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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat (T/1062. szám általános vita első helyen kijelölt bizottságként),

valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának

ellenőrzéséről szóló Állami számvevőszéki jelentés (T/1062/1. szám)

2. Egyebek
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Dr.Bathó Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

Horváth Sándor, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 15 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat az őszi ülésszak első bizottsági ülésén. Köszöntöm Domokos
László urat, az Állami Számvevőszék elnökét és Bathó Ferenc urat, a volt
Pénzügyminisztérium munkatársát, a másik előadónkat. Most már Nemzetgazdasági
Minisztérium, nagyon sajnálom, elnézést kérek a nyelvbotlásért, de nagyon nagy fájdalommal
konstatáltam, hogy a Pénzügyminisztérium nevét megváltoztatta az új parlament. De majd el
fogom viselni. Tehát tisztelettel köszöntöm Bathó Ferenc urat, mint a bizottság régi segítőjét.
Köszöntöm továbbá a kormány, illetve az Állami Számvevőszék munkatársait, képviselőit.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívó lényegében egy napirendi pontot tartalmaz,
ahogy láthatta mindenki, a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási
törvényjavaslatot, valamint az erről szóló számvevőszéki jelentést. A mai napirendi
ajánláshoz nem érkezett más javaslat, ezért megkérdezem, a bizottság egyetért-e azzal, hogy
ezt a két pontot, amely lényegében összefüggő témákat tartalmaz, együttesen vitassuk meg.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom,
ezzel mindenki egyetért. A bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat,
valamint a végrehajtás ellenőrzéséről szóló Állami számvevőszéki jelentés általános
vitára való alkalmasságának tárgyalása

El is kezdjük az 1. napirendi pont vitáját. Megadom a szót elsőként Bathó Ferenc
úrnak, az illetékes minisztérium képviselőjének. Bathó Ferenc úré a szó.

Dr. Bathó Ferenc szóbeli kiegészítése

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden szeretném összefoglalni a 2009. évi zárszámadással
kapcsolatos álláspontunkat. Négy téma köré csoportosítanám a beszámolómat. Az egyik, hogy
az államháztartási törvénynek megfelelően hogyan járt el a kormány. A másik, hogy 2009-ben
milyen gazdaságpolitikai fordulatok, események következtek be, amelyek egyértelmű
következményeként a költségvetésre vonatkozó elgondolásokat szeretném ismertetni.
Negyedik témaként az Állami Számvevőszék megállapításaira szeretnék reagálni.

Mint ahogy a tisztelt képviselők is pontosan tudják, az államháztartási törvény
szigorúan szabályozza a zárszámadások beadásának menetrendjét, ütemét és tartalmát. A
kormány az előírt határidőnek megfelelően június 30-án átnyújtotta az Állami
Számvevőszéknek az előttem tornyosuló köteteket. Az Állami Számvevőszék két hónap alatt
elvégezte a vizsgálatokat, és a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértőivel és vezető
tisztségviselőivel folytatott konzultációk alapján kialakította álláspontját. A kormány az
előírásoknak megfelelően augusztus 31-én benyújtotta a zárszámadási törvényjavaslatot az
Országgyűlésnek.

A törvényjavaslat a 2009. év gazdálkodásának elszámolását tartalmazza, a
normaszövegben kitér a bevételek-kiadások alakulására, arra kér jóváhagyást, továbbá
ismerteti, bemutatja a hiány finanszírozásának módját, annak összetételét. Az Áht. szerint a
20 jóváhagyott mellékletben taglalja az előirányzatok alakulását, összehasonlító szerkezetben
a 2009. évi tervet és a tényeket illetően. Ha a gazdaságpolitikai elemzéseket, a gazdasági
folyamatok elemzéseit vizsgáljuk, a dokumentumból egyértelműen látszik, hogy 2009-ben,
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amikor a költségvetési törvény készült, akkor azt feltételezte az akkori kormányzat, hogy a
gazdasági visszaesés 1 százalék körül prognosztizálható. Erre a mínusz 1 százalékra tervezték
a költségvetés bevételi és kiadási oldalát, erre fűzték föl. A kormány februárban módosította
először gazdaságpolitikai prognózisát. Februárban az akkor körvonalazható folyamatok
alapján 3-3,5 százalék körüli visszaesést prognosztizált. Ebből adódóan a költségvetéssel
kapcsolatos bevételi és kiadási hiányszámok is módosultak.

Az Európai Unióval és az IMF-fel folytatott akkori tárgyalások alapján májusra
világossá vált, hogy a 3-3,5 százalékos gazdasági visszaesést tartalmazó prognózis további
mérséklésre szorul. Májusban a költségvetést egy mínusz 6,7 százalékos gazdasági
visszaesésre kellett áttervezni. Ebből adódott az összes változás, amelyek az államháztartás
bevételi és kiadási oldalán egyaránt meglátszott. A gazdasági visszaeséssel együtt járt, hogy a
költségvetés bevételi oldalát meghatározó főbb makrogazdasági mutatók is jelentősen
változtak. A háztartások fogyasztása a benyújtott költségvetési tervben 3 százalékos
visszaesést takart, és ez 6,7 százalékra módosult. Óriási visszaesés következett be a
háztartások fogyasztásában, de ugyanez mondható el a bruttó állóeszköz-felhalmozásterületén
is, ahol mínusz 0,9 százalékról 6,5 százalékra esett vissza a mutató. A belföldi felhasználás
összességében, ebből a két számból adódóan, még jelentősebb mérséklésen ment keresztül.

Ez volt az oka alapvetően annak, hogy a költségvetés alapvető számait mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon jelentősen korrigálni kellett. A GDP-arányos hiányok a
következőképpen alakultak a központi költségvetésben. A terv, amit benyújtott a kormány,
mínusz 2,8 százalékkal számolt, aminek az egyenlege abszolút számban mérve 784,7 milliárd
forintot tett ki. a februári prognózis ezt a mínusz 2,8-es számot a gazdaságpolitikai változások
miatt mínusz 3,2 százalékra módosította, abszolút számban a hiány mértéke februárban 874,6
milliárd forint. A májusi prognózis, amikor már a háztartási fogyasztás, belső felhasználás és
a bruttó állóeszköz-felhalmozás értékei körvonalazódtak, a hiányt mínusz 4,3 százalékra
módosította az akkori kormány. A tény természetesen ettől eltérő, mert javította a helyzetet az
önkormányzatoknál bekövetkezett hiánymérséklődés, végül a hiány 1014,3 milliárd forint lett
2009. december 31-én.

Az okokra szeretnék nagyon röviden kitérni. Minden alrendszer bevétele és kiadása
jelentősebb rosszabb lett a tervnél. A központi költségvetés, az államháztartás legnagyobb
alrendszerének előirányzata mínusz 2,4 százalékos GDP-arányos hiányt takart, a tény mínusz
2,9 százalék lett. Az eltérés jelentős, ennek összege meghaladja a 80 milliárd forintot. A többi
alrendszernél is ugyanez a helyzet következett be. Az Egészségbiztosítási Alapnál 149
milliárd forintos hiányt könyvelhettünk el, a Nyugdíjalapnál 7,2 milliárd forintot. Az
elkülönített állami pénzalapok, amelyek közül a Munkaerő-piaci Alap a legjelentősebb,
továbbá a Kulturális Alap, az Innovációs Alap, a Szülőföld Alap, együttes hiánya meghaladta
a 30 milliárd forintot, szemben a 34 milliárd forintos szufficittel. Egyedül a helyi
önkormányzat hiánya alakult a tervnél kedvezőbben, az eredeti elgondolás 134 milliárd
forintos hiánnyal számolt, miközben a tény 82,5 milliárd forint lett.

A központi költségvetés bevételi oldalán tehát a fő adónemekből 377 milliárd forint
kiesés származott, ennyivel kisebb lett a bevétel. A tb-alapoknál 279 milliárd forinttal, az
elkülönített állami pénzalapoknál 52 milliárd forinttal és a helyi önkormányzatoknál 163
milliárd forinttal lettek kisebbek a bevételek. Ugyanígy a kiadási oldalon is jelentős
mérséklések következtek be. A központi költségvetésben majdnem 300 milliárd forinttal, a
tbé-nél 130 milliárd forinttal, az alapoknál 52 milliárd forinttal kevesebbet költöttek a
szervezetek.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még két mondatot
szeretnék mondani.

ELNÖK: Igen, tessék!

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, hogy egy picit
hosszabb voltam a szokásosnál, de a 2009-es év rendkívül nehéz volt az államháztartás, és azt
hiszem, mindnyájunk szempontjából. Egy mondatot szeretnék még mondani a költségvetés-
politikáról. Az adósságállományunk jelentősen megnövekedett. Az adósságszámunk 70
százalék fölött van GDP-arányosan, megközelíti a 73 százalékot. Az Állami Számvevőszék
megállapításai teszik ki az utolsó részét a mondókámnak. Ezek nagyon részletesen és hosszan
adnak feladatokat a kormány, a minisztériumok és egyéb szervezetek számára. Ezeket
áttanulmányoztuk. A kormány ezekre úgy reagált, hogy az ott leírtakat magára nézve
kötelezőnek tekinti, és a következő évek során folyamatosan és fokozatosan ezeket a
feladatokat megvalósítja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. Most megadom a szót Domokos Lászlónak,
az Állami Számvevőszék elnökének, a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
ellenőrzési tapasztalatairól számol be. Tessék parancsolni!

Domokos László szóbeli kiegészítése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen, elnöki úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Az Állami Számvevőszék alkotmányos
kötelezettségének határidőre eleget tett a zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzésével. Az
ellenőrzés célja a törvényjavaslat megbízhatóságának értékelése és annak elősegítése volt,
hogy a törvényjavaslat valósághűen tükrözze a pénzügyi folyamatokat. A zárszámadást
szabályszerűségi, megbízhatósági szempontból vizsgáltuk. Így nem volt célunk a költségvetés
végrehajtásának célszerűségi, eredményességi szempontból való értékelése.

Teljeskörűen ellenőriztük az alkotmányos fejezetet, a fejezeti jogosítvánnyal
rendelkező költségvetési címet, a fejezetek igazgatási címeit és a fejezeti kezelésű
előirányzatok beszámolóit, valamint a központi költségvetés közvetlen bevételének és
kiadásainak elszámolását. Az ellenőrzés a korábbiakhoz viszonyítva szűkebb intézményi
körre terjedt ki. A központi költségvetés ellenőrzését a fejezetek belső ellenőrzési
szervezeteivel együttműködve, a fejezetekhez tartozó intézményi kör által megvalósított
megbízhatósági ellenőrzésével végeztük el. Az elkülönített állami pénzalapok és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai beszámolóinak megbízhatóságát könyvvizsgálók
kontrollálták, megállapításaikat hasznosítottuk. Emellett az alapokat megillető, az APEH által
beszedett bevételek megbízhatóságát az ÁSZ ellenőrizte. A helyi önkormányzatok körében
ellenőrzésünk a költségvetési kapcsolatokra irányult. Helyszíni ellenőrzést a Magyar
Államkincstár feladatainak bővülése folytán a helyi önkormányzatoknál nem végeztünk.

A törvényjavaslat dokumentumainak ellenőrzéséről és minősítéséről talán röviden
szólnék. A törvényjavaslat normaszövege és mellékletei egymással összhangban állnak, az
államháztartási törvény idevonatkozó előírásai jellemzően teljesülnek. Emellett azonban az
ÁSZ ezúttal is hangsúlyozza, hogy tovább kell lépni a jelenlegi gyakorlaton. Az Állami
Számvevőszék elkerülhetetlennek tartja a parlamenti döntéshez fontos összefüggések és
adatok minél teljesebb körű bemutatását, ami az Országgyűlés számára szükséges és
elégséges információk meghatározását, ennek megfelelő prezentációs tartalom kialakítását
igényli. Kedvező elmozdulást állapítottunk meg, a zárszámadás általános indoklása első
alkalommal ad számot a költségvetés követelésállományáról, annak alakulásáról és a
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változások főbb okairól. Ezt az Állami Számvevőszék már évek óta hiányolta. A
követelésállomány zárszámadásbeli bemutatását annak utóbbi években tapasztalt ugrásszerű

emelkedése is indokolta. Ugyanakkor több éve hiányolja az Állami Számvevőszék a hosszú
távú kötelezettségvállalások összefoglaló, áttekintő bemutatását, ami ebben az évben is
elmaradt.

A tényekről, adatokról a kormány részéről Bathó Ferenc már szólt, de az ehhez
kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatokra szeretnék kitérni. A központi költségvetés hiánya
2009-ben 743,7 milliárd forint volt, ami 67,8 milliárd forinttal, mintegy 10 százalékkal
haladta meg a módosított hiány összegét. A hiány alakulására csökkentőleg hatott, hogy 101,2
milliárd forintot a kormány zárolt, valamint 500 milliárd forintot meghaladó összegű
maradványtartási kötelezettséget írt elő a felügyelete alá tartozó szervek részére. Az
adóbevételek, ahogy elhangzott, 415,6 milliárd forinttal maradtak el a tervezett összegtől. A
makrogazdasági folyamatok kockázataira és az adóbevételek realizálhatóságának
bizonytalanságaira több alkalommal is felhívta az Állami Számvevőszék az Országgyűlés
figyelmét. Néhány adóbevétel teljesíthetőségét minősítettük magas kockázatúnak,
amelyeknek a tervezettől való elmaradása végül is 385,4 milliárd forint volt. Ilyen volt a
társasági adó, a személyi jövedelemadó, a társas vállalkozások és a magánszemélyek
különadója. Mindezt az általános forgalmi adóból és a jövedéki adóból származó
többletbevétel, amely 72,2 milliárd forint volt, csak mérsékelni tudta, mivel a kisebb adók
bevételei is elmaradtak a tervezettől. Emlékeztetőül: ez volt július 1-jétől az áfaváltozásból
adódó többletbevételek megalapozó törvények hatályba lépése. A kiadási tételek, ahogy
elhangzott, 365,7 milliárddal voltak magasabbak a tervezettnél. Erre szintén felhívtuk a
figyelmet, hogy jó néhány tétel alultervezett, illetve be sem volt tervezve a költségvetésbe.

Amiről talán külön szólni kell, az a finanszírozás kérdése, hiszen az a múlt év
jellemző, az átlagostól eltérő sajátossága volt. A kincstári kör finanszírozása biztosított volt,
azonban az államháztartás finanszírozási igénye, a májusi módosított finanszírozási tervet
kivéve, kedvezőtlenebbül alakult az egyes finanszírozási tervekben szereplő adatoknál. A
kincstári kör finanszírozási igénye közel 80 milliárd forinttal haladta meg az előirányzatot
megalapozó finanszírozási terv összegét, amely 843,7 milliárd forint volt. Az államháztartás
központi szintjének forrásszükségletét biztosító teljes nettó kibocsátás, amely egyébként 916,4
milliárd forint volt, tartalmazza az 1726 milliárd forint összegű, az IMF-től és az Európai
Unió Bizottságától lehívott devizahitelt is. A 2009-ben lehívott hitelt az állam az esedékes
adósságtörlesztésekre fordította. A 2008. évi lehívás egy részéből három hitelintézetnek
nyújtott hitelt. Ezek 2009. december végén fennálló állománya 445,4 milliárd forint volt. A
fennmaradó részt a Magyar Nemzeti Banknál betétként helyezték el, ennek év végi állománya
679,4 milliárd forint volt.

A központi költségvetés bruttó adóssága 18.964,2 milliárd forint, ami 4,8 százalékkal
volt magasabb a 2008. évinél. Összetétele az előző évihez viszonyítva megváltozott, a
devizában fennálló adósság 2009-ben már 44,7 százalékot jelentett. Ez az arány 2002-ben
24,5 százalék volt, 2008-ben 37,6 százalékot tett ki. Említésre méltó, hogy az államadósság
finanszírozásába bevont devizahitelek közvetett módon növelik a Nemzeti Bank
kötvényállományát. Ennek az állománynak a forint-, illetve devizahozama közötti
kamatkülönbözete várhatóan negatív hatással lesz a Nemzeti Bank eredményére, bár a
költségvetésben 2009-ben nem keletkezett a Nemzeti Bankkal kapcsolatos térítési
kötelezettség, de a prognózisok szerint 2012-re várhatóan 49 milliárd forintot kell majd a
költségvetésnek megtérítenie a Nemzeti Bank veszteségének eredménytartalékot meghaladó
része után.

Az adó- és illetékhátralékok állományát is külön érdemes figyelni, hiszen egyre romló
tendencia állapítható meg. 2009-ben tovább növekedett, az 5 évvel ezelőttihez képest
kétszeresére a hátralékállomány, amely 1722,9 milliárd forint volt az év végén. A
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költségvetési szervek finanszírozási helyzetét 2009. egészében a magas tartozásállomány
jellemezte, ami azonban a magas összegek ellenére átmenetinek, likviditási jellegűnek
tekinthető. A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési
adatait az Állami Számvevőszék megbízhatónak minősíti, az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, valamint a lakástámogatásokat kivéve, hiszen ezt a két tételsort
korlátozott minősítéssel látta el.

Az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások esetében különösen a bevételek
feldolgozottsági mértéke jelentősen javult a 2008.l évihez képest, azonban a kiadásoknál
kedvezőtlen változás tapasztalható. A hasznosítás lényegi keretei 2009-ben is változatlanok
maradtak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. továbbra sem rendelkezett az állami vagyont
tételes leltárral alátámasztó, az állami részesedések aktualizált értékét tartalmazó, szabályos,
pontos és teljes körű nyilvántartással. Bár nyilván nem a mai zárszámadási jelentés a
mértékadó, de nem lehet kihagyni, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek egyébként ezzel
egyidőben elkészült jelentése részletesen taglalja ennek körülményeit és az ebből fakadó
nehézségeket, gondokat, szabálytalanságokat. A lakástámogatások esetében több éve jelentős
összegben kerül sor támogatások folyósítására a jogszabály által előírt új szerződés
hiányában. Ez 2009-ben 12,9 milliárd forint volt.

A központi költségvetés tartalékaival kapcsolatban is évről évre visszatérően, most is
azt a megállapítást kell tennünk, hogy mintegy 60 százalékát kitevő mértékben az
államháztartási törvény előírásaitól eltérően olyan feladatok finanszírozására került a
fejezetekhez átcsoportosításra, amelyek nem minősülnek előre nem valószínűsíthetőnek,
tervezhetőnek, illetve előirányzott, de elháríthatatlan ok következtében elmaradó bevétel miatt
pótolandónak. A helyi önkormányzatokkal kapcsolatban csak megerősíteni tudom, amit Bathó
Ferenc úr elmondott, hogy 2009-ben 1290 milliárd forintot tervezett az önkormányzatoknak a
központi költségvetés, ami egyébként 58,7 milliárd forinttal volt kevesebb az azt megelőző
2008. évinél, illetve az előirányzott 1308,5 milliárd forintra teljesült, ami a módosított
előirányzatnak mindössze 0,2 százalékával alacsonyabb.

Azt gondolom, a Számvevőszéknek fontos feladata volt, sőt, alapvetően a végrehajtás
szabályosságának, a beszámolók megbízhatóságának minősítése. A költségvetés
végrehajtásának szabályszerűségét, a beszámolók megbízhatóságát az Állami Számvevőszék
az általa kidolgozott pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés módszerével értékelte. Az
ellenőrzés teljes körű volt az úgynevezett alkotmányos és az egyintézményes fejezetnél, a
fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeknél, a fejezetek igazgatási címeinél, és
a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóinál, valamint a központi költségvetés
központosított bevételeinek és kiadásainak elszámolásánál. A 2009. évi zárszámadási
ellenőrzés során az Állami Számvevőszék által lefolytatott pénzügyi szabályszerűségi
vizsgálatok alapján a központi költségvetés fejezeteinek megbízhatóságát minősítettük, a
főösszeg 53 százalékát. Az ÁSZ által végzett 52 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésből 39
beszámolót elfogadó véleménnyel láttunk el. Ebből 26 esetben figyelemelhívó megjegyzést
fogalmaztunk meg, 10 beszámoló korlátozott és 3 beszámoló elutasító minősítést kapott. Ezt
ajánljuk majd a szakbizottságokban külön is megvizsgálni.

2009-ben 12 fejezet ellenőrzési szervezete vállalta, hogy az Állami Számvevőszék
ellenőrzését kiegészítve elvégzi az irányításuk alá tartozó egyes intézmények megbízhatósági
ellenőrzését. Végül is ebből 59 valósult meg, és azt gondolom, meg kell itt is köszönnünk a
közreműködő szervezetek munkáját. A fejezetek belső ellenőrzési szervezeti egységei a
központi költségvetés fejezeti kiadási főösszegének 9,3 százalékát minősítették. Az elvégzett
ellenőrzések során ebből 46 elfogadó minősítéssel zárult, 21 esetben tett az ellenőrzés
figyelemfelhívó megjegyzést, 6 beszámoló kapott korlátozott minősítést, 7 beszámolót
viszont elutasított.



- 11 -

Az európai uniós forrásokról nagyon röviden. Amire a költségvetési hiány
szempontjából talán érdemes felhívni a figyelmet: az Európai Uniótól származó bevétel-
elmaradás és a hazai költségvetésből történő kiadás-túlteljesítés eredőjeként asz európai uniós
forrásokat is tartalmazó előirányzatok teljesülése összesen 16 százalékkal maradt el, ez 115,8
milliárd forintot jelent. Az elmaradt bevételek, illetve a többlet költségvetési eszközök
felhasználásának eredőjeként alakult ez ki, és hiánynövelőként hatott ebben az évben. A
további európai uniós forrásokat nem részletezem tovább, hanem talán az elkülönített
pénzalapokra térnék rá.

Itt ki szeretném emelni, hogy összességében az elkülönített állami pénzalapok 31,4
milliárd forintos, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok pedig 156,7 milliárd forintos
hiánnyal zártak, ezek egyenlege az államháztartás hiányát szintén növelte. Itt még a
Munkaerő-piaci Alapra érdemes felhívni a figyelmet, hiszen ez az alap önmagában, bevételei
és kiadásai különbözeteként 58,6 milliárd forint negatív egyenleget produkált, és még a
szerkezetben is az aktív eszközök csökkentek, míg a passzívak növekedtek. Ez okozta az
arányok megváltozását is. A társadalombiztosítási alapokkal kapcsolatban, amelyek
egyébként a központi költségvetés 47,3 százalékát jelentik, a nyugdíjalapról azt lehet
mondani, hogy a hiány szempontjából nem érintette a költségvetés egészét, bár fontos
erőfeszítéseket tett a kormányzat az egyensúly megteremtése érdekében. Ennek az volt
viszont a számszaki eredménye, hogy a nyugdíjasok esetében a2008. évi 2891,7 milliárd
forintnál 2 százalékkal, 57,2 milliárd forinttal alacsonyabb kifizetést jelent, a kormány
javaslatáras az Országgyűlés által meghozott megszorító intézkedések következményeképpen.
Az egészségügyi alapnál, amelynél nem volt meg az egyensúly, 149,5 milliárd forint volt a
hiány, ez tizenhétszerese az eredetileg tervezett 8,9 milliárdos hiánynak. Annak ellenére
történt ez, hogy a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásába folyamatos beavatkozás
történt a kormányzat oldaláról.

Az Állami Számvevőszéknek nagyon fontos, hogy az úgynevezett tipikus, ismétlődő,
úgynevezett rendszerhibákról szóljon. Az Állami Számvevőszék részéről csak üdvözölni
tudjuk a kormány azon kijelentését, hogy az ezen rendszerhibák kijavítására tett javaslatokat a
következő időszakban megvalósítani kívánja, ezt feladatának tekinti. Csak néhányat emelek
ki, hiszen tudom, maga az összefoglaló anyag is 60 oldal, de a vagyontörvényről
mindenféleképpen külön is szólni kell itt, hiszen ez okozta az egyik jelentős problémát. A
vagyontörvény hatálybalépése óta minden évben megállapította az Állami Számvevőszék,
hogy a hatálylépéshez köthető problémákat nem oldotta meg. Ilyen a társasági részesedések
átadása, a vagyonkezelői szerződések megkötése, az eszközök térítésmentes átadása.
Megállapításaink azt fogalmazzák meg, hogy az intézmények gazdálkodásától független külső

tényezők játszottak közre a problémák kialakulásában. A vagyontörvényben előírt, a központi
költségvetési szervekkel kötött hatályos vagyonkezelési szerződések felülvizsgálata és a
törvény előírásainak megfelelő módosítása 2009-ben sem történt meg.

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a költségvetési szerveknek megküldött
vagyonkezelési, illetve bérleti szerződéstervezetek többsége nem került aláírásra. Szintén a
korábbi években megvalósított szervezeti átalakításokkal kapcsolatos eszközátadások teljes
körű végrehajtásának elmaradása miatt a korábban keletkezett számviteli rendezetlenség
2009-ben is, továbbra is fennáll az úgynevezett Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
feladatátvételével. Az integrált központi szolgáltatás kialakításának érdekében hozott korábbi
kormányrendelet, illetve kormányhatározatok végrehajtásával elindult folyamat, illetve az
ehhez kapcsolódó vagyontörvényi előírásokkal, egyéb jogszabályokkal, az államháztartási
törvénnyel, az áfatörvénnyel való összhang hiánya jelentős mértékben akadályozta ennek a
területnek a rendezését.

A belső kontrollrendszerről is szólni kell, hiszen az alapjaiban határozza meg az
irányítás lehetőségét és minőségét. A beszámolók megbízhatóságát befolyásoló hibák,
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szabálytalanságok előfordulása az intézmények körében a belső kontrollrendszer nem
megfelelő kiépítettségével, a folyamatos előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
hiányosságaival, a pénzügyi jogkörök gyakorlását támogató kontrollok nem kielégítő
működésével függtek össze. A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a beszámoló
megbízhatóságát befolyásoló hibák, szabálytalanságok a számviteli rendszer informatikai
támogatottsága, a pénzügyi jogkörök gyakorlásához kapcsolódó kontrollok hiányos működése
miatt keletkeztek. Az európai uniós források zárszámadási ellenőrzése során az Állami
Számvevőszék szintén évek óta rendszerhibaként kifogásolja, hogy a kötelezettségvállalás
analitikus nyilvántartása globálisan történik, így abból az évenkénti kötelezettségvállalás
mértéke nem állapítható meg. Az európai uniós forrásfelhasználást érintő szabályozási
hiányosságok is visszatérő hibák, és további egyéb, pénzfelhasználással kapcsolatos hibákat
sorolunk fel, nem részletezem.

Vannak sajátos szabálytalanságok is az Önkormányzati Minisztérium tekintetében.
Már a 2008. évi zárszámadás is kiemelte ezt a problémát. 2009-ben ugyan kisebb összeggel,
de megismétlődik, ezért térek ki rá. Ennek lényege az, hogy az Önkormányzati Minisztérium
az év utolsó napjaiban a pénzügyi folyósítást megelőzően a támogatásokra szerződést nem
kötött, vagy később pótolta azokat, amikor a pénz átutalása megtörtént. És egy másik komoly
problémát is látunk. Az Önkormányzati Minisztérium különböző felhasználási kötöttségekkel
járó állami támogatást állapított meg központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok,
települések, területi kistérségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások feladatainak
ellátására. Itt 26 rendeletet kellett volna megalkotni, ebből 24 esetben nem tartotta be az
ágazati miniszter a határidőt, van, ahol egészen sokáig.

A harmadik ilyen sajátos terület a 4-es metró beruházásának problémáiról szól. Itt
most csak megemlítem, de külön felhívom a figyelmet arra, hogy hamarosan az Állami
Számvevőszék egy egészen részletes, önálló jelentéssel fog a képviselők és a nyilvánosság elé
lépni. De azért itt is jeleznem kell, hogy az építés költségvetési támogatása 2009-ben mintegy
50 százalékkal haladta meg a tervezettet, és rámutat a megfelelő állami kontrollpozíció
érvényesítésének szükségességére is. Az Állami Számvevőszék 55 javaslatot tett, amelyeket a
zárszámadási adatok megbízhatóságának, a pénzfelhasználások átláthatóságának erősítése,
valamint az évek óta visszatérő ciklikus hibák, hiányosságok megelőzése érdekében
fogalmazott meg. Ha megengedik, ezt nem részletezem az időre való tekintettel, ha kérdés
van, akkor szívesen válaszolunk. Úgy gondolom, hogy ezeket érdemes külön-külön is számba
venni. Miután ez le van írva, és a kormányzat ezt elfogadólag feladatának tekinti, ezekre nem
térek ki. Köszönöm szépen.

Kérdések és a válaszok

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Mielőtt a vitát megkezdenénk erről a két nagy
témakörről, engedje meg a tisztelt bizottság nekem, hogy emlékeztessem mindannyiunkat
arra, hogy a hatályban lévő számviteli törvényünk egyértelműen és egzaktan definiálja,
normaszövegében rögzíti, hogy egy társasági pénzügyi beszámolónak miből kell állnia. Ezzel
szemben nincs állami számviteli törvényünk. Ígéretek vannak, tízévenként mindig megígéri
az ügyeletes kormány, de nem teszi meg. Ennek következtében a zárszámadás, amit Bathó
Ferenc úr volt szíves az „előttem tornyosuló” kifejezéssel jellemezni, ez a horribilis
mennyiségű papír kormányrendeleti szabályozás nyomán jöhet így létre. Azt gondolom, ha
lenne vagy majd lesz egyszer egy állami számviteli törvénye ennek az országnak, akkor az
majd meg fogja azt is mondani, hogy milyen tartalommal, milyen szerkezetben, netán
mekkora terjedelemben illik egy ilyen zárszámadást elkészíteni. Ez az egyik megjegyzésem.

A másik az, hogy majd ha lesz egy tisztességes számvevőszéki törvényünk,
reményeink szerint az is meg fogja mondani, hogy mit is kell itt valójában ellenőrizni egy
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kormányzati zárszámadáskor. Kell-e vajon mindazokat a kérdéseket a számadásnak
tartalmaznia, amiket Bathó Ferenc úr volt szíves itt szóban is elmondani, illetve úgy, annyit és
azokat a kérdéseket kell-e ellenőrizni, ahogy azt az elnök úr itt kifejtette.

Ezek után meg egy technikai megjegyzést hadd tegyek. A 27 tagú bizottság 26 tagja
jelen van, közülük 8-an csak lélekben, helyettesítéssel. Tehát minden feltétel adott ahhoz,
hogy egy szakszerű, alkotó és eredményes vitát folytassunk le. Úgy gondolom, az a célszerű,
ha mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy kérdéseit tegye föl, majd a válaszokat követően
a véleményét kifejtse.

Kérdezem, ki kíván kérdést feltenni két előadónknak. Dancsó József úr. Parancsoljon!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Néhány rövid kérdést tennék fel, és egy idő után nyilván a véleményemet
is igyekszem majd megfogalmazni.

A kérdéseim több témakört érintenek. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy milyen
prognózist tudnak felállítani az ország államadósságának növekedése kapcsán. Hallottuk a
devizakitettség mértékét, ez milyen pluszterheket jelent az elkövetkező években az
országnak? 2009-ben jelentős mértékben nőtt az államadósság devizában mért része
struktúráját tekintve. Milyen hatásokat fog ez jelenteni az elkövetkezőkben, mennyivel növeli
meg nagy valószínűséggel a törlesztést, a kamatokat, a kötelezettségi állományt?

A másik kérdésem arra vonatkozna, mivel elhangzott itt az önkormányzati miniszter
éveken keresztül folytatott gyakorlata, hogy mi indokolta ezt. Milyen megfontolásból tették
ezt? Milyen önkormányzatok voltak a kedvezményezetti körben? Hogyan következhetett be
az, hogy a szerződéskötések később történtek? A belső ellenőrzés milyen formában működött
vagy nem működött, hogy erre nem hívta föl a figyelmet? Kezdeményezett-e e tekintetben
valaki vizsgálatot az aktuális miniszter ellen amiatt, hogy ezek bekövetkezhettek?

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy az EU-források felhasználása kapcsán
hallhattuk, hogy lényegesen kevesebb forrást sikerült felhasználni, mint amennyi lehetőség
adódott volna. Ennek milyen okai voltak? Milyen döntési mechanizmusok azok, amelyek
kiváltották ezt? Közvetlenül fölmérte-e valaki, hogy milyen hatással volt ez a reálszférára a ki
nem fizetett pályázati pénzek kapcsán, mondjuk vállalati és egyéb csődöt okozott-e ez?
Milyen nehézségeket okozott az önkormányzatoknál? Ki vállalja azért a felelősséget, hogy ez
ilyen formában bekövetkezhetett?

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy Domokos László elnök úr jelezte azt,
hogy milyen formában és hol tudtak megállapítani szabályszerűséget, hol tudtak elfogadó
nyilatkozatot adni, hol korlátozottan és hol adtak elutasítást. Milyen további következményei
lesznek az elutasításnak? Tehát az Állami Számvevőszék ezek után milyen lépéseket fontolgat
arra vonatkozólag, hogy nem tudta elfogadni különböző szervezetek beszámolóját?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőképviselő úr. Babák Mihály képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szeretném
megkérdezni a főcsoportfőnök úrtól, hogy miért nem teljesült valójában a 2009. évi
költségvetés tervszámaiból egyetlenegy sem. Szakszerűtlenség? Rossz tervezés? Vagy pedig
túlzott politikai befolyás érvényesült a költségvetés összeállításánál?

A második kérdésem az ÁSZ elnökének szól, részben megismételve Dancsó képviselő

úr kérdését is, hogy az elfogadhatatlan beszámolók tekintetében kik és milyen
következményekre számíthatnak? Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még kérdés? Igen, Pósán képviselő úr.
Parancsoljon!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy
a 2009-es évre vonatkozóan egy-egy nagy fejezeten, például az Oktatási Minisztérium
fejezetén belül, megtörtént-e a magyar felsőoktatási intézmények ellenőrzése, átvilágítása,
mert a legutóbbi időkben a pécsi egyetemen kirobbant büntetőjogi ügyeket érintő kérdéseket
illetően úgy tűnik, hogy ez indokolt lehetne. Nem kis vagyon, nem kis pénz van ebben a
rendszerben.

A másik kérdésem a Kutatási és Technológiai Hivatalra vonatkozik. Az elmúlt
esztendőkben állandóan, szinte törvényszerű ismétlődéssel az volt az ÁSZ megállapítása,
hogy komoly szabálytalanságok vannak. Most is ilyeneket lehet olvasni. Megmondom
őszintén, ép ésszel nehéz hová tenni, hogy egy szimpla határidőt nem képes betartani, amit
pedig törvény ír elő. Vannak-e ennek személyi konzekvenciái? Nem hallottam róla, de
szeretném tudni, hogy mi történik. Vannak-e ennek felelősei?

Az alapoknál, például a Munkaerő-piaci Alapnál tényleg nonszensz helyzet, hogy
elköltenek kismillió pénzt arra, hogy Izlandon tanulmányozzanak valamit. Nem tudom, mit
tanulmányoztak ott, gejzírgereblyézést vagy milyen típusú dolgot? Vannak-e itt konkrétan
megragadható, személyes felelősségek is? Hiszen ez nagyon komoly közpénzherdálás. Ezek
hasznosságáról körülbelül az a véleményem, amikor az esélyegyenlőséget és a romapolitikát
nem hiába mentek tanulmányozni az oktatási tárca részéről anno. De itt inkább kirándulások
finanszírozása történik közpénzből. Vannak-e ennek személyi konzekvenciái? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Úgy látom,
nincs. Nekem is van egy kérdésem végül. Domokos László elnök úr bizonyára tudja azt, hogy
20 évvel ezelőtt, 1990-ben az Állami Számvevőszék elkötelezte magát arra egy
interkooperáció keretében az angolszász típusú pénzügyi ellenőrzést fogja adaptálni. Ennek
érdemi nyomait mozaikokban az ön szóbeli kiegészítése is tartalmazta, illetve a jelentésben is
vannak erre utalások. Dancsó képviselő úr is utalt erre, sőt, Babák képviselő úr kérdésében is
benne volt az, hogy vajon mi történik az auditált beszámolókkal.

Nos, a kérdésem a következő. Itt van előttem az Állami Számvevőszék ellenőrzésének
szakmai szabályait tartalmazó kötete, amiben az ÁSZ előző elnöke azt közölte az olvasóval,
hogy „Munkánk alapelveit meghatározó ellenőrzési elvek és standardok minden
követelménye, szempontja megfelel az INTOSAI standardoknak.” Az INTOSAI a
számvevőszékek legfőbb nemzetközi szervezete. Itt van egy deklaráció, amit idéztem,
miszerint az INTOSAI minden szakmai követelményének, előírásának, standardjának
megfelel a Számvevőszék ellenőrzési gyakorlata. Még egy idézet a módszertani
kézikönyvből, amely bemutatja az INTOSAI standardokat, jelesül azt a követelményt vagy
szakmai elvárást, követelményt, ami úgy szól, hogy „A kormányzat egésze pénzügyi
elszámolási kötelezettsége teljesítésének igazolását jelenti az INTOSAI standardok
alkalmazása.

Tehát mikor kerül a magyar Állami Számvevőszék az ön megítélése szerint olyan
helyzetbe, hogy ezt a hatalmas csomagot, amit volt szíves itt a pénzügyi kormányzat nekünk
eljuttatni, az INTOSAI standardok instrukcióinak megfelelően képes auditálni? Amikor
nemcsak egyes fejezetek, egyes elszámolások financial auditját végzi el, hanem az egészről,
ahogy idéztem, mond egy minősítő véleményt, ami vagy elfogadó, vagy korlátozott, vagy
elutasító, ahogy Dancsó képviselő úr is idézte a számviteli törvény megfogalmazását. Ugyanis
ilyen igazolás, ilyen megbízhatósági nyilatkozat nincs a Számvevőszék szintén terjedelmes
jelentésében. Tehát mikorra remélhető ilyen? Egyáltalán akar-e a Számvevőszék ilyet adni?
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Mert az interkooperációt követte egy másik kooperáció, amit a Számvevőszék a saját
költségvetéséből finanszírozott, és ezért még fizetett is a National Audit Office-nak. Tehát a
Számvevőszék a ’90-es évek közepére, emlékeim szerint ’93-ra ígérte annak idején azt, hogy
az Országgyűlés, az adófizetők számára olyan zárszámadási jelentést készít, aminek a
záradékában az egész zárszámadásról megmondja a képviselőknek, miután ők képtelenek
ezeket a dokumentumokat áttekinteni, hiszen fehér ember ezeket nem tudja áttekinteni, hogy
ezt elfogadásra ajánlja a képviselőknek, netán nem ajánlja.

A kérdésem tehát röviden az, hogy remélhető-e a közeljövőben egy ilyen szolgáltatás
a Számvevőszék részéről a bizottság, illetve a parlament számára. Köszönöm. Ezzel átadom a
szót Bathó Ferenc úrnak és Domokos László úrnak.

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Az elhangzott kérdések sorrendjében szeretnék válaszolni. Az államadóssággal kapcsolatban.
A jelenlegi államadóssági szint nagyon komoly terhet ró minden év költségvetésére, a
kamatterhek meghaladják az ezermilliárd forintot. Hogy ne növekedjen ez a kamatteher,
annak egyetlenegy járható útja van, mégpedig az, hogy az államháztartási hiányt megfelelő

keretek között kell tartani. A meglévő államadósság finanszírozása kapcsán is el kell azt
mondani, hogy elemi érdekünk, hogy a devizában lévő adósságot a lehetőséghez mérten.
kiszűrve az árfolyamkockázatokat, áttereljük a forintfinanszírozásra, tehát visszaálljon az a
sok közgazdász által kedvezőnek mondott arány, 30-70 százalékos mértékű legyen a deviza és
a forint aránya. Ez azért nagyon fontos többek között, mert a devizában történő
eladósodottság nagyon nagy kockázatokat rejt a különböző, pénzpiacokon meglévő
finanszírozást segítő vagy éppen gátló koncepciók szerint. Tehát a lényeg az, hogy szeretnénk
a forintfinanszírozás felé tolni a magyar adósság jövőbeni alakulását.

Az önkormányzati kérdésre nem tudtam volna válaszolni, de a kollégám szerencsére
idehozta azt a dokumentumot, amelyben felsorolják tételesen, hogy a különböző
önkormányzatoknak a kormány saját hatáskörében mekkora pénzeket és milyen címen osztott
ki. Ha felolvasom a dátumokat, akkor egyértelművé válhat az, hogy a szerződéseket csak
utólag tudták a gyakorlatban megkötni. A kormány 1206/2009. (XII. 9.) határozatában döntött
a házi segítségnyújtással foglalkozó jelzőrendszer biztosításáról egyes helyi önkormányzatok
esetében, ez 500 millió forint juttatást jelentett. A 1219/2009. (XII. 15.) határozatában Csép
település polgármesteri hivatala, a háziorvosi és védőnői szolgálat építésének,
rekonstrukciójának, berendezésének támogatására biztosított 40 millióm forintot, és a
1222/2009. (XII. 29.) kormányrendelet a Miskolc városi szabadidő központnak és Sóskút
településnek juttatott különböző forrásokat.

Az EU-val összefüggő kérdésre a következő választ tudom adni. A 2009-es terv
összességében, azon források, amelyek megjelennek a költségvetésben – mert az EU-
támogatások két részből állnak, egyrészt vannak a közvetlen támogatások, másrészt vannak a
költségvetés törvényen keresztül folyósított támogatások – 774,5 milliárd forint. Ehhez
hozzárendelt a szabályoknak megfelelően 182,7 milliárd forint központi költségvetési
támogatást, a saját forrásrészt. Ez együttesen 957 milliárd forintot tartalmazott. A tény viszont
857 milliárd forint, tehát a teljesülés 90 százalékos a tervhez képest. Nincs olyan adatunk,
amely azt bemutatná, hogy a tervhez képesti 10 százalékos kiesés milyen cégeknél,
vállalatoknál, vállalkozásoknál, önkormányzatoknál vagy akár költségvetési szerveknél
okozott csődöt vagy finanszírozási, esetleg beruházási problémákat. Azt viszont pontosan
tudjuk, hogy a magyarországi döntési mechanizmus évek óta nagyon komplikált, nagyon
bonyolult, és rengeteg helyen átgondolásra szorul. Ezt most a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium áttekinti, és legpontosabb információim szerint az úgynevezett
bürokráciamentesítő csomagban ezeket a pályázatokat, a pályáztatásokat és az ezzel
összefüggő finanszírozást, a kifizetési rendszereket le fogja egyszerűsíteni.
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Babák Mihály úr kérdésére, hogy miért nem teljesült egyetlenegy előirányzat sem,
egyértelműen az a válasz, hogy 2008 őszén nem lehetett prognosztizálni, hogy milyen
gazdasági folyamatok elé nézünk 2009-ben. Mivel a költségvetés elméletileg arra van
felfűzve, hogy a gazdasági növekedésből, a GDP felhasználásából adódó számítások a
bevételek alapjai, ezért a bevételi prognózisok, ahogy a bevezetőmben említettem, nem
teljesültek. Szeretném ezt hangsúlyozni, jelentősen alatta maradtak a tervnek. A kiadási
prognózisoknál azért nem teljesült valóban egyetlenegy szám sem, mert a hiánytartás
érdekében a konvergenciaprogramban jóváhagyott számokat, kiadási előirányzatokat,
amelyeket az Európai Unió és az IMF elfogadott, fokozatosan, minden egyes módosítás során,
februárban és márciusban módosítani kellett tételesen. Ezek a dokumentumokban le vannak
vezetve. Tehát a pénzügyi kormányzat utána menni a bevételkieséseknek. Ez okozta az ön
által nagyon helyesen és pontosan megfogalmazott helyzetet, hogy valóban egyetlenegy
előirányzat sem úgy teljesült, ahogy a 2008 őszén beterjesztett költségvetésben szerepelt.

Pósán képviselő úr kérdésére a következő választ tudom adni. Az eddigi rendszer
szerint, amikor egy-egy nagy intézményben felütötte fejét a helytelen gazdálkodás, és látni
lehetett, hogy egy-egy nagy költségvetési intézményben az eladósodás felé hajlanak, és nem
fizetnek ki bizonyos számlákat, akkor az az államháztartási törvény értelmében 2009-ben és
2010 első félévében az úgynevezett kincstári biztosok intézményét alkalmazta a kormányzat.
Ez azt jelenti, hogy egy személy, akit az államkincstár kijelöl, elmegy az adott intézménybe,
és átnézi tételesen annak gazdálkodását. Ezek a kincstári biztosok jelentést készítenek a
mindenkori pénzügyi kormányzatnak, és ennek függvényében lehet a döntéseket meghozni.
Ez a rendszer most az önök közbejárásával megváltozott. Fölerősödtek azok a törekvések,
amelyek egyes intézmények, minisztériumok közvetlen gazdálkodási felügyeletét hivatottak
ellátni. Az államháztartási törvényt ez év egyik utolsó ülésén a parlament úgy módosította,
hogy létrejött a költségvetési felügyelők, főfelügyelők rendszere, amelynek lényege, hogy
nagy intézményekhez, minisztériumokhoz a nemzetgazdasági miniszter úr kijelölése alapján
költségvetési felügyelőket, főfelügyelőket fogunk kiküldeni éppen azért, hogy ne
fordulhassanak elő olyan problémák, amelyek a múltban előfordultak. Tehát a kincstári
biztosok mellett felügyelők lesznek kirendelve. Csak ez lesz a dolguk, hogy ilyen nagy
intézményeket, mint az említett egyetem, ellenőrizzék.

A Kutatási és Technológiai Hivatallal kapcsolatban a személyes felelősségre vonások
tudomásom szerint megtörténtek. Erről nincs információm, hogy milyen izlandi
tanulmányúton vett részt az alap, ilyen mélységig nem vizsgáltuk, de tisztelettel kérdezem,
hogy a Munkaerő-piaci Alap képviselője jelen van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor nem
tudok erre a kérdésre válaszolni, de a Házszabály értelmében az a kötelességem, hogy ezt a
kérdést írásban megválaszolom, hogy Izlandon milyen tanulmányúton vettek részt a
Munkaerő-piaci Alap képviselői. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Domokos László úr!

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen. Röviden,
elnök úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy a törvényi kötelezettségeknek próbálunk
megfelelni. A Számvevőszék évről évre visszatérően jelzi is, hogy az úgynevezett
prezentációs tartalom további átalakítást igényel, ezt meg tudom erősíteni. Az döntően
meghatározza, hogy egyáltalán milyen zárszámadási törvényjavaslat kerül a Ház asztalára,
illetve az Állami Számvevőszéknek milyen mozgástere van, hogy ebből milyen értékelést tud
adni a fennálló idő alatt. Ennek megfelelően, mondhatnám úgy, hogy hosszú az út. Úgy
gondolom, sokat tud a Magyar Országgyűlés abban segíteni, ha a törvényi kereteket
megváltoztatja, akkor lehet megközelíteni a nemzetközi standardokat, még közelebb lehet
kerülni a bevett gyakorlathoz.
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Ha megengedik, a válaszadás további részében az államadósság prognózisával
kapcsolatban a jövőre vonatkozóan egyet tudunk megállapítani. Ennek következménye az,
hogy a kockázatok növelésével jár, ezért ennek külön kezelése indokolt, hiszen valóban, a 44
százalékot meghaladó arányú devizakitettség nemcsak a lakosságot, hanem a költségvetést is
érinti. Ebben tényleg jelentős elmozdulás volt, hiszen, ahogy jeleztem is, 2002-ben még 24,2
százalék volt ez az arány. Talán ez az egyik kérdéskör, amire Dancsó Józsefnek válaszolnom
kell.

A másik a szabályszerűség és az elutasító nyilatkozatok kérdésköre. Egyrészt a
fejezetgazdák felelőssége és hatásköre az intézkedés. Tehát itt a figyelemfelhívás vagy a
konkrét minősítés intézkedést kell hogy maga után vonjon. Miután évről évre a
Számvevőszék visszatér erre a zárszámadás kapcsán, ezért utóellenőrzéssel ezt képes jelezni,
újabb és újabb jelzést adni. De amit Pósán László is felvetett, 2008-ban a Számvevőszék
vizsgálta a pécsi egyetemet, minősítette is, és elutasító záradékkal látta el. Ennek
következményei láthatóan most bontakoznak ki. 2009-ben már nem történt itt külön vizsgálat,
de ezzel azt akartam jelezni, hogy ahol a szabályszerűséggel kapcsolatban elutasító
nyilatkozatot ad ki a Számvevőszék, ott általában egyéb problémák is felmerülnek. Hiszen
akkor elég nehéz bármi mást továbbvizsgálni, ha a szabályszerűség, az alapvető
dokumentumok, adatok összerendezhetősége, átláthatósága nem történik meg. Ezért
nyilvánvalóan mind a 10 esetben, amelyről szóltunk, és amelyek közül Pósán László még
kiemelte a Kutatási és Technológiai Hivatalt, erről volt szó. Ott egyébként maga a
nemzetgazdasági miniszter jogosult eljárni. A saját fejezetének belső ellenőrzése utasította el
ezt, mi ezt átvettük, hiszen együttműködésben történt a hivatal ellenőrzése. Úgy gondolom,
hogy ott legalábbis a problémák felismerése megtörtént, így indokolt az intézkedés.

Babák Mihály úr szintén a szabályszerűség kérdését feszegette. Ebben az az általános
álláspont, és úgy tűnik, hogy a kormányon sok múlik, hogy mint rendszergazda megteszi-e a
szükséges intézkedéseket. Én azt tudom jelezni, hogy vannak olyan területek, ahol mi is
látjuk, hogy adatszolgáltatási problémák is vannak. Ott pedig azt kell számba vennünk, hogy a
következő években minél gyorsabban sor tudjon kerülni olyan témavizsgálatokra, ahol rendet
rak, úgymond megállapítja, hogy hol vannak szabálytalanságok, mi váltja ki ezeket, milyen
feladatokat jelöl ki a Számvevőszék. Az a tapasztalatunk, hogy utána normál esetben
megjavul a helyzet. Tehát fenntartható a nyilvántartások megbízhatóság. Azt kell mondanom,
hogy ez számunkra is jelzés, a jövőbeli munkaterv tervezéséhez. Öt-hat ilyen terület van
jelenleg, de valóban indokolt még jó néhány területre külön figyelmet fordítani. Ennek
részleteibe most nem mennék bele.

Annyit tennék még hozzá, hogy jelen vannak kollégáim, egyúttal be is mutatom őket,
és ha szükséges, ők is tudnak válaszolni, bár eddig nem jelezték. Itt van Csapodi Pál főtitkár
úr, Becker Pál főigazgató úr, Lóránt Zoltán főigazgató úr, akiket nyilván ismernek, és itt van
Horváth Sándor főigazgató-helyettes úr, aki maga vezette az ellenőrzés egész folyamatát.
Megkérdezem, hogy maradt-e olyan kérdés, amire reagálni kell.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Ha megengedi, kérném,
hogy egészítsen ki Horváth Sándor úr, ha nem sikerült teljeskörűen válaszolnom.

HORVÁTH SÁNDOR, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese: Elnézést
kérek, de elnök úrnak volt egy kérdése, hogy mikor fogjuk tudni minősíteni a nemzetközi
standardok alapján az államháztartást. Bizonyára emlékszik arra, hogy 2008-ban 93
százalékos lefedettséget tudtunk elérni, és akkor meg tudtuk tenni azt a megállapításunkat,
hogy a költségvetés nem tartalmaz akkora kockázatot, aminek alapján azt mondanánk, hogy
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ez bizonytalansági tényezőt hordoz magában a megbízhatóságot illetően. Ebben az évben
sajnos, különböző okok folytán, nem tudtunk eljutni erre a szintre, ezért ezt a minősítő
megállapítást nem tudtuk megtenni. Ez annak is a következménye, hogy a későbbiek során a
minisztériumok ellenőrző szervezeti hogyan működnek közre, annak megfelelően fogjuk
tudni a személyes minősítő megállapítást megtenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Horváth Sándor úr kiegészítését. Most technikai szünetet
tartunk. (Rövid szünet.)

Észrevételek, vélemények

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Folytatjuk a bizottság
ülését. Akkor most megnyitom a vitát. Elsőként szót kér Szekeres Imre képviselő úr. Tessék
parancsolni!

Dr. Szekeres Imre – az MSZP-frakció álláspontjának ismertetése

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság és
Előterjesztők! Szeretném elmondani, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja a
kormánynak ezt az előterjesztését támogatja, és általános vitára is alkalmasnak tartja. Hiszen a
beterjesztett törvényjavaslatnak mind a rendelkező része, mind annak mellékletei korrekten
írják le az államháztartás működésére és az azzal kapcsolatos parlamenti ellenőrzésre
vonatkozó előírásokat, és megfelelő pénzügyi szakmai szabályozást tartalmaznak. Különösen
fontosnak tartom kiemelni, hogy mind a miniszteri indoklás, mind maga az ÁSZ-jelentés
hasonlóan megalapozott, szakmailag támogatható.

A miniszteri indoklásból fontos, hogy a Magyar Országgyűlés megismeri, hogy a
2009. évi költségvetés kereteit milyen előzmények, milyen külső és belső hatások alakították,
és hogy azok a gazdasági folyamatok, amelyek Magyarországon, Európában és a világban
lezajlottak, milyen kölcsönhatásban voltak egymással. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a
jelentés, főleg az indoklás világosan bemutatja, hogy a 2009-es gazdasági folyamatokat
alapvetően a világgazdasági válság kedvezőtlen hatásai határozták meg, és ami ebből
természetesen következett a mindenkori kormányok, nem csupán az akkori kormány számára,
hogy rendkívül szűk volt a mozgástér. Világosan bemutatja azt is, egyébként ez szóban is
elhangzott, megerősítést nyert, hogy előrejelezhetősége 2008 őszén vagy nyarán a 2009-es
költségvetésnek rendkívül bizonytalan volt.

Egy évvel ezelőtt az angol királynő elment a brit akadémiára, és beszédében azt
kérdezte, hogy ha ilyen sok képzett és felkészült közgazdász van a világon, benne Nagy-
Britanniában, akkor vajon miért nem tudták előre jelezni azt a gazdasági, pénzügyi válságot,
amely bekövetkezett. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a brit akadémia egy bizottságot alakított
ennek a kérdésnek a megvizsgálására, és egy évvel később ezt a jelentést beterjesztette az
akadémia közgyűlése elé, és nyilvánosságra is hozta. Ebben nagyjából azt fejtették ki, hogy a
közgazdaságtudomány mindent előre pontosan tud jelezni, kivéve azokat az eseteket, amelyek
egy ilyen típusú válsághoz vezetnek, és ennek kiszámíthatatlansága állítólag sok okkal
magyarázható, de az akkori kiszámíthatatlansága globális jelenség volt. Nem biztos, hogy a
jelentés pontosan megfelel a valóságnak, hiszen azért voltak olyan közgazdászok, akár az
elmúlt 10 évben is, akik folyamatosan jelezték ennek a várható pénzügyi válságnak a
valószínű bekövetkezését, köztük Nobel-díjas közgazdászok is. De a mi szempontunkból az a
fontos, hogy 2008-ban kevésbé volt előre látható, hogy 2009-ben az akkor még nem is ismert
gazdasági válságnak mekkora hatásai lesznek.

A harmadik megállapításom, amely szintén a miniszteri indoklásból származik, és azt
gondolom, fontos megjegyzés, hogy elismeréssel szól az akkori kormány által a válság
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súlyosabb következményeinek elhárítása érdekében tett intézkedéseiről, vagyis arról, hogy a
gazdasági és a pénzügyi rendszer stabilitását igyekezett megőrizni a kormány.

A negyedik megjegyzésem, hogy azok a reálgazdasági folyamatok, és ezt is
tartalmazza a miniszteri indoklás, amelyek a költségvetési törvényhez képest
kedvezőtlenebbül alakultak, egyértelműen a 2008 végén kibontakozó és elmélyülő válságra
vezethetők vissza. Tehát a reálgazdasági kedvezőtlen folyamatok fő oka, amelyek
költségvetési oldalról nyilván a bevételek elmaradásában jelennek meg, döntően azoknak a
gazdasági hatásokból származott, amelyek a gazdasági válságból és visszaesésből
következnek.

A miniszteri indoklás utal arra, és ez az ötödik megjegyzésem, hogy az államháztartás
finanszírozása, a forint árfolyamának stabilizálása, illetve a pénzügyi rendszer működése csak
a nemzetközi szervezetek hiteleivel volt biztosítható. Ez a megállapítás rendkívül fontos, mert
ez világosan megmutatja, hogy abban a pillanatban, azokban a napokban, hetekben a
lehetséges mozgástér olyan szűk volt. Csak szeretném visszaidézni önöknek, hogy egy másik
időszakban, 1995 február-márciusában, amikor nem ilyen közvetlenül érintett bennünket a
pénzügyi válság, döntően a mexikói pénzügyi válság és annak hatásai, az akkori magyar
kormány, amelyik szintén szocialista kormány volt, nem élt az IMF által nyújtott
lehetőségekkel, hanem saját intézkedésekre alapozva stabilizálta a magyar gazdaságot és a
magyar pénzügyi rendszert. Ez mutatja, hogy értelemszerűen mindig a helyzet dönti el, hogy
mikor milyen eszközöket lehet alkalmazni. ’95-ben ez a Bokros és Surányi nevével, illetve a
Horn-kormány által fémjelzett gazdasági stabilizáció az akkori körülményeknek megfelelően
az importvám bevezetésével és a forint leértékelésével operált, és így gyorsan tudta
stabilizálni a magyar gazdasági és pénzügyi rendszert, amelyre ma nincs már mód.

A hatodik megállapítás, amellyel szintén egyet tudunk érteni, és a Szocialista Párt
fontosnak tartja kiemelni a jelentésben szereplő elemzésből, hogy az európai uniós hatékony
felhasználásáról pozitívan és elemzően szól az anyag. És még a hetedik, hogy többször
hivatkozik az Út a munkához program pozitív hatásaira.

Ezek a megjegyzések nem azért fontosak önmagukban, hogy bármilyen igazolást
adjanak a 2009-ben feladatait ellátó kormánynak, hanem azért fontosak, mert ezek ma és a
következő évekre vonatkozóan is tapasztalatokat jelentenek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt
a kormány által előterjesztett jelentést a szocialista képviselőcsoport támogatja, mert
korrektnek és szakszerűnek tartjuk ezt a helyzetértékelést.

Az ÁSZ-jelentéssel kapcsolatban pedig azt tartjuk fontosnak, hogy a kormány az
Állami Számvevőszék által felmutatott hiányosságokat és teendőket maradéktalanul lássa el.
Erre vonatkozóan államtitkár úrtól itt egy nagyon határozott állásfoglalást és ismertetést
kaptunk. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm. Ki következik? Dancsó József képviselő úr!

Dr. Dancsó József hozzászólása

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Ha valaki nem ismeri a magyar viszonyokat, és megnézi azt, hogy miért
következett be 2010 tavaszán ez a választási kudarc, vereség a szocialista kormány számára,
akkor ezekből a számokból világos képet kaphat erről. Hiszen az a tevékenység, amelyet
végeztek, dilettáns volt, hozzá nem értő, és kárt okozott Magyarországnak. Mire alapozom
ezeket az elég súlyos kijelentéseket? Ha Szekeres Imre képviselőtársam szavait vesszük
alapul, azokból kiderült, hogy mindenért a válság felelős. Nem is értem, hogy miért kellett itt
kormánynak lennie, ha mindenért a válság tehető felelőssé. Nyilvánvaló, nagyon súlyos
adottság az, hogy egy pénzügyi válság elindult a világban, amely Magyarországot sem kerülte
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el. Komoly hatásai voltak, de más országokban más gazdaságpolitikai lépéseket tettek annak
érdekében, hogy a válság hatásait csökkentsék, és nem növelték a bajt. A legnagyobb gond
pedig az volt, hogy gyakorlatilag egy legyengített gazdaság találta magát szembe a válsággal,
ezért ez a legyengített gazdaság már nagyon nehezen tudott bármilyen életképes jelet adni a
válság hatásaira.

Az külön megdöbbentő, és a gazdaságpolitika szakszerűtlenségét jelzi, amit a
szocialista kormányok végeztek, hogy még véletlenül sem tudták, többszöri próbálkozás után
sem, még csak megközelítőleg sem eltalálni azt, hogy mekkora lesz a költségvetési hiány,
mekkora lesz a különböző alapok hiánya. Összességében a Mekk Elek-módszerrel
próbálkoztak. Nem akarok ezzel senkit megsérteni, de amikor az eredeti számokat többszöri
módosítás után sem sikerült a valósághoz közelíteni, akkor másra nem tudok gondolni.
Persze, azokat a problémákat, amelyeket részben már itt felsoroltak az előttem szólók a
kormány, illetőleg az Állami Számvevőszék részéről, csak megerősítik azt a véleményt, hogy
bizony a válaszokat sem találta meg a szocialista kormány erre a helyzetre. Mert úgy
gondolta, hogy a válságra az a legjobb orvosság, ha további megszorításokat alkalmaz. Azaz
áfát emelt, illetve egyéb olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hozott, amelyek révén a belső

fogyasztást drasztikusan csökkentették, ezáltal különösen a hazai termelők lehetőségeit teljes
mértékben ellehetetlenítették. Tehát nem gazdaságösztönző, keresletösztönző vagy megtartó
intézkedéseket hoztak, hanem további restrikciós, keresletszűkítő lépéseket tettek. Ezek,
ahogy láttuk is, abszolút nem hozták meg a várt számokat, hanem még nagyobb válságba
sodorták a magyar gazdaságot. Azzal a fő áramlattal, amely Nyugat-Európában volt,
Magyarország szembe helyezkedett, teljesen mást próbált megvalósítani, és ez nyilván
kudarcra volt ítélve.

Sajnos, azt is láthatjuk, hogy amiről annak idején az elhíresült őszödi beszédben az
akkori kormányfő beszélt, a trükkök százairól csak nem sikerült leszokni, mert bizony
folyamatosan alkalmazták ezt 2009-ben is alkalmazták ezt a szocialista kormányzat részéről
több területen. Gondolhatunk itt a jövedéki adóktól kezdve az önkormányzati miniszter
lépéseiig mindenre, számos esetben ez figyelhető meg. Szóba hoztam, és szóba került az
államadósság finanszírozásának struktúrája, a devizaalapú államadósság rendkívüli
nagymértékű növekedése. Ha ez bekövetkezett kormányzati szinten, ezek után megérthetjük
azt, hogy miért nem lépett a kormány a lakosság megvédése érdekében, hiszen semmilyen
lépést nem tett annak érdekében, hogy a lakosság ne devizában adósodjon el, amikor maga is
ezt az utat választotta. Mert innentől kezdve megérthetjük a kormányzat motivációját, hogy
miért nem tett lépéseket kellő időben és módon, ezáltal több százezer családot kilátástalan
helyzetbe taszított. Ugyanis olyan kockázatokat voltak kénytelenek vállalni, amelyekre ha
felhívják a figyelmet, illetve nem engedik ezeket a folyamatokat, azok talán nem következtek
volna be.

Az állami vagyonnal való felelőtlen gazdálkodásról az ÁSZ elnökének kiegészítésében
is hallhattunk, a jelentés is sokat tartalmaz erről, illetve az egyéb, ezek után napvilágra kerülő

jelentések is biztosan szót fognak erről ejteni. Úgy gondolom, ott nem lehet megállni
egyetlenegy kormányzati szervnek sem, hogy az eddigi felelőtlen gazdálkodás, ami folyt az
állami vagyonnal, az értéken alul való értékesítés, többek között arra hivatkozva, hogy nem
kell itt vagyonleltárt csinálni, mert akkor nem lehet nyomon követni az értékét, ezáltal
legalizálni az állami vagyon eltüntetését, ez nem megengedhető. A kormányzati szereplőknek
e jelentés alapján is és egyéb módon is mindenképpen meg kell tenni a szükséges lépéseket,
hiszen az állami vagyon ilyen értelemben való elherdálását meg kell szüntetni, meg kell
akadályozni.

Összességében azt tudnám elmondani, hogy a legnehezebb helyzetben azért vagyunk,
mert a számok nem hazudnak. Szekeres képviselő úr is elismerte, hogy tényszerek az
előterjesztésben foglaltak, az ÁSZ-jelentés is korrekt. Azért vagyunk nehéz helyzetben, mert
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világos bizonyítványt adott a szocialista kormányzat arról, hogy nemcsak politikailag, hanem
gazdaságpolitikáját illetően is megbukott. A magyar államot, Magyarországot kizsigerelte, és
a csőd szélére lökte. Azért vagyunk nehéz helyzetben, mert ezeken a számokon már nem lehet
változtatni. Ezek sajnos tényekké váltak. Nincs módunkban ezen változtatni, maximum azt
tudjuk mondani, hogy uraim, ezt rendesen elbaltázták. E tekintetben azért vagyunk nehéz
helyzetben, amikor azt kell mondanunk, hogy fogadjuk el a zárszámadási törvényt és a
jelentést, mert nem tudunk már a folyamatokba ilyen módon beavatkozni, csak tényszerűen
tudjuk akceptálni azt, ami történt. A bizonyítványt gyakorlatilag a magyar választók
kiállították, és ebben bizony egy jó nagy 1-es szerepelt az önök előző éves tevékenységéről.
Bízom benne, hogy az új kormány lehetőséget kapott a választóktól, hogy bebizonyíthatja,
hogy ezeket a hatalmas hibákat ki lehet küszöbölni, meg lehet akadályozni, mint ahogy erre
államtitkár úr ígéretet is tett, és végre megfelelő tanulmányi eredményt lehessen elérni, és az
elkövetkezendő években ilyen zárszámadást és ilyen végbizonyítványt ne lehessen sohasem
kiállítani. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rozgonyi Ernő képviselő úr!

Rozgonyi Ernő véleménye

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Tíz évvel ezelőtt engem egy szocialista képviselőtársam
kioktatott a költségvetési vita során. Azt közölte velem, hogy a költségvetés nem regény, azt
nem úgy kell olvasni. Ebben tökéletesen igaza is van. Szegénykém nem tudta, hogy én 18
évig a Pénzügyminisztériumban elég sokszor találkoztam a költségvetéssel.

Ezt bevezetésképpen azért mondtam el, mert amikor elolvastam először az általános
indokolást, akkor egészen furcsa állapotba kerültem. Rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen
egy rendkívül érdekes, sőt, nagyon vidám olvasmány. Rá kellett jönnöm arra, hogy itt valami
óriási zavar van, mert hiszen ezt a zárszámadást a jelenlegi kormány nemzetgazdasági
minisztere nyújtotta be. Ugyanakkor, tessék csak utánanézni az általános indoklásban, itt
kiderül az, hogy minden objektív, minden törvényszerűen zajlott le, itt minden a legnagyobb
rendben van, minden szám igaz, minden úgy van, ahogy van. Gyakorlatilag jókat
vigyorogtam, miközben olvastam, mert lelki szemeim előtt láttam, amikor Bajnai úr meg
Oszkó úr egy glóriával a homloka körül repdes a mennyben. (Derültség.) Egész egyszerűen
érthetetlen volt számomra, hogy mi ez. Utána tovább olvastam a részleteket, akkor pedig a
számok bűvöletébe estem, és rá kellett jönnöm arra, hogy ez az anyag tulajdonképpen
áttekinthetetlen, és abszurdum, hogy egy ilyen költségvetési beszámolót egyáltalán be lehet
terjeszteni. És gondolom, ilyen lesz a költségvetés is. Tudniillik ez az átláthatóságnak még a
nyomait sem tudja fölmutatni.

Hozzáteszem, itt közben örömmel hallgattam kedves kollégámat, Dancsó urat, csak
ennek meg kellett volna jelennie netán tán az előterjesztésben. Az előterjesztésben egy szó
nincs ezekről a dolgokról, amiket itt Dancsó úr elmondott, és ami, ha benne lenne, akkor talán
nem nevettem volna olyan jókat. Hiszen a Fidesz-KDNP pártszövetség egész választási
hadjárata arra épült fel, hogy itt minden rossz, semmi sem úgy van, ahogy le van írva.
meghamisítják az adatokat, ez van, az van, amaz van. Akkor most mi van? Ez az oka és
magyarázata is annak, hogy az MSZP részéről óriási megelégedéssel vették tudomásul ezt a
beszámolót. Természetesen az ő helyükben én is ezt mondtam volna. Egész egyszerűen
érthetetlen ennek az egésznek a megfogalmazása. Hadd tegyem hozzá azt, hogy érthetetlen
számomra az ÁSZ hozzáállása és megfogalmazása is. Tudniillik az ÁSZ anyaga ugyan
bőséges, nem tudom hány száz oldal, de nem ad megfelelő támaszpontot ahhoz, hogy egy
tisztességes, becsületes, gondolkodó képviselő nyugodt lélekkel azt mondhassa rá, hogy igen
vagy nem.
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Az ÁSZ-nak szerintem az lenne a feladata, hogy világosan átvilágítja ezeket a
dolgokat, hogy egy kicsikét az ok-okozati összefüggésekkel is foglalkozik, és nemcsak
elfogadja a lekönyvelt számokat, mert lekönyvelni mindent lehet az égadta világon, hanem azt
is megnézi, hogy mi van mögötte. Akkor igazolná azokat a dolgokat, amiket például Dancsó
úr elmondott, bár Dancsó úr is csak a jéghegy csúcsából faragott le egy darabot azzal, amit itt
elmondott. Valóban, óriási hibának tartom azt is, amit elnök úr itt említett, hogy nem létezik
államszámviteli törvény. Igaza van elnök urunknak, magam is tudom, hogy ez így volt, a múlt
század elején már létezett Magyarországnak államszámviteli törvénye, és ott teljesen világos
volt, hogy mit hogyan kell tartalmazniuk a nyilvántartásoknak, megvolt, hogy mi az, amire az
analitikának kell figyelni, és megvolt, hogy a szintetikus számlákat milyen analitikákkal kell
alátámasztani. Ez mind hiányzik. Aztán a mérleg valódiságának elve vonatkozik, kérem
szépen, erre is, az éves zárszámadásra is. Hogy lehet úgy benyújtani valamit, hogy a
vagyonról tulajdonképpen nem tudunk mondani semmit, mert nem léteznek a vagyonmozgást
alátámasztó leltárak. Nincs ilyen.

Ezek abszurd dolgok. Azt tudom csak mondani saját pártunk nevében, hogy ezt a
költségvetést így, ahogy be van nyújtva, így, ahogy meg lett írva, nem lehet elfogadni. Azt
szeretném javasolni, hogy vagy adják vissza a tárcának, és követeljék meg tőle, hogy ezt úgy
dolgozza föl, hogy ebből kiderüljön mik azok a folyamatok, hol vannak azok a csontvázak,
amikről önök annyit beszéltek, és bizonyára fenn is állnak, ezt nem akarom vitatni, de akkor
beszélni kell róla. Nem beszélnek arról, hogy milyen ok-okozati összefüggések voltak.
Gondoljanak bele abba, hogy amikor már az egész világ benne volt a válságban, akkor
Gyurcsány elvtársunk jelentette, hogy Magyarországot nem érinti a gazdasági világválság.
Tessék csak visszaemlékezni erre. A leghatározottabban kijelentette. Ennek óriási
következményei lettek, hiszen lényeges késéssel kezdett el az ország és a kormány vezető

kara azzal a kérdéssel foglalkozni egyáltalán, hogy itt mégis csak van egy gazdasági
világválság, és ennek mégis csak vannak irtózatos következményei a magyar gazdaságot
tekintve, hiszen egy nyitott gazdaság, hát persze, hogy óriási következményei vannak.

Ezeket mind le kellett volna írni. És akkor azt mondom, hogy igen, ez egy olyan
zárszámadás, amit nem az előző kormány állított össze, hanem valóban az új kormány állította
össze. Már csak azért is, hogy legyen egy világos kiinduló pontja annak, hogy a következő évi
költségvetésbe mi és hogyan kerül be. Sajnos, azt tudom mondani, hogy a mi pártunk, illetve
frakciónk ezt a költségvetést így, ahogy most van, semmiképpen nem tudja elfogadni,
semmiképpen nem fogja megszavazni. Egész egyszerűen kételkedünk abban, hogy igaz lenne.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Babák Mihály képviselő úr.

Babák Mihály észrevételei

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, a
szólás lehetőségét. Nem költségvetésről tárgyalunk, pusztán csak a szavakat kell helyre
tennünk, hanem zárszámadásról. Ez annyit jelent, hogy eltelt egy év, amikor nem a kormány,
hanem a Pénzügyminisztérium összeállította az elmúlt év adatairól szóló jelentést. Ez az előző
kormány zárszámadása, ami most került az asztalunkra.

Sajnálom, hogy Szekeres képviselőtársam nincs itt, mert az az érzésem, hogy szelektív
a memóriája. És ez igazából nem jó. Többször hallottam már, sokszor megfogalmazódott,
hogy nem lehet mindenért a pénzügyi, majd később gazdasági világválságot. Tisztelt hölgyek,
urak, úgy gondolom, hogy megvilágosodott a magyar kormány 2008 őszén, és maga is
belátta, csak mást mondott, mert nem mondott igazat, hogy saját pénzügyi-gazdasági válsága
volt az országnak. Szeretnék mindenkit emlékeztetni rá. Akkor Amerikából és Európa
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bizonyos részéből még csak át sem sugárzott, ezért mondott butaságot a volt miniszterelnök
úr, hogy a gazdasági válság minket nem érint. Jó tisztázni, hogy pénzügyi válság keletkezett,
amelynek következménye volt a gazdasági válság. Ez általában így szokott lenni. Szóval 2008
őszére megvilágosodott a magyar kormány, csak nem ezt mondta, a pazarlásnak és a
fölösleges költekezésnek ára volt, eladósodott az ország, és pénzügyi nehézségei, fizetési
nehézségei támadtak.

Úgy gondolom, hogy ezt azért jó leszögezni. Nem lehet mindent a 2009-es
költségvetés tervezésénél a pénzügyi és gazdasági világválságra fogni, mert a Magyar
Köztársaságnak sajátos közép-európai pénzügyi problémái voltak, amelyek a távolabbi időben
gyökereztek, mint 2008. Ha megengedik, hadd mondjam el azt is, hogy 2002-ben a száznapos
programmal kezdődött. Mi azt hittük, hogy van valami tartaléka a kormánynak, valamit maga
mögött tud. Azután 2003-ban már kezdődött a kijózanodás, 2006-ban, amikor jött Őszöd és
sok egyéb más, rádöbbent maga a szocialista frakció is, hogy itt óriási bajok vannak a
pénzügyeket illetően. 2007-et még úgy, ahogy ellébecolta az ország, de 2008-ra
kicsúcsosodott Magyarországon a belső pénzügyi-költségvetési válság. A hiány drasztikusan
megemelkedett, ekkor jött az IMF, a Világbank, és következtek a megszorítások. Ennek
következménye volt a 2009-es saját magyar pénzügyi probléma. Nem mintha a világban nem
lett volna hasonló módon gond, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a Magyar
Köztársaság állami költségvetése és kormányzása mintegy 7-8 éves felelőtlen gazdálkodást,
pazarlást, fölösleges költekezést tudhat maga mögött. Ennek következménye 2009 is.

És hadd ne fejezzem be itt. 2010-ben vagyunk már, és 2010 pénzügyi problémái, az
ország gazdasági állapota, a munkanélküliség és sok egyéb más, mind valahol 2002 őszétől
eredeztethető. Amikor nyilvánvalóvá vált 2008-ban, hogy óriási bajok vannak, akkor szintén
mellébeszéltek, és rossz válaszokat kapott az állami költségvetés. Nos tehát, úgy gondolom,
hogy nem jó a szelektív memória. 2008 őszére szembesült a kormány azzal, hogy mit követett
el azt megelőzően, 2002-től, és nem jó válaszokat adott a felvetődött kérdésekre. Nem magán
spórolt, hanem megszorításokat alkalmazott, és nem volt gazdaságpolitikája az elmúlt 8
évben. Egy ország, amely költségvetésből próbálja bevételeit és kiadásait finanszírozni, annak
jó, ha az azt megtermelő gazdasággal foglalkozik elsődlegesen. Hát itt, kérem, az elmúlt két
kormányciklus alatt gazdaságpolitika nem létezett. Ha volt, az is hamis volt. Tehát a
költségvetési hiány, a pénzügyi problémák nem elsősorban a világgazdasági-pénzügyi
kérdésekben keresendők, nem ott gyökereznek, hanem a magyar gazdaságpolitika hiányában.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogy érte az ezt követő pénzügyi-gazdasági
válság a Magyar Köztársaság költségvetését és az egész országot? Tudják, legyengült
országot támadott meg ez a válság. Kivéreztetett volt a gazdaság, túl volt adóztatva.
Emlékezzenek rá, hogy áfacsökkentés volt, azután áfaemelkedés, mindenféle adóemelés, mert
kapkodott a kormány. Azután következtek a lakosság megszorításai, amelynek
következménye a munkanélküliség, a szociális válság és sok egyéb más, többek között a teljes
elszegényedés. Mélyen tisztelt hölgyek, urak, 2009 eltelt, mégpedig úgy, ahogy a
zárszámadás mutatja, hogy egyetlenegy költségvetési szám nem teljesült. Ez skandalum. És
ez nem a tervezési nehézségekre vezethető vissza, hanem arra a koncepciótlan
gazdaságpolitikát és pénzügypolitikát nélkülöző kormányzati munkára, ami jellemezte az
egész elmúlt 8 évet. Szeretnék azokra az anomáliákra utalni, amelyeknek hosszú sora van.
Többek között trükköztek a bevételeket és kiadásokat illetően 2010-re vonatkozólag is. Nem
jó ez.

Tudják a tisztes elszámolás az ország állampolgáraival a hosszú barátság titka. Ezt
nem tudták a szocialista és liberális kormánytagok. El kellett volna tudni pontosan számolni
az embereknek és a költségvetési bizottságnak, az országnak is azzal, hogy hová költötték el
az adóforintokat. Most sem pontosan lehet tudni, ezért ilyen rossz a zárszámadás, és ezért
került sor így, ezekkel a bizonytalan, alkalmasint el nem fogadható adatokkal a zárszámadási
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törvényjavaslat benyújtására. Képviselőtársam, ez nem a mostani kormány zárszámadási
törvénye, hanem az előző balliberális kormány zárszámadása. Ebbe sajnos majdnem
belerokkant az egész ország, a csapodár, meggondolatlan, megfontolatlan, minden szakmai
érvet mellőző, de az akkori kormánypártok által is beismert kormányzás és gazdaságpolitika
hiányába, ami a 2009-es zárszámadásban is tapasztalható. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget,
és köszönöm a reális tájékoztatást Bathó úr részéről és az Állami Számvevőszék részéről.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm én is. Mielőtt tovább adom a szót, engedjenek meg
képviselőtársaim egy megjegyzést. A mai feladatunk alapvetően az, hogy valahogy
igyekezzünk meggyőződni arról, hogy az ebben a csomagban lévő információk valós képet
festenek-e a magyar gazdaság múlt évi pénzügyi és vagyoni helyzetéről, illetve arról, hogy a
múlt évi költségvetés végrehajtása jogi értelemben hogyan történt. Klasszikus pont
megállapítania a zárszámadásnak a kormány számviteli és jogi felelősségét, és azt kell
kommunikálni a számvevőszéki jelentésben, hogy kérem, tisztelt képviselők, igen,
megnéztük, megvizsgáltuk, és az a véleményünk, hogy ezt nyugodt szívvel el lehet fogadni,
támogatni lehet, hiszen nincs benne lényeges hiba. Hiba van benne, mert minden emberi
alkotásban van hiba, de nincs lényeges hiba. Mert nem nagyon lehet azt tudni, hogy azok a
hibák, amiket itt elnök úr felsorolt, az egész csomag szempontjából lényegesek vagy sem.
Biztos, hogy azok a hibák léteznek, csak az a kérdés, hogy egy másik kontextusban
lényegesnek minősíthetők-e. Végül is szeretném orientálni a további hozzászólásokat abba az
irányba, hogy lehetőleg arról mondjunk véleményt, hogy ez a csomag az erre vonatkozó
szakmai szabályoknak megfelelően hű és valós képet fest-e a magyar gazdaság pénzügyi és
vagyoni helyzetéről vagy sem.

Megadom a szót Veres János úrnak.

Dr. Veres János reflexiója

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két
alapmegállapítással kezdeném. Elsőként a kormány által benyújtott törvényjavaslatot korrekt
megfogalmazásúnak, ezért támogatandónak ítélem. Másodikként az Állami Számvevőszék e
témában elénk tárt jelentését, amely az 1016. számot viseli, és a T/1062/1. házbéli számot
kapta, korrektnek, az ebben szereplő összegző megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat megfelelő szakmaisággal rendelkezőnek ítélem, éppen ezért támogatandónak
gondolom.

Azért tartottam mindezt fontosnak megjegyezni, mert az a ritka alkalom van, amikor
valószínűsíthetően a kormánypártok és az ellenzék között létezik egyetértő megállapítás egy
benyújtott javaslatot illetően. Ami miatt ezt korrektnek tartom, annak az okát szeretném itt
elmondani. A törvényjavaslat általános indoklása, amely az első kötet 235. oldalán kezdődik,
megfelelő, hiteles, reális és a valósághoz nagyon közeli képet ad arról a folyamatról, amely a
2009-es évet jellemezte. Hiteles képet ad, mert az azt megelőző időszakból, 2007-ből
kiindulva elemzi a helyzetet, megemlékezik kellő súllyal a Lehman Brothers pénzintézet
csődjének deklarálása kapcsán kialakult helyzetről a világban, és nagyon pontosan
fogalmazza meg azt a periódust, amely a 2009-es költségvetés benyújtásának és
elfogadásának időszakát jellemezte. Ezt követően az általam ismertek szerint igen precízen és
pontosan mutatja be azt a folyamatot, amely a 2009-es évet jellemezte, nevezetesen, hogy
milyen mértékben és miért módosította az előrejelzéseit a kormány az év folyamán többször,
továbbá azokat is korrekten leírja, a 239. oldalra utalok, hogy milyen intézkedéseket
alkalmazott a kormány annak érdekében, hogy a kiadáscsökkentésekkel a lehető legnagyobb
mértékben próbálja befolyásolni az egyenleg tartását ebben az ügyben.
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Hogy az itt elhangzott véleményekkel szemben olyat is mondjak, ami a tervszámoktól
pozitív irányú eltérést mutatott, szeretném, ha nem feledkeznénk el arról, ami itt
szövegszerűen a következőképpen van megfogalmazva. „Összességében a külső egyensúly
2008-hoz képest igen jelentősen, 7,9 milliárd euróval javult, így a külső finanszírozási
képesség a GDP 1,6 százalékát tette ki, megszűnt az ikerdeficittel jellemezhető állapot.”
Mondhatnék más ilyen megállapításokat, de nem ez az izgalmas, hanem az az izgalmas
ebben, hogy a jelentés maga ezt megfelelően tartalmazza. Amit a Számvevőszék a
megállapításai során szerepeltet, még egyszer mondom, a zárszámadást érintő számvevőszéki
vizsgálatról van szó, úgy gondolom, megfelelőképpen és hitelesen tartalmazza mindazt a
folyamatot, amit a számvevők ellenőriztek. Az elmúlt heti kommunikációban, úgy tűnik
számomra, nem a Számvevőszék 1016. számú jelentéséről beszéltek mások, akik a sajtóban
szerepeltek, és nem kifejezetten a költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó tételeket
emlegettek, hanem sokkal inkább politikai kommunikációról volt szó. Azt hiszem, hogy
szerencsétlen egybemosása volt a folyamatoknak, és nem gondolom, hogy célszerű lenne ezt
így tenni.

Természetesen akkori, részben kormányzati szereplőként, részben kormányzati
képviselőként magam is tudtam azt, hogy vannak a folyamatoknak olyan lépései és olyan
elemei, amelyek nem biztos, hogy a későbbiek során ki fogják váltani mindenkinek az
elismerését. Ma azt tudom mondani, hogy szemben az elhangzott véleményekkel, a magyar
kormány 2008 őszén megfelelő időben ismerte föl azt, hogy pénzügyi válság és vélhetően
gazdasági válság is lesz, megfelelő időpontban megfelelő döntéseket hozott. Ezt a későbbiek
során az Európai Unió valamennyi tagországának minisztere a pénzügyminiszteri
bizottságban el is ismerte, ennek írásos deklarációja is ismert, tehát azt gondolom, ezt kár
lenne vitatni egymás között. Nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy szemben a
részben itt is elhangzott álláspontokkal, nem volt más gyógymódja más országok
gyógykezelésének sem, mint a magyar gyógymód. Voltak országok, amelyek számottevően
többet költöttek bankok megsegítésére. A GDP 10 százalékát meghaladó mértékű pénzeket is
költöttek más országok a bankok megsegítésére. Magyarország nem volt abban a helyzetben,
hogy ilyen lépést tehetett volna, de nem is volt indokolt, hogy ilyen lépést tegyen az ország,
hozzá kell tennem, hiszen láthatjuk azt, hogy az a három pénzintézet, amely az IMF-pénzből
végül is kapott átmeneti segítséget, valószínűleg nem kellett több pénzintézetnek segítséget
nyújtani Magyarország esetében, ahogy látszik a folyamatokból, ezen pénzintézetek is
megfelelő ütemben tudják visszafizetni az akkor kapott segítséget.

Befejezésül azt szeretném mondani, hogy örülnék annak, ha a benyújtott
törvényjavaslatról, a benyújtott ÁSZ-jelentésről folyna a továbbiakban a vita, és azt a fajta
politikai felhangot, amit most részben már kezdett kapni, mellőznénk a későbbiekben.
Szerintem fontos, hogy a 2009-es beszámoló tárgyszerű légkörben, tárgyszerű megállapítások
keretében kerüljön értékelésre. Még akkor is, ha politikai kérdésekről más a véleményünk,
más az álláspontunk. Ez itt az ország költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, és
úgy gondolom, nem kell ezt mindenáron másfajta politikai tartalmakkal megspékelve előadni
senkinek sem. Ha ez nem  így történik, akkor tárgyszerű vitában korrekt döntést lehet hozni
ezekről a folyamatokról. Ami pedig itt a politikai felhangok kapcsán időnként elhangzik, arról
úgy kell beszélni, amennyit ér, magyarul nulla tartalommal. Éppen ezért azt gondolom,
azokkal vitatkozni sem érdemes, legalábbis remélem, hogy ebben a bizottságban nem kell
ilyen kérdésekről különösebb vitát lefolytatni. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Most egy kormánypárti képviselő következik,
Pósán képviselő úr jelentkezett.
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Dr. Pósán László megjegyzései

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a
következőket megjegyezni. Azt gondolom, hogy a zárszámadás úgy néz ki, hogy valós képet
fest. Szomorú, de valós képet fest a maga összes létező hiányosságával. Többek között
idetartozik a vagyonleltár kérdése. Megjegyzem, hogy ez az elmúlt esztendőkben is állandóan
visszatérő kérdés volt, és a szocialista kormányzat tett is olyan ígéreteket, hogy lesz majd
vagyonleltár, és ezt azóta is mindenki várja. Ez hozzátartozik a dologhoz. Tehát az, ami
felrajzolható kép volt, úgy néz ki, hogy rendben van. Nem megnyugtató, ez egy szomorú,
sötét kép, de valós.

Ha a tárgyszerűségről és a korrektségről beszélünk, akkor, azt hiszem, hogy némi
kiigazítást mégis csak igényel Veres képviselő úr előbbi hozzászólása. Nevezetes úgy
fogalmazott, hogy megfelelő időben ismerte fel a kormányzat a válságot. Nos, tisztelt
képviselőtársaim, jó néhányan azért bent voltunk 2008 őszén a parlamenti ülésteremben,
2009-ben is. Emlékszem arra, amikor Varga Mihály felszólalt 2008 szeptember elején, és
Gyurcsány Ferenc szó szerint úgy fogalmazott, hogy a Fidesz a válság apostolait tömöríti
soraiban. Arra is emlékszem, amikor ön mint pénzügyminiszter 2008 szeptember végén, hogy
most ez 30-a volt vagy 28-a, ebből a szempontból közömbös, még kellő vehemenciával érvelt
amellett, hogy 3 százalékos GDP-növekedés lesz 2009-ben. Még arra is emlékszem, hogy
önök nagy „Beindultunk” kampánnyal készültek, repülő hattyúkkal, libával, nem tudom, mi
volt, valami madárfélével, ilyen plakátokat készíttettek. Ez mind 2008 szeptemberében volt.
Ha ennyire jól felismerte a kormányzat, hogy hogyan állunk a válsággal, akkor a másik
oldalról nézve azt kell mondani, hogy tovább folytatták, amit Őszödön elmondott a
miniszterelnök. Akkor a parlament nyilvánossága előtt miért mondtak mást? Azt mondták,
hogy lesz 3 százalékos GDP-növekedés, így számolnak, meg úgy számolnak.

A korrekt beszédhez, azt gondolom, ez is hozzátartozik, hogy ne szelektív módon
emlékezzünk az elmúlt időszak történéseire. Egy zárszámadási törvény, ha jó, ha nem jó, ha
pozitív kép, ha negatív kép, mégis csak valaminek a tudomásul vétele. Hogy ezt jó szívvel
tesszük vagy sem, az megint más kérdés ebből a szempontból. De van egy logika, amit nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Nevezetesen az, hogy zárszámadás nélkül folyó esztendőben az
uniós támogatások igénybevétele kellőképpen elakadhat. Ez az a nagyon fontos lendkerék,
ami miatt a korrekt beszéden túlmenően abban egyetérthetünk, hogy az országnak erre
szüksége van. Tehát amikor mi az elfogadás mellett fogunk voksolni, akkor nyilvánvalóan ez
a szempont is mélységesen benne lesz a magatartásunkban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, Pósán képviselő úr. Engedjen meg részemről egy megjegyzést.
Úgy fogalmazott, úgy néz ki, hogy valós képet fest. Ha nemcsak úgy néz ki, hanem valós is ez
a zárszámadás, akkor ezt kellett volna a pénzügyi ellenőrző szervnek hangsúlyoznia, és akkor
nincs közöttünk vita. Csak ezt nem a képviselőknek kell kimondaniuk. Az, hogy úgy néz ki,
meglehetősen bizonytalan kifejezés. Az ember elmegy az orvoshoz, és úgy néz ki, hogy
egészséges, közben kiderül, hogy vannak gondok, az nem mindegy. Ennyi megjegyzéssel
hadd kommentáljam a hozzászólását. Azután átadom a szót. Persze, a parlament politikai
felelőssége az, ahogy ön fogalmazott, hogy helyzet van, és a helyzet megkívánja, hogy
fogadja el ezt a zárszámadást a külső prezentációs okok miatt.

Vágó Gábor képviselő úr!

Vágó Gábor álláspontja

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót,
Ebből a zárszámadási törvényjavaslatból három dolog hiányzik csupán. Az egyik az
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átláthatóság, a másik az igazságosság, a harmadik a fenntarthatóság. Hogy ezek az elvek miért
hiányoznak, azt mutatnám most be.

Egyrészt azért átláthatatlan ez a zárszámadás, mert maga az eljárás lehetetlen feladat
elé állítja a képviselőket, amire már Rozgonyi képviselőtársam is utalt. Tehát arra, hogy bő
félméternyi magas anyagon rágják át magukat egy-két nap alatt, és utána jön még az ÁSZ
véleménye. Ebből idéznék. „A zárszámadási törvényjavaslat több kötetes dokumentuma nem
biztosítja az átláthatóságot, az évek közötti összevethetőséget. Nehéz vagy szinte lehetetlen
választ találni benne arra, hogy a kitűzött célok, a meghatározott előirányzatok felhasználása
akár kormányzati, akár fejezeti szinten teljesültek-e.” Ez nyilván tarthatatlan, ezen változtatni
kell az átláthatóság és a számonkérhetőség jegyében. Több időt kellene hagyni rá, bővebb
háttérinformációkat kellene biztosítani a képviselőknek. Ha például valaki a civilek
támogatásáról szeretne átfogó képet kapni, több tucat különböző dokumentumból kell
összevadásznia az információkat. Sokkal jobb lenne egy programalapú beszámoló rendszer a
jelenlegi intézményközpontú helyett.

Ehelyett ma azt látjuk, hogy a zárszámadásokból rendre teljes ágazatok
finanszírozásának értékelését felejtik ki. Tavaly a közoktatást, tavalyelőtt az egészségügyet és
a jóléti ellátásokat, illetve azok értékelését hagyták ki. A funkciók értékelése évről évre
tartalmaz hiányosságokat, a 2009. évi előterjesztésben nem történik említés például az
alapfokú és a középfokú oktatásról. Sajnos sok esetben még az ÁSZ-jelentésből sem lettünk
okosabbak. Sok helyütt balladai homályba burkolják a valós történéseket. A Pedagógiai
Szakszolgálat támogatására 3764,8 millió forint az eredeti előirányzat, a módosított
előirányzat 3772,2 millió forint, a teljesítés pedig 3649,2 millió forint volt. Ez az eredeti
előirányzatnál 3,1 százalékkal, a módosított előirányzatnál pedig 3,3 százalékkal alacsonyabb.
A szakszolgálatok támogatása fontos pillére az LMP oktatáspolitikájának, de ezzel
kapcsolatban a fenti iratokból nem tudunk semmilyen következtetést elvonni. Hiányzik az
értékelés.

Most rátérnék az igazságossági faktorra, amit szintén hiányolunk. A formális
kifogásainkon túl a költségvetésnek semmilyen kitapintható célja nem volt, ami érthető is,
hiszen gyakorlatilag ügyvezető kormány nyújtotta be egy súlyos gazdasági válságot hozó
évben. Ettől függetlenül a mi feladatunk elmondani, hogy ez a sodródó költségvetés, ami
beleillett az elmúlt évek folyamatába, amikor a kormány már csak túlélni akart, de semmilyen
kézzelfogható gazdaságfejlesztési vagy társadalmi stratégiát nem érvényesített. Ebből
következően számos közpolitikai program termeli magát újra meg újra.

Csak egy példát szeretnék fölhozni a bizottságnak az ÁSZ-jelentésből. Az Áht. 116. §
(2) bekezdésének 3) pontja előírja, hogy az Országgyűlés részére zárszámadáskor be kell
mutatni a központi költségvetés adóbevételeiben érvényesülő közvetett támogatásokat,
például az adóelengedéseket vagy adókedvezményeket tartalmazó kimutatást adónemeként.
Az adóelengendésről a törvényjavaslat, illetve annak általános és fejezeti indoklása
tájékoztatást nem tartalmaz. A társasági adó, 60 milliárd és az szja adókedvezmények
számadatai a fejezeti indoklásban a 42. a központi költségvetés főbb bevételei fejezet
mellékletében találhatóak. A változásokról azonban szöveges elemzés, értékelés nem készült.
Tehát uraim, ez a zárszámadás törvénysértő. Nem mellesleg ezen tétel nélkül torz képet
kaphatunk az egész adórendszerről, illetve annak bevételi oldaláról.

Itt meg kell említsem, hogy a Levegő Munkacsoport szakértői ehhez még azt is
hozzáteszik a költségvetési kritikájukban, hogy itt meg kellene jeleníteni a rejtett
támogatásokat. Ez az, amikor nem adóztatom meg a teherautót az útrongálásért, hanem az utat
közös pénzből javítom ki, ezzel kvázi támogatáshoz juttatom a fuvarozót. Ezeket a burkolt
támogatásokat a Levegő Munkacsoport ezermilliárd forintra teszi. Ez magas becslés, lehet
vitatkozni rajta, de itt az a lényeg, hogy ezek hiányoznak belőle. Az is egyértelmű, hogy
maradványképzésnél és a zárolásoknál nem volt semmiféle vezérelv. A legfontosabb sorokon
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van a legtöbb maradvány, például a Szociális Minisztériumnál a képzéssel támogatott
közmunkaprogram 1350 millió forint körülbelül. A megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzációnál 6300 millió forint. És még sorolhatnám
ezeket.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál befolyt bevételekből a fogyasztóvédelmi
társadalmi szervezetek számára 328,2 millió forint volt beállítva a módosított
költségvetésben. A helyzet azonban itt sem rózsás. A módosított előirányzat pedig 50
százalékban került ténylegesen felhasználásra. A civilek mintegy 150 millió forint forráshoz
nem jutottak hozzá 2009-ben, ez elfogadhatatlanul alacsony teljesítési arány, és a
törvényjavaslat érdemi indoklást nem fűz hozzá. Ez felvet tervezési és végrehajtási
anomáliákat egyaránt, és az LMP kérdések és interpellációk sorozatában fog rákérdezni, hogy
megkapták-e a kérdéses összegeket az intézmények és civil szervezetek.

Most engedjék meg, hogy rátérjek az utolsó pontra, hogy miért is fenntarthatatlan ez a
zárszámadási törvény. Ha a zöld közbeszerzést megvizsgáljuk, akkor 2000 milliárd forint volt
betervezve a közbeszerzés zöldítésére, ami jelentős húzást gyakorolna a gazdaságra. A
fejezeti indoklás szerint a KvVM-ben már kidolgozták a részletes terveket, azonban a
Pénzügyminisztérium keresztbe tett. Az ominózus célkitűzésekkel összhangban a KvVM
koordinációjában elkészült a zöld közbeszerzésre vonatkozó cselekvési terv, ennek
előterjesztése a szükséges hatásvizsgálatokkal kiegészítve több esetben megvizsgálásra került
a szakmapolitikai egyeztetésen, ahonnan különböző további kérdésekkel visszakerült, majd
2010 elején a szakmapolitikai értekezlet elfogadta. Azonban a közigazgatási egyeztetésen a
PM jelezte, hogy a közbeszerzés kitűzésével ellentétesnek tartja a zöld közbeszerzést, ezért
elfogadhatatlan számára. Ez egy botrányos mondat volt. Az ősszel készülő új közbeszerzési
törvénybe igenis be kell építeni a zöld közbeszerzést, legalább lehetőségként vagy
elvárásként.

A költségvetési fenntarthatóság alapeleme a kiadások kordában tartása, a bevételek
biztosítása. Ennek alapvető feltételeit az APEH biztosítja. Ennek fényében meglepő, hogy az
APEH kiadási előirányzata a 2008-ashoz képest nemhogy bővült, de 3 milliárd forinttal
szűkült. Ezen belül a személyi juttatások 8 milliárd forinttal, azaz több mint 10 százalékkal
estek vissza. Ez a kontraszelekció és a korrupció melegágya. A személyi juttatások
visszaestek a VPOP-nál is.

Összességében a 2009-es államháztartási adatok fényében megállapítható, hogy a
kormány nem kezelte prioritásként a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés ügyét. Az év
közbeni zárolások tekintetében a terület nem élvezett kiemelt helyzetet, a források a legjobb
esetben is stagnáltak, sok esetben drasztikusan csökkentek. A foglalkoztatással foglalkozó
fejezetekben semmi értékelhető prioritással nem rendelkezik az ökológiailag is fenntartható
munkahelyteremtés. Az LMP számára a legfontosabb gazdaságpolitikai cél a rendkívül
alacsony foglalkoztatási ráta fenntarthatóságot szem előtt tartott növelése, ahol a tavalyi
adatok fényében nem beszélhetünk előrelépésről.

Ebből szerintem nagyjából kiviláglik, hogy az LMP-frakció nem fog egy ilyen
zárszámadási törvényt támogatni, amely mind az átláthatóságot, mind az igazságosságot,
mind a fenntarthatóságot nélkülözi. Babák képviselőtársamnak volt egy mondata, amire
engedjék meg, hogy reagáljak. Magával a mondattal jómagam egyetértek, hogy egy
koncepciótlan gazdaságpolitika végeredmény volt a költségvetés, amit most a zárszámadással
lezárunk. Csak szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy sajnos ugyanebben sodródik bele a
magyar gazdaság, hiszen ugyanilyen koncepciótlan gazdaságpolitika uralkodik 2010. április
11. után is. Remélem, hogy jövő ilyenkor, amikor az idei,. 2010-es költségvetésről fogunk
beszélni, akkor már nem kell ezeket a koncepciótlan gazdaságpolitikai érveket fölhozni, de
sajnos jelenleg úgy látszik, hogy ugyanazt az utat futja be az Orbán-kormány is, mint amit a
Bajnai-kormány megtett. Köszönöm.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Kedves Képviselőtársaim! A gazdaságpolitikai vitát majd a
költségvetési vita során lehet lefolytatni. Engedjék meg, hogy a vitát lezárjam. Babák Mihály
képviselő úrnak még mindig van mondanivalója.

Babák Mihály reagálása

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Csak azt kell tudni, hogy 2010 két kormány
éve. A választás szabdalja ketté ezt az évet. És azt is tudni kell, hogy 300 milliárdos hiánya
van az állami költségvetésnek, az államadósság magasabb, mint a Kádár-korszak végén volt,
megduplázódott, 60 tankcsapda van a költségvetésben. Szeretném azt is elmondani, hogy 120
milliárdot az önkormányzatoktól, és sorolhatnám mindazokat a tételeket, amelyek a 2010-es
évet determinálják. Tehát az az igazság, hogy mindenhol aknamező van, és nem túl sok
lehetőség van arra az idén, hogy a kormány kormányozzon, és gazdaságpolitikát alakítson ki,
maximum elképzelni tudja, hogy 2011-ben mit csinál. Szeretném, ha ezt azért egy kicsit
lojálisabban értékelné, tisztelt képviselőtársam. Van gazdaságpolitikája a mostani
kormánynak, de lehetősége nincs. A 2010-es költségvetést az előző szocialista-liberális
kormány hagyta jóvá és szabta meg a feltételeket. Ez pedig egy doboz, amelyből nem lehet
kilépni, többek között a hiány mértékből sem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most lezárom a vitát, és megadom reagálásra a
lehetőséget először Bathó Ferenc államtitkár úrnak, majd Domokos László elnök úrnak. Bathó
Ferencet illeti a szó.

Dr. Bathó Ferenc válasza

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Azt gondolom, hogy itt olyan dolgok hangzottak el, amelyekre jelen pillanatban
nekem nem szükséges reagálnom. Az elhangzott véleményeket mindkét oldal szempontjából
magunkra nézve tanulságosnak tartjuk. Köszönöm szépen, hogy végighallgathattam a vitát.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Teljesen lakonikus karaktere volt az
összefoglalójának. Megadom a szót Domokos Lászlónak. Vagy ha úgy kívánja, esetleg
Becker Pál főigazgató úr is szólhat, döntse el elnök úr, hogy ön kíván reagálni vagy a
főigazgató úr, miután ő ült itt egy órát. Tessék!

Domokos László válasza

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Elnézést, a Ház elnökéhez szólítottak, ott voltam, de a kollégákat
végigkérdeztem, hogy van-e olyan, amire reagálni kívánnak. Nincs ilyen, az Állami
Számvevőszék nem érzi azt, hogy ebben a vitában részt kellene vennie. Tehát mi is csak a
tanulságokat tudjuk levonni, de nem kell rá válaszolni. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat és az ÁSZ-jelentés általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Akkor megismétlem a bókot, amit Bathó úrnak mondtam.
Kedves Képviselőtársaim! A szavazás következik. Azt kell eldöntenünk, hogy a

Magyar Köztársaság tavalyi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást, illetve az
arról szóló számvevőszéki vizsgálati jelentést alkalmasnak tartjuk-e arra, hogy a plenáris ülés
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elé kerüljön. Aki ezzel egyetért, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.)
Huszonkettő igen. Ki az, aki nem ért egyet? Három. Úgy látom, tartózkodás nem volt.

Megállapítom, hogy a bizottság többségi véleménnyel a két dokumentumot általános
vitára alkalmasnak találta. Megköszönöm Bathó Ferenc államtitkár úrnak és Domokos László
elnök úrnak, valamint munkatársaiknak a jelenlétet.

Még felhatalmazást kell kérnem mint a bizottság elnökének arra, hogy a plenáris
ülésnek szóló ajánlást aláírhassam. Ez két részből fog állni, egy többségi és egy kisebbségi
véleményből. Kérem, hogy aki ezt elfogadja, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni!
(Szavazás.) Köszönöm.

Még mindig nem értünk a végére. Többségi és kisebbségi véleményt kell mondanunk.
A többség vélemény elmondására javaslatot fog tenni Dancsó József úr.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Ékes József képviselő urat javaslom a többségi
vélemény megfogalmazására.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki ért egyet azzal, hogy Ékes József úr mondjon többségi
véleményt? (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez elsöprő többség. Köszönöm. Szót kér Veres
képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szeretném azt kérni, mivel írásban is tettünk javaslatot
a többségi vélemény megfogalmazására, ehhez hozzátettünk néhány gondolatot, szeretném azt
kérni, hogy ez hangozzék el Ékes képviselő úrtól. Köszönöm.

ELNÖK: Azt gondolom, hogy ez természetes, képviselő úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ez máskor nem szokott előfordulni, azért tettünk most
írásban javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Ott tartottunk, hogy… visszaadom a szót Dancsó József úrnak.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor az a javaslatom,
hogy az írásos véleményben a frakciók véleménye is jelenjen meg, és akkor ilyen értelemben
mindenképpen minden vélemény helyet kap. A bizottság előadójának pedig továbbra is Ékes
József képviselő urat javaslom.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, azt gondolom, felnőtt emberek vagyunk és
kultúrlények. Tehát ennek a műfaji sajátosságát ne a bizottság döntse el. Itt elhangzottak
vélemények, a jegyzőkönyv rendelkezésre áll, és ebből mind a két oldal, ha szükséges,
információt kap.

Még mindig hátra van, hogy ki legyen a kisebbségi vélemény ismertetője. Ha nem
veszik szerénytelenségnek, magamat ajánlanám. Ha ezzel egyetért a bizottság, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Akkor ebben a két kérdésben döntöttünk. Ismét megköszönöm Bathó Ferenc úrnak,
hogy segített nekünk, hogy mondta, bocsánat, felírtam, mert még fogom használni, az
előttünk tornyosuló zárszámadást megismerni.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebekben szeretnék nagyon röviden két dolgot
megemlíteni. Az egyik az, hogy görcsölök az ORTT-zárszámadással és költségvetési
törvénnyel. A bizottság feladata lesz, mint eddig mindig, az, hogy az ORTT zárszámadásáról
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is vitát folytasson, és a parlamentnek javasolja általános vitára, ha arra alkalmasnak ítéli. Ez a
kisebbik gondom. A nagyobbik gondom az, hogy a költségvetési javaslathoz, amit az elnök
asszony a bizottságnak megküldött, további információkra lenne szükség, mert olyan
általános és viszonylag adattal számmal költségvetési javaslatot előterjeszteni szakmai
szempontból szerintem nem lenne szerencsés. Nos, azt kérem a bizottságtól, hatalmazzon fel
arra, hogy kérhessek kiegészítő információkat, tervezési adatokat a költségvetési
törvényjavaslathoz, mert enélkül igen nehezen tudnám idehozni a bizottság elé.

Tehát amennyiben ezzel egyetértenek, egy levelet fogok írni a médiahatóság
vezetőjének, hogy szíveskedjék bizonyos információkat közölni. Ha ezzel egyetért a
bizottság, akkor kérem, jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem ért egyet ezzel? Tizenhárom.
Tehát a bizottság nem ért egyet azzal, hogy a bizottság elnöke a médiahatóság jövő évi
költségvetéséhez további információkat kérjen. Igen nehéz helyzetbe hozzuk ezzel magunkat,
mert egy 1,5 milliárd forintos hivatali költségvetést, továbbá egy 30 milliárd fölötti
Műsorszolgáltatási Alapról szóló költségvetést ennyi információ birtokában nem szívesen
kísérelnék meg. Én ilyen kérdésekkel alig 30 éve foglalkozom, de még ilyen elnagyolt,
hevenyészett, nem akarom minősíteni tovább, előterjesztést nem láttam. Alszom rá egyet, nem
tudom, mit fogok vele tenni. Mindenkinek kiküldtem.

Még egy dolgot hadd mondjak. Úgy gondolom, a mai vita tanulságai is arról győztek
meg, hogy mindannyiunk számára nagyon lényeges lenne egyfajta továbbképzés vagy tréning
szervezése a Számvevőszék szervezésével, közreműködésével arra, hogy mi is valójában a
számvevőszéki ellenőrzés lényege, tartalma. A bizottság tagjainak 60 százaléka új, a
régebbiek számára legfeljebb az ismétlés a tudás anyja jeligére lenne hasznos egy ilyen
tréning. Össze fogok állítani egy ilyen javaslatot, és megküldöm képviselőtársaimnak azzal,
hogy remélhetőleg támogatni fogják ezt az ötletet. Máshol mindenütt ezt gyakorolják,
szerintem ránk is ránk férne. Ezt akartam még elmondani.

Megadom a szót Dancsó József úrnak.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ne vegye
tiszteletlenségnek elnök úr a mondataimat, de csak az ön véleményéről kellett volna szavaznia
a bizottságnak, és ez, úgy gondolom, nem szerencsés. Meg sem hallgatta a frakciónk, a
bizottságban jelen lévő képviselők véleményét, és úgy kívánt szavaztatni arról, hogy most
kell-e további információ vagy sem. Ez nem helyes eljárás. A későbbiekben, amikor ezzel
foglalkozik az erre kijelölt albizottság, eldönti, hogy megfelelő-e az információ mennyisége
vagy sem, és megbeszélik azzal a személlyel, aki erre illetékes. De úgy szavazni erről a
kérdésről, hogy véleményt sem tudunk kifejteni, nem szerencsés. Az elutasítás ennek a
kérdésfelvetésnek a módjáról szólt, nem a tartalmáról,. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Annyit tennék hozzá, hogy nincs ilyen albizottsága ennek a
bizottságnak. Én magam nem kezdeményeztem, mert nem értek egyet egy ilyen bizottság
működésével, de más sem kezdeményezte. Bárki kezdeményezhette volna az elmúlt hónapok
során. Mindenkinek kiküldtem az ORTT összes, hozzám beérkezett irományát, senki nem
kezdeményezte egy ilyen albizottság létrehozását. Én sem kezdeményezem. A bizottság fog
ezzel kezdeni valamit, mert kénytelen, ki fogom fejteni erről a véleményemet. Vélhetően meg
fogom kérni majd alelnök urat, hogy akkor ő vezesse az ülést. Az én szakmai lelkiismeretem
nem engedi meg, hogy ez a javaslat bekerüljön a parlament elé. De akkor visszatérünk erre.

Lassan úgy járunk, mint Haydn zenészei a fertődi kastélyban, hogy egyenként
elszállingóznak, mire vége van az előadásnak. Veres János úrnak adom meg a szót.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Itt most hivatkoznak arra, hogy volt korábban. Volt egy
ilyen albizottság, amelyik ezzel foglalkozott, és egy rendes előterjesztést kapott. Amit elnök
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úr megküldött elektronikusan, nem tekintem végleges előterjesztésnek. Ha megnézik
képviselőtársaim, hogy milyen volt egy és két évvel ezelőtt az a javaslat, ami beérkezett, és
abból mi került a bizottság, illetve a Ház elé, akkor ezt a mostanit semmiképpen nem lehet
azzal egyenértékűnek tekinteni szakmai alapon. Most azt tudom mondani, hogy láttam ilyen
előterjesztéseket, azok biztos, hogy nem ennyire, hanem sokkal, de sokkal megalapozottabbak
voltak a mostaninál. Ami ide beterjesztésre került, nem üti meg azt a színvonalat, amit
komoly szakmai előterjesztésnek lehetne tekinteni. Annak, amit javasoltál, az a baja, hogy ez
nem többségi kérdés. Legalább a minimális szakmai követelménynek feleljen meg ez az
előterjesztés, ha néhány tízmilliárd forint felhasználását szeretné ennek a bizottságnak a
pecsétjével a parlamentben kezdeményezni valaki. Mert több mint egymilliárd forint hivatali
költségvetést kívánnak maguknak biztosítani. Egészen el vagyok képedve, hogy itt nincs
senkiben sem igény arra nézve, hogy legalább ezt a minimális követelményt teljesítsük.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Vissza fogunk erre térni. Nálam van a
labda, én vagyok a felelős érte, remélem, a bizottság segíteni fog ebben, illetve konszenzusra
vagy legalább kompromisszumra fogunk jutni.

Köszönöm. A mai bizottsági ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 49 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


