottak be. Ezért azt tudom mondani, hogy a magunk
részéről teljes mértékben támogatjuk azt, hogy mihamarabb kerüljön sor a múlt heti Kósa-
Szijjártó-nyilatkozat kapcsán kialakult helyzet miatti bizottsági ülés összehívására. Azért
teszem ezt egyértelművé, mert meggyőződésem szerint szükség van arra, hogy a parlament
bizottsága valóban foglalkozzon kellő mélységgel azokkal a témákkal, amelyeket ők
érintettek eléggé szerencsétlen módon, és amelynek eredményeképpen az a helyzet alakult ki
Magyarországgal kapcsolatban, ami kialakult.

Még egy mondatot szeretnék mondani. A parlament költségvetési bizottságának tagjai
minden hónapban részletes, adónemekre is kiterjedő tájékoztatást kapnak, kaptak az elmúlt
években is (Babák Mihály: Semmi nem igaz.) azzal kapcsolatban, hogy Magyarország
költségvetési helyzete hogyan áll. Ez a tájékoztatás nyilvános volt, és tudomásom szerint
jelenleg is az, a Pénzügyminisztérium honlapján folyamatosan nyomon követhető,
folyamatosan figyelemmel kísérhető. Csak azért mondom, hogy nincs arról szó, hogy a
magyar költségvetés alakulásával kapcsolatos bármilyen adat ne lenne ismert bármely
parlamenti képviselő számára, akár a költségvetési bizottság tagjairól van szó, akár más
parlamenti képviselőkről, akár a sajtó képviselőiről. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kiegészítő információt. Valóban, négy MSZP-s
képviselő részéről érkezett hozzám egy kérés egy konkrét probléma napirendre tűzése
érdekében. Egyúttal kérem is Veres képviselő urat, hogy tekintse ezt válasznak, ez az
összehívandó bizottsági ülés magába foglalja azt a lehetőséget, hogy az ebben a kérelemben
leírtakról is beszéljünk, ha ezt így elfogadja. (Babák Mihály jelentkezik.) Tessék!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Úr! Az ellen kifejezetten tiltakozom, sőt, nem
fogom megszavazni, hogy hisztériakeltő bizottsági ülésre kerüljön sor. Abban, hogy tisztán
lássunk, partnerek vagyunk, ahogy ezt kezdeményeztem is. Annak idején Keller
képviselőtársam mindenféle attrakciójával kapcsolatban sem hívtunk össze bizottsági ülést,
mert nem a sajtó, nem a cirkusz fontos számunkra. Szeretnénk itt mi, parlamenti képviselők
bizonyos pénzügyi folyamatokban tisztán látni.

Az, hogy milyen állami adat mennyire megbízható, abban sokszor kétségeim vannak,
abból, amit Veres képviselő úr megemlített, mindent tisztán nem lehet látni. Ugyanis ha
tisztán lehetett volna látni, nem lett volna őszödi beszéd, és nem lett volna beismerés sem.
Maradjunk annyiban, hogy ne bántsuk meg egymást ebben a kérdésben, ahhoz, hogy a
költségvetési bizottság tisztán lásson, nem hiszterizálva, nem Kósa, nem Keller és más nevek
miatt kell ülést tartani, hanem mert egyáltalán igényünk van rá. De nem fogunk tárgyalni
ilyen ripacskodó napirendeket, amilyeneket volt szíves a szocialista frakció kezdeményezni.
Annak semmi értelme. A cirkusznak véget kell vetni, és dolgozni kell. Lássunk tisztán, és
intézkedjünk! Köszönöm, elnök úr.
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Az ülés bezárása

ELNÖK: Ezt zárszónak is jónak tartom, köszönöm szépen. Mai ülésünket
berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


