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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám

– általános vita első helyen kijelölt bizottságként), valamint az Állami Számvevőszék

véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényjavaslatáról

(T/1498/1. szám), továbbá a Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság

2011. évi költségvetési törvényjavaslatáról (T/1498/2. szám)

2. Egyebek
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Vágó Gábor (LMP)
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Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Balla György (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),
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Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

Dr. Kopits György, a Költségvetési Tanács elnöke

Dr. Karvalits Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, kérem, mindenki foglalja el a helyét. Köszöntöm
vendégeinket. A költségvetési bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Tisztelt Bizottság! A kiküldött napirendi javaslatban két pont szerepel. Az első a
Magyar Köztársaság jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat és a hozzátartozó
mellékletek vitája, annak megállapítása, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli-e a
törvényjavaslatot általános vitára.

A napirendi ajánláshoz képviselőtársaim részéről észrevétel nem érkezett, azonban a
Magyar Nemzeti Banktól érkezett egy megkeresés. Dr. Kerekes Orsolya vezető jogtanácsos
asszony kérte azt, hogy egészüljön ki a napirend a Magyar Nemzeti Bank véleményével.
Ennek a kérésnek formailag abban az értelemben nem adtam helyt, hogy külön pontként
tárgyaljuk. Mérlegeltem azt, hogy az Állami Számvevőszék, valamint a Költségvetési Tanács
véleményalkotásáról a törvény egyértelműen rendelkezik, és tisztelettel köszöntöm Domokos
László és Kopits György elnök urakat, továbbá munkatársaikat. A Nemzeti Bank is jogosult a
költségvetési törvényjavaslatról véleményt mondani az illetékes bizottság előtt, tehát előttünk.
Ezt a véleményt természetesen a jegybank jelen lévő képviselője, Karvalits alelnök úr el tudja
mondani, azonban olyan sorrendben fogom a szót megadni, hogy a kormány szóbeli
kiegészítését követően az Állami Számvevőszék véleményét fogja ismertetni Domokos
László elnök úr, majd a Költségvetési Tanács véleményét Kopits György elnök úr, és ezután
fogom kérni a Magyar Nemzeti Bank véleményét. Ezt követően fogunk rátérni a képviselők
vitájára.

Ezek előrebocsátása után kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi javaslatot
elfogadják-e. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom,
egyhangú. Kinek van más véleménye? Ellenszavazat? Tartózkodás? Ilyen nem volt. A
bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a
hozzá kapcsolódó állami számvevőszéki és költségvetési tanácsi vélemény általános
vitára való alkalmasságának tárgyalása

Mielőtt megadom a szót a kormány képviselőjének, engedjék meg, hogy a
költségvetési bizottság elnökeként nehezményezzem azt, hogy miniszter úr nincs jelen ezen a
nagyon fontos ülésen. Ne vegye rossz néven helyettes államtitkár úr, nem kívánom a
kompetenciáját, még kevésbé a szakértelmét megkérdőjelezni, de úgy gondolom, hogy a
bizottság számára legfontosabb napirendi pont és a tárca szempontjából sem közömbös
törvényjavaslat tárgyalásán illett volna a miniszter úrnak személyesen is jelen lennie. Ha más,
ennél is fontosabb elfoglaltsága van, akkor talán delegálhatta volna az illetékes államtitkár
urat. Remélem, helyettes államtitkár úr nem érti félre a szavaimat, nem azt kifogásolom, hogy
ön itt helyettesít, hanem azt a gesztust, amiben nem volt részünk ezen a tanácskozáson.
Kérem, tolmácsolja ezt a személyes véleményemet miniszter úrnak, akit egyébként van
szerencsém 30 éve ismerni.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

Ezek után átadom a szót a kormány képviselőjének. Tessék parancsolni!
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BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Abszolút egyetértek elnök úrral abban, hogy a bizottság előtt
lévő törvényjavaslat talán az egyik legfontosabb törvényjavaslat, amelyik minden évben az
Országgyűlés elé kerül. Sajnos, miniszter úr és államtitkár úr a kormányülésen vesznek részt,
így én vagyok az, aki ezt a fontos törvényjavaslatot röviden bemutatom önöknek.

Ha a megküldött dokumentumokból egy számot kellene kiemelnem, akkor az a 2,94
lenne. Ez az a bűvös irányszám, amelyet a jövő évi költségvetési törvényjavaslat
eredményszemléletben, az uniós módszertan szerint tartalmaz. Ezt a számot két dolog miatt is
fontos kiemelni. Az egyik tényező az, hogy ez az a szám, ezt az a hiánycél, amely jogi
értelemben számon kérhető egy adott kormányon. Ez az a szám, amit az Európai Bizottság, a
közösségi szervek felé benyújtott konvergenciaprogramnak vagy egyes tagállamoknál
stabilitási programnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell, és amely, ahogy említettem, jogi
értelemben konzekvenciákat vonhat maga után, amennyiben ettől eltér az adott tagállam. A
másik tényező, ami miatt ki kell emeljem ezt a számot, és ezzel kell kezdenem a mai
ismertetést, az az, hogy a 2011. év az első csatlakozásunk óta, amikor a hiányszám a
maastrichti 3 százalékos limit alá kerül.

Mik azok a tényezők, amelyek meghatározzák ezt a hiánycélt? Elsősorban a
makrogazdasági környezet, a makrogazdasági pálya. Értelemszerűen egy növekvő gazdaság
több adóbevételt, nagyobb foglalkoztatást jelent, így mind a bevételi, mind a kiadási oldalon
kedvező pozícióba hozza a költségvetést. A jövő évi költségvetési törvényjavaslat 3
százalékos növekedéssel számol, ez egy jelentős növekedés az idei 0,8 százalékos
növekedéshez képest. Az infláció ellenkező irányú változást mutat, az idei 4,7 százalékos
prognosztizált értékhez képest 3,5 százalékos az infláció becsült mértéke. A beruházási
hányad körülbelül a GDP 21,3 százalékát tenné ki, a bruttó árú felhalmozás növekedése ezzel
összhangban jelentős az idei mintegy 1,4 százalékos növekményhez képest közel 7
százalékos, egészen pontosan 6,9 százalékos. A főbb makroparaméterek közül, amelyek a
költségvetés egészét meghatározzák, még ki kell emelnem a háztartások fogyasztását. Ez
nemcsak a költségvetés, hanem nyilvánvalóan a lakosság számára is fontos. A költségvetés és
az adószabályok együtt határozzák meg a háztartások fogyasztására vonatkozó, várható
prognózisokat. Itt az idei 2,6 százalékos visszaeséssel szemben jövőre 2,6 százalékos
emelkedés várható.

A külkereskedelmi mérlegünket, a folyó fizetési mérleget tekintve a gyorsuló
beruházási pályának köszönhetően az import várhatóan némileg nagyobb mértékben
növekszik, mint az export. Az import növekedésének prognózisa 9,3 százalék, az exportban
mintegy 9 százalékos növekedést várhatunk, azonban ezt a folyó fizetésimérleg-hiányt
ellensúlyozza a tőkemérleg pozitív egyenlege, jelentős részben például a beáramló uniós
források összege. Összességében tehát, a makropálya alapján azt láthatjuk, hogy a
költségvetés mozgástere jelentősen bővülne a jövő évben, amennyiben változatlan
adóstruktúra élne tovább 2011-ben 2010-hez képest. Amint tudjuk, nem ez a helyzet. Az
elmúlt 20 év, mondhatom, legjelentősebb adócsökkentéseire kerül sor. Ennek értelmében
például a személyi jövedelemadó területén több mint 300 milliárd forint marad a
háztartásoknál. Az adócentralizációnál GDP-arányosan azt láthatjuk, hogy a 38,3 százalékos
idei szint több mint 2 százalékponttal csökken, 36,1 százalékra. Tehát az általános
adóterhelés, az összes különadóval együtt jelentősen csökken.

Azt gondolom, hogy az adócentralizációt itt, a költségvetés kapcsán is azért érdemes
kiemelni, mert versenytársainkhoz képest, említhetem itt a visegrádi országokat, vagy
említhetem a hasonló GDP-vel rendelkező európai uniós országokat, a magyar
adócentralizáció mértéke magas. Alapvetően a versenyképességet és ezáltal például a
társasági adóból várható költségvetési bevételeket is befolyásolja az, hogy az adócentralizáció
mértéke hogyan alakul. A csökkenő adócentralizáció mellett a jövedelemcentralizáció is
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csökken, a GDP-arányosan 45,1 százalékos szintről 44 százalékra. A jövedelemcentralizáció
és az adócentralizáció között rés például az említett, GDP-arányosan több százaléknyi uniós
forrás vagy az egyéb költségvetési bevételek jelentik. Az újraelosztás mértéke 2011-ben közel
47 százalékos, értelemszerűen a jövedelemcentralizáció és az újraelosztás közötti mérték az a
bűvös 3 százalék alatti hiány.

Ha ezeket a fő számokat nézzük, említettem, hogy adócentralizáció- és
jövedelemcentralizáció-csökkenés van, továbbá növekvő gazdasággal, növekvő háztartási
fogyasztással, növekvő beruházási rátával számolunk, akkor összességében azt láthatjuk,
hogy a költségvetés 2011-es kiadásai nominálisan nagyjából a 2010-es szint környékén
alakulnak. Ez az Unió módszertana szerint, konszolidálva több mint 13 ezermilliárd forintot
jelent. Amit a költségvetés kiadási oldalán ki kell emelnem, az az, hogy az összegek
változatlansága nem jelenti a kiadási struktúra változatlanságát, nem jelenti azt, hogy egyes
területeken ne lennének lényeges elmozdulások. Ha az adó- és költségvetés-politika egészét
nézzük, és az úgynevezett jövedelemtulajdonosok pozícióváltozását nézzük, akkor azt
láthatjuk, hogy a lakosság jelentős többletjövedelemhez jut, főleg az adóváltozás révén. Azt
láthatjuk, hogy a vállalkozásoknál is ez a helyzet, jobb pozícióba kerülnek részben az
adóváltozások révén, illetve a célzott gazdaságélénkítési támogatások révén. A harmadik
terület az állam területe, ahol takarékos gazdálkodást, helyenként szigorítást láthatunk.

Ezt az általános hármas jövedelemtulajdonosi pozíciót azért emelem ki, és azért
kapcsolok vissza a költségvetés kiadási oldalához, mert ezeket a jövedelemtulajdonosok
közötti elmozdulásokat a költségvetésnek nemcsak a bevételi, hanem a kiadási oldalán is
láthatjuk. A kiadási oldalon az említett, vállalkozásokat érintő támogatások területén ki kell
emeljem az új Széchenyi-terv prioritásait. Sok esetben a tisztelt Országgyűlés előtt lévő
törvényjavaslatban ez a név nem szerepel, hiszen például az Európai Unió, az Európai
Bizottság által jóváhagyott Új Magyarország fejlesztési terv vagy annak operatív programjai
kötelező elnevezést tartalmaznak, de az Új Magyarország fejlesztési terv forrásai már az új
Széchenyi-terv pályázati struktúrájában, az abban megjelölt a gazdaságpolitikai prioritás
szerint kerülnek felhasználásra. A kiadási oldalon a változásokat a 2010. évi költségvetési
törvény viszonylatában tisztán láthatjuk, például a határon túli magyar támogatásában, a
kisiskolák megnyitásában, vagy egy-két olyan, talán kisebb horderejű, de az adott területen
jelentős tanyafejlesztési program elindításában, és a nemcsak a helyi közösségeket, az ország
egészét átfogó és összegében is jelentős nemzeti közszolgáltatási program elindításában,
valamint a korábbi Út a munkához program átalakításának költségvetési megjelenítésében.
Tehát a nemzeti közfoglalkoztatási program is olyan terület, ahol egyértelmű változást
láthatunk a 2011. évi költségvetésben a 2010-eshez képest.

Ha a kiadási oldal prioritásairól, területeiről beszélek, akkor említenem kell az állam
saját gazdálkodásának területét is. Elhangzott, hogy az állam saját magán spórol,
takarékoskodik, de ez azzal jár, hogy a közszférában a dologi kiadásoknál szűkülést láthatunk,
ami persze nem generálisan, nem mindenütt jelentkezik. Például az EU-elnökségünkkel
kapcsolatosan új dologi kiadások jelennek meg, vagy az európai uniós programoknál a dologi
kiadások növelését láthatjuk, de más területeken, a minisztériumoknál tipikusan a dologi
kiadások területe az, ahol az állam a spórolást végrehajtja. A foglalkoztatás tekintetében a
makropálya azzal számolt, hogy a központi igazgatásban 5 százalékos, a
háttérintézményeknél 10 százalékos leépítésre kerül sor. Azonban ez sem fűnyírószerű,
nyilván a kormányzati prioritások itt is differenciáltan jelentkeznek. Példaként két területet
említenék. Az egyik a közrend, közbiztonság területe, ahol éppen nem létszámcsökkentés,
hanem létszámbővülés lesz, értelemszerűen növekszik a rendőrök száma és ezzel
összefüggésben az említett személyi jellegű juttatások, dologi kiadások mértéke. Vagy ilyen
terület az új adóhivatal létrehozása, az APEH és a VPOP összevonásával egy megújult és



- 9 -

erősebb szervezet, több jogosítvánnyal rendelkező szervezet jön létre, amely nagyobb
költségvetési forrásokkal gazdálkodik.

A költségvetés kiadási területein túl egy dolgot szeretnék még átfogóan kiemelni. A
kiadások finanszírozásának módját tekintve az adójogszabályok ismertek, a válságadók
ismertek, de van egy tényező, amely elég nagy vitát, nagy sajtóvisszhangot és nagy szakmai
érdeklődést váltott ki az elmúlt időszakban, nevezetesen a magán-nyugdíjpénztári forrásokból
származó költségvetési bevétel. A költségvetési törvényjavaslat mintegy 530 milliárd
forintnyi, a magán-nyugdíjpénztári tagok áthozott vagyonából származó bevétellel számol. Ez
az 530 milliárd forint túlnyomó részben a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében jelenik
meg. Itt az általános filozófia az volt, hogy a nyugdíj jellegű kiadások a nyugdíj jellegű
befizetéseik finanszírozzák. Látnunk kell, hogy enélkül a nyugdíjkassza rendkívül jelentős
hiánnyal gazdálkodna, amit a központi költségvetésnek kellene finanszírozni, és amelyet az
elmúlt években több százmilliárd forintos összegben a központi költségvetés transzferként
átadott a Nyugdíjbiztosítási Alapnak. 2011-ben e tekintetben, mondhatom, tisztább helyzet
van. A nyugdíj jellegű kiadásokat a nyugdíj jellegű bevételek finanszírozzák, ezen nyugdíj
jellegű bevételek közé került 2011-ben az egyébként magánnyugdíjpénztárakban irányított
járulékok felfüggesztése 14 hónapra. Ez a 14 hónap az idén novembertől kezdődik. Ez a jövő
évi költségvetési törvényjavaslat szerint mintegy 360 milliárd forintot tesz ki, és ehhez
tartozik az említett magán-nyugdíjpénztári tagok átlépéséből származó vagyonösszeg.

Hogy lássuk, hogy ez az 530 milliárd forint hogyan viszonyul a
magánnyugdíjpénztárak vagyonához, azt kell mondjam, hogy mintegy 2800 milliárd forintos
vagyonnal bírnak a magánnyugdíjpénztárak, tehát az 530 milliárd forint viszonylag alacsony,
mondhatni konzervatív számítás szerinti visszalépéssel számol. Amennyiben a visszalépők
száma a korábbi számszaki feltételezéseket meghaladja, magyarul több vagyon jön át az
átlépőkkel, ez a forrás az államadósság csökkentését szolgálja. Azt gondolom tehát, hogy e
tekintetben is, mint a hiány tervezésénél is viszonylag konzervatív megközelítéssel élt a
kormány. Összefoglalóan ennyit szerettem volna mondani, a későbbi vita folyamán
természetesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megadom a szót Domokos
Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének. Parancsoljon, elnök úr.

Az Állami Számvevőszék véleményének ismertetése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Megpróbálom rövidítetten elmondani az Állami Számvevőszék
véleményét, hiszen hárman is fogunk erről szólni, és a vitára is időt kell adni. Az Állami
Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően elkészítette a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetési törvényjavaslatáról szóló véleményét, és benyújtotta az
Országgyűlésnek. A képviselők rendelkezésére áll ennek egy összesített, tömörített kivonata
is. Ebből fogok kiemelni néhány fontosabb megjegyzést. Ha egy mondatban kellene
összefoglalni a véleményünket, hogyan látjuk a költségvetés előkészítését, tervezését, akkor
azt kell mondanom, hogy a törvényjavaslat számos elemében jobb az előző évinél, viszont
még jobbá tehető. Vannak olyan pontok, amiket még változtatni kell. Ennek megfelelően
először a kedvező, majd pedig a kedvezőtlen elemeket szeretném ismertetni, a javítanivalókat
összefoglalni, ezután néhány megállapítást emelnék ki.

Talán itt kell elmondanom, hogy az Állami Számvevőszék véleményének, a törvényi
felhatalmazás alapján, arra kell irányulnia, hogy a kimunkált előirányzatok mennyire
megalapozottak, teljesítésüket a tapasztalati adatok alátámasztják-e, valamint a javasolt
jogszabályi módosítások elősegítik azok teljesülését. Tehát a számvevőszéki ellenőrzés az
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előző évhez hasonlóan csak annyiban foglalkozott a makroadatok értékelésével, amennyiben
az elkerülhetetlen volt a bevételi és kiadási összegek megalapozottságának véleményezésénél.
Ez egy új elem, hiszen ez az első év, amikor ilyen módon véleményez az Állami
Számvevőszék.

A kedvező változásokat foglalom össze először, ahogy ígértem. A bázisalapú tervezési
módszertanban az állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározására irányuló
változást tapasztaltunk. Ezt a tervezési tájékoztató fogalmazta meg. Viszont amikor maga a
költségvetési tervezet került elénk, akkor inkább a korábbi bázisalapú tervezés szerinti
előírások jelentek meg. A költségvetési dokumentumok normaszövege és indoklása az
egyszerűsítés és az áttekinthetőség irányába változott, sok oldalas, megismételt
információtartalmú táblázatok kikerültek az előterjesztésből. Az idei évben komoly
előrelépés, hogy a költségvetés esetében a tavalyi 96 százalékról 33,5 százalékra csökkent
azoknak az adóbevételeknek az aránya, amelyekről nem tudtunk véleményt mondani. Az
európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások tervezése során pozitív irányú elmozdulást
tapasztaltunk a szerződések és a kötelezettségvállalások figyelembevételével tervezték meg a
kiadásokat. Az átláthatóságot segítette a társadalmi szervezetek önálló törvényi soron történő
megjelenítése, valamint a PPP-programokkal kapcsolatos kiadások túlnyomó részének egy
tárcánál való szerepeltetése.

Viszont javítanivalóként kell kiemelnem az évek óta visszatérő kockázatot jelentő
megoldást, hogy a törvényjavaslat benyújtásának időpontjában az előirányzatokat megalapozó
egyes jogszabályok még nem hatályosak. A törvényjavaslatból az idei évben is hiányzik az
áttekinthetőséget, a döntések megalapozását segítő összegző kimutatás, valamint a
költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai nem szerepelnek, továbbá a 2010. év
várható adatai sem jelennek meg a dokumentumban. Nagyon fontos itt elmondani azt a
módszertant, hogy az Állami Számvevőszék két részletben konkrétan ellenőrzött. Egyrészt
október 18-25. között helyszíni ellenőrzés folyamatában gyűjtött dokumentumokat és
adatokat, másrészről pedig október 30-án, amikor rendelkezésünkre bocsátotta a kormányzat a
törvényjavaslatot, ugyanakkor egyébként, mint a képviselőknek, 7 napunk volt a
véleményezésére. Nyilván ez egy viszonylag rövid idő, ezért az ellenőrzést úgy tudtuk
megoldani, hogy nagyon sok ember vett részt az ellenőrzésben, illetve egyúttal a költségvetés
végrehajtásának kapcsán az Állami Számvevőszék folyamatosan jelen van a különböző

fejezeteknél, így mód van egy gyors áttekintésre. Ennek ellenére jó néhány olyan hiányosság
lesz, amiről nem tudunk véleményt mondani. Még egyszer kiemelem, arról, hogy 2012 után
mi fog történni, az Állami Számvevőszék nem tudott véleményt mondani, bár szerettünk
volna.

Néhány főbb megállapítást összegeznék, ha megengedik. Indokoltnak tartjuk az éves
központi költségvetés szerkezetét, tartalmát és az annak kialakításában részt vevő szervezetek
feladatait törvényi szinten, átfogó jellegű közpénzügyi törvény keretei között szabályozni. Ezt
évről évre elmondja az Állami Számvevőszék, és a kormány felé javaslatként most is
megfogalmazódik, hiszen javaslatokat is fogalmazott meg az Állami Számvevőszék a tervezés
minőségének javítása érdekében. Az adóbevételekről szólva megállapítható, hogy az
adóbevétel 45,7 százalékáról tudott az Állami Számvevőszék megalapozott véleményt adni,
az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek esetében 85,9 százalékát tekinti teljesíthetőnek. a
közvetlen kiadások közül 100 százalékot, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 52,7
százalékát szintén megalapozottnak értékeltük.

Magas kockázatúnak minősítettük a társasági adót, a hitelintézeti járadékot és az
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek közül az értékesítési bevételeket. Közepes
kockázatúnak értékeltük a jövedékiadó-bevételt, a társasági adó és az áfa esetében kockázati
tényező lehet a GDP tervezett növekedésénél alacsonyabb teljesülés is. A költségvetési
törvényjavaslatban megjelenő hiányhoz, amelyben a központi alrendszer hiánya 16,9 milliárd
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forinttal magasabb az ellenőrzés során megismertnél, ennek megfelelően majd a
finanszírozási tervet e szerint át kell alakítani. A költségvetésben rendelkezésre álló uniós
fejlesztési források keretösszege biztosítja a feladatok ellátását, mivel a szabályozás
lehetőséget ad a költségvetési törvényben megtervezett összeg túllépésére, ahogy a korábbi
években is, az úgynevezett felülről nyitott előirányzatok technikájával. A fejezeti kezelésű

előirányzatoknál a tervező szervek mozgásterét szűkítették. A fejezeti kezelésű előirányzatok
közül két területen, a központi beruházásoknál és a folyamatban lévő peres eljárásokkal
kapcsolatos kiadásoknál tapasztalható forráshiány az ÁSZ megítélése szerint.

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében a Munkaerő-piaci Alap költségvetése
szerkezetében átalakult. Az alap egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékból származó
bevételét teljesíthetőnek minősítettük, ugyanakkor kockázatot látunk az álláskeresési
támogatások csökkenő összegében. A Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett kiadási és bevételi
főösszegének teljesülési kockázata, a járulékbevételek változása, a GDP, a bruttó
keresettömeg, valamint a foglalkoztatott létszám és bér alakulásának, a nyugdíjkiadások
változása pedig a GDP, a nettó átlagkereset és fogyasztói árindex alakulásának függvénye.
Ezen felül jelenik meg a magán-nyugdíjpénztári tagok állami rendszerbe való visszalépése,
amelynek üteme, megalapozottsága hiányos, ezért kockázatot jelent. Az Egészségbiztosítási
Alap várható hiánya 2010-ben meghaladja a tervezettet, és várhatóan ezt hozza vissza a 2011-
es költségvetésnél is, tehát hiánnyal tervez hasonló mértékben a kormányzat, mint korábban.

Hasonlóan állapítható meg, hogy a helyi önkormányzatok feladat-és hatáskörében
nincs alapvető változás. A finanszírozás tekintetében az önkormányzati költségvetési
támogatások ugyan csökkennek, de ezek mögött feladatmegszűnés is van, tehát ha a
báziskorrekciót figyelembe vesszük, akkor a változás 4,5 százalékos növekedést jelent, ami a
3,5 százalékos áremelkedést figyelembe véve az eddigi feszültségek további fenntartását
jelenti, de se nem romló, se nem javuló tendencia nem látható az állami támogatások kapcsán
az önkormányzati rendszerben. Ezért is javasoljuk azt, ajánljuk a kormánynak, illetve az
Országgyűlésnek, hogy az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében a feladatok és a
finanszírozás összhangját közelebb kell hozni egymáshoz. Ennyi lett volna röviden,
köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úr szóbeli kiegészítését. Mielőtt megadnám a szót
Kopits György úrnak, hadd jelentsem be a bizottságnak, hogy teljes létszámmal vagyunk jelen
azzal a megjegyzéssel, hogy 24-en személy szerint is itt vannak, 3-an pedig helyettesítéssel.
Balla György urat Kerényi János képviselő úr, Bóka István urat Ékes József képviselő úr,
Molnár Oszkárt Hargitai János képviselő úr helyettesíti.

Ezek után kérem Kopits György urat, szíveskedjék szóbeli expozéját megtartani.

A Költségvetési Tanács véleményének ismertetése

DR. KOPITS GYÖRGY, a Költségvetési Tanács elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A Költségvetési Tanács törvényi feladatának eleget
téve határidőre benyújtotta véleményét a kormány 2011. évi költségvetési törvényjavaslatáról.
A tanácsnak nem feladata állást foglalni értékválasztási vagy elosztási kérdésekben.
Elemzésünk központjában a költségvetési törvényjavaslat tervszámainak megalapozottsága, a
költségvetési politika fenntarthatósága és átláthatósága áll. A költségvetési törvényjavaslat
véleményezésekor csak azokat a szaktörvényjavaslatokat tudtuk figyelembe venni, amelyeket
a költségvetési törvényjavaslat benyújtása előtt a parlament általános vitára alkalmasnak
talált. Ennek megfelelően nem számoltunk sem a 40 év feletti szolgálati idővel rendelkező
nők nyugdíjjogosultságával, sem a munkavállalói tb-járulék 0,5 százalékpontos
megemelésével.
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Először, az ÁSZ elnökééhez hasonló menetrendben, a törvényjavaslattal kapcsolatos
pozitívumokat kívánom kiemelni. Mindenképpen állíthatjuk, hogy az indoklásban közölt
makrogazdasági pálya 2011-re vonatkozó adatai közül a GDP-növekedés és az infláció várt
értéke, csakúgy, mint a versenyszektor bér- és létszámalakulása igen közel esik a
Költségvetési Tanács számítási eredményeihez. Mind az adóbevételi előrejelzések, mind a
kiadási oldal egyes tételei óvatos tervezésre vallanak. A korábban felülről nyitott
előirányzatok jelentős részének zárttá tétele azt jelenti, hogy a terv végrehajtása körüli
kockázatok alacsonyabbak a korábbi években szokásosnál, annak ellenére, hogy a tartalékok
szintje jóval alacsonyabb. Jelenlegi legjobb tudásunk szerint az egyenleg akár a GDP 0,5
százalékával is jobb lehet a törvényjavaslatban megjelölt értéknél.

A költségvetési felelősségről szóló törvény előírásainak a javaslat formálisan megfelel.
A belső tételek 2011-re tervezett egyenlege a 2010. évi költségvetési törvényben
meghatározott limiten belül vannak, a korrigált kiadási főösszeg reálnövekedési üteme 2010-
hez képest nem haladja meg a reál GDP növekedési ütemének felét. A törvénynek
megfelelően a javaslat milliárd forintban tartalmazza a belső tételek 2012. évi egyenlegére
javasolt követelményt, valamint a 2013. évre javasolt elsődleges egyenlegcélt. Ezt mi nagyon
is üdvözöljük.

Rátérve a törvényjavaslattal kapcsolatos kritikai észrevételeinkre, legelőször a
makropályával kapcsolatos kockázatokat említeném. Adatokkal és publikált
modellszámításokkal megalapozott véleményünk szerint 2011-ben a lakosság fogyasztási
kiadásainak kormány által feltételezett 3,9 százalékos növekedési üteme messze túl optimista,
ha figyelembe vesszük, hogy a személyi jövedelemadó-csökkentések fő kedvezményezettje az
a közepes és felső jövedelmi csoport, amely jellemzően csak mint egy felét szokta
fogyasztásra fordítani jövedelemnövekedésének, a fennmaradó megtakarítja. Ennél kevésbé
sarkos a véleményeltérés a beruházások alakulásának tekintetében, ahol a kormány 6,9
százalékos növekedési feltételezése helyett a tanács csak 4,5 százalékos ütemmel számol. Bár
nem vitatjuk, hogy az általános indoklásban egyetlen indokként említett autógyári fejlesztések
komoly beruházásnövekedést okozhatnak ebben az indexben, a nézeteltérés mögött részben a
válságadó beruházás-visszafogó hatásáról alkotott elképzelések közötti különbségek is
megjelennek.

A két előbbi tényezővel, a fogyasztással és a beruházással szemben a kormányzati
fogyasztás alakulásának becslése a költségvetés vitájának keretében már nem modellezési
kérdés. Amikor a költségvetési kötetet a kezünkbe vesszük, akkor már arról értesülünk, hogy
a kormány milyen mértékű kormányzati fogyasztást kíván generálni. Saját számításaink arra a
következtetésre vezettek, hogy a makropályából kiolvasható 7,6 százalékos csökkenés nem
támasztható alá a kiadási tervszámokkal, amelyek alapján a reálcsökkenés alig haladja meg az
1 százalékot. Ennek az inkonzisztenciának egyik következménye, hogy az adóbevételek,
amelyek a makropályával látszanak összhangban lenni, nem lehetnek összhangban magával a
költségvetéssel. Sem a makropálya szerinti, nagyságrendileg 30 ezer fős létszámleépítés, sem
az átlagbércsökkenés a közszférában nem érhető tetten. A létszámleépítésből a
közfoglalkoztatottak létszáma 18 ezer fős csökkenésén túl legfeljebb 2 ezer fő kalkulálható, az
átlagbér pedig a közfoglalkoztatottak nélkül számított közszférában nem csökken.

Mindezekre tekintettel az adóbevételek előrejelzései több mint konzervatívnak
mondhatók. A gazdasági és informatikai bizottság tegnapi ülésén a kormány jelen lévő
képviselője azt a tájékoztatást adta, hogy a kormány ezt óvatossági tartaléknak tekinti.

Külön kiemelném, hogy saját feltételezéseink közé számszaki értékelés nélkül átvettük
a kormány feltételezését, miszerint 2011 folyamán a magánnyugdíjpénztárakból annyi
vagyont fognak az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok az államra hagyni, amelyből az
államnak 529 milliárd forint elszámolható költségvetési bevétele keletkezik. Ezt én is egy
bűvös számnak tekintem. Jelentésünkben ennek a témának több figyelmet szentelünk, itt most
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csak annyit kívánok megjegyezni, hogy sem a kormány feltételezéséhnek számszaki
alátámasztása vagy akár értelmezése, sem az államra szálló pénzügyi instrumentumok
készpénzre váltásának elképzelt technikája, sem pedig a bevételek statisztikai
elszámolhatóságával kapcsolatos megfontolások jelenleg semmilyen hivatalos
dokumentumban nem fellelhetők.

Megismételve, hogy a 2011. évi költségvetési egyenlegcél minden korábbinál nagyobb
biztonsággal megvalósítható, a figyelmet a középtávon tornyosuló problémákra kívánom
irányítani. Az elmúlt hetekben és hónapokban elfogadott vagy még tárgyalás alatt lévő
szaktörvények összességében nem alapozzák meg azt a foglalkoztatásbővülést vagy
beruházásnövekedést, ami szükséges lenne a középtávon 3 százalékot érdemben meghaladó
tartós gazdasági növekedés eléréséhez. Számításaink szerint a foglalkoztatottak létszáma
2014-ig is csak 102 ezer fővel tud bővülni, szemben a kormány által feltételezett 400 ezerrel.
A két adat közötti 300 ezres eltérés eléri a foglalkoztatottak létszámának 7-8 százalékát. Ez a
GDP elérhető szintjében összesen mintegy 4-5 százalékos eltérést okoz. Éppen ezt a
különbséget láthatjuk a kormány és a tanács 2011-2014-es időszakra számított teljes
gazdasági növekedés kumulált értéke között. Ha nem sikerül a tartós növekedési ütemmel
összhangba hozni a költségvetési politikát, akkor ismét növekedésnek indulhat az
államadósság, amit csak ideig-óráig fedhetnek el egyszeri intézkedések, mint például a
magán-nyugdíjpénztári vagyonok államhoz csoportosítása. Ez azért is fontos, mert az Európai
Unióban, az Európai Bizottságban és a piacok részéről is a hangsúly egyre inkább az
adósságállományra tolódik, nem a bűvös deficitcélra. Ha bárki olvassa az újságokat, és ebben
a bizottságban biztosan nagyon is figyelik ezt, az tudja, hogy a 60 százalékos
államadósság/GDP plafont kell elérni minden uniós tagállamnak a jövőben. Erről készülnek is
direktívák az Európai Bizottság részéről.

A törvényjavaslathoz tegnap hajnalban benyújtott fejezeti kötet végén hároméves
költségvetési kitekintés található. Itt most eszembe jut egy indiai közmondás, ezt egy bölcs
indiai barátomtól, kollégámtól hallottam, hogy az elefántot nem lehet ellopni az éj leple alatt.
A kötet 472. oldalán, és elnézést, a ma reggeli tévéműsorban 272. oldalt mondtam, található
mérleg és az utána következő államadósság- és nyugdíjszámítások több meglepetéssel
szolgálnak. Összességében azt mutatják, hogy a jelenleg ismert gazdaságpolitikai döntések
alapján kirajzolódó költségvetési pálya nem fenntartható. A táblázatok elemzéséből az
alábbiak láthatók, persze, ezt nem tudtuk tekintetbe venni a hétfőn megjelent
véleményünkben.

1.) 2012-ben az szja-bevételekben észlelhető egy 220 milliárd forintos nagyságrendű
olyan növekedés, amely egyrészt nem indokolható a kormány makropályájával sem, másrészt
tendenciájában nem jelenik meg a járulékbevételekben. Ugyanakkor megjelenik a bruttó és
nettó bérnövekedési indexek közötti viszony megfordulásában. Mindez arra utal, hogy az
szja-rendszerben 2012-ben vagy az adóalap szélesedik, vagy az effektív szja-kulcsok
emelkednek, vagy az adójóváírás szűkül. Jelenleg egyikre vonatkozó kormányzati szándék
sem ismert.

2.) A nyugdíjbiztosítási rendszerrel kapcsolatos járulékbevételek és ellátási kiadások
egyenlege az 50 éves kitekintés alapján 2011 után sem javul érdemben, ugyanakkor a
kormány hároméves kitekintésében a Nyugdíjbiztosítási Alap 2011 után is folyamatosan
egyensúlyban van. Mivel 2011-ben az egyensúly biztosításához szükséges a magán-
nyugdíjpénztári vagyonokból származó mintegy 530 milliárd forintos elszámolt bevétel, ilyen
nagyságrendű külső támogatás nélkül a következő években sem képzelhető el a bevételek és
kiadások egyenlősége. Márpedig ismereteink szerint a 2011-ben felhasznált 530 milliárd
forinton felüli vagyonrészt a kormány az államadósság csökkentésére kívánja fordítani. Ezt
látszik megerősíteni, hogy az államadósság nominális csökkenése 2011 vége és 2012 vége
között közel 1500 milliárd forint. Ehhez hozzászámítva a központi alrendszer 2012-re
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tervezett 625 milliárd forintos pénzforgalmi hiányát, több mint 2100 milliárd forint nagyságú
egyszeri államadósság-csökkentő tétel elszámolása húzódik meg a tervek mögött.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a nyugdíjpénztári vagyon a következő években a folyó
kiadásokat fogja-e finanszírozni vagy az államadósságot csökkenti. Egyszerre a kettő nem
lehetséges. A fenntarthatóság szempontjából nyilvánvaló, hogy egyszeri bevételek,
származzanak akár magánnyugdíjpénztárakból, akár bármi más forrásból, nem
finanszírozhatnak tartós kiadásokat vagy bevétel-elmaradásokat. Hozzáfűzném azt is, hogy
ma reggel Szijjártó képviselő úr, ha jól tudom, adott egy olyan nyilatkozatot, amiben az is
szerepelne, hogy ezek az összegek megmaradnak a magán-nyugdíjpénztári tagok számláján.
Úgyhogy ezek szerint egy harmadik lehetőség is van. De akkor az is egy kérdés, hogy ha sem
az egyik, sem a másik, akkor ez a harmadik lehetőség. De hogy mind a három bekövetkezzen,
hogy el is költöttük, a vagyont is csökkentettük, és a tagok még meg is tarthatják befizetett
pénzüket, ezt a bravúrt még Houdini sem tudta volna megtenni.

3.) A kitekintés még 2012 után is tartalmazza a hatályos törvények szerint 2012-ben
kifizetendő ágazati különadókat és az energiaszolgáltatók különadóját. Ezek összege a
bankadó fenntartásán túl is meghaladja a 100 milliárd forintot.

Amint látható, tisztelt képviselő urak, hölgyek, jelentős összegű olyan többletbevételre
alapoz a hároméves kitekintést, amelyeket kinyilvánított kormányzati szándékok nem
alapoznak meg. Természetesen a magánnyugdíjpénztárba fizetett járulékot és az ott
felhalmozott vagyont 2011 után is át lehet iránytani a költségvetésbe, valamint a pénzügyi
szervezetek különadóját 2012-ben is be lehet szedni anélkül, hogy rövid távon le kellene térni
a költségvetésben felvázolt makropályáról, ha azonban ezek az intézkedések nem bizonyulnak
elégségesnek, márpedig a kormány számításai erre utalnak, akkor már csak olyan
intézkedések képzelhetők el, amelyek érdemben érintik a makrogazdasági folyamatokat. A
teljes személyi jövedelemadó-teher növelése nem hathat a foglalkoztatás bővítésének
irányába. Az ágazati különadók 2012 utáni fenntartása nem okozhatja a beruházások
felfutását, sokkal inkább az addig elhalasztott beruházások egy részének végleges törlését. A
pénzügyi szervezetek különadójának fenntartása, még ha csak a korábbi összeg felével is,
nem vezethet másra, mint az adóteher fogyasztókra hárításának növekedésére.

Mindezen hatások elkerülése csak átláthatóan fenntartható költségvetési politikával
lehetséges. A költségvetési prezentáció és általában a közpénzügyek átláthatósága az elmúlt
évekhez, különösen az elmúlt évhez képest több ponton érdemben romlott. Már a nyáron
elfogadta a parlament az államháztartási törvény módosítását, amely az elszámolási szabályok
közül kiiktatta a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság eredményének
figyelembevételét. A most benyújtott törvényjavaslatban az átláthatóságot legsúlyosabban
sértő megoldás az úgynevezett államháztartási helyzetét kiegyensúlyozó alap, amely sem jogi,
sem közgazdasági szempontból nem értelmezhető. Csak meg szeretném említeni azt, hogy az
Állami Számvevőszék jelentésében van egy lábjegyzet, amire pontosan erre mutat rá, csak
sajnálatos módon nem került bele az összegzésbe, a javaslatok közé. Pedig az elnök úr
megemlítette az elkülönített alapok státusát, de erről nem volt szó. Számunkra ez egy
átláthatósági sértés.

A tanács már több ízben rámutatott arra, hogy az államháztartási törvényben jól
meghatározott, egységes központi alrendszeren belül érdemben nem értelmezhetők az
elkülönített alapok. Ezek mindössze azzal a hatással járnak, hogy az adófizetők nem látnak
tisztán a bevételek és a kiadások viszonyában. Önmagában is elgondolkodtató az a heroikus
küzdelem, amit kormányzaton kívüli szakértők tucatjai folytattak az elmúlt hetekben annak
tisztázására, hogy milyen legyen 2011-ben a magánnyugdíjpénztáraktól az államhoz kerülő

mintegy 900 milliárd forint. Az nyilvánvaló volt, hogy nem nyugdíjakra, hiszen azok ilyen
arányban nem növekszenek. Az is nyilvánvaló volt, hogy nem a járulékok csökkentését
helyettesítik, hiszen azok most nem csökkennek, sőt, azt láttuk, hogy egy picikét emelkednek
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is. A pénznek sok helye van ebben a költségvetésben, csak éppen nem a nyugdíjrendszerben.
Hogy hol, annak megítélését jelentősen megkönnyítette volna a kormány, ha a törvény
előírásainak megfelelően közölte volna a 2010. évi teljesülésre vonatkozó várakozásait, de a
kötetből ez ismét hiányzik. Erre ugyancsak utalt az Állami Számvevőszék elnöke.

Mint már kifejtettem, a magán-nyugdíjpénztári rendszerből származó bevételekkel
kapcsolatban most kinyilvánított kormányzati tervek együttesen nem megvalósíthatók. Olyan
jellegű és nagyságrendű pénzekről van szó, amelyek sorsa a gazdasági szereplők várakozásait
személyes szinten és együttesen is nagymértékben képes befolyásolni. A Költségvetési
Tanács már az adótörvények tárgyalása kapcsán is kifejtette, hogy a gazdaságpolitika
hatékonyságának növeléséhez az egyik legfontosabb eszköz a várakozások lehorgonyzása.
Ennek hiánya annyira megnehezíti a hosszú távú tervezést, ami gátjává válik a racionális
döntéshozatalnak, a megtakarításnak, a beruházásnak és általában a növekedésnek. Tegnap a
gazdasági és informatikai bizottság ülésén kifejtettem a különböző makrohatásokat és azok
együttműködését a várakozásokkal, az állami kötvényeknél megfigyelt hozam fejlődését az
utolsó fél évben, ezt nem fogom itt megismételni, de ez fontos. Tudniillik a gazdasági
szereplők várakozásait nemcsak magán-nyugdíjpénztári vagyon állami kezelésével
kapcsolatos tisztázatlanságok bizonytalaníthatják el. A hiteles középtávú tervek hiánya már 2-
3 éves horizonton is gátjává válhat a reálgazdasági növekedésnek. Ha az adófizetők nem
látják, hogy a költségvetési pálya fenntartható, akkor joggal számíthatnak arra, hogy a
jelenben élvezett adócsökkentéseknek később meglesz a böjtje. Márpedig bölcs ember
tartalékol a nehéz időkre, amiből itt és most az következik, hogy az adócsökkentés jóval
nagyobb része növelheti a megtakarításokat a fogyasztás helyett annál, mint amit a kormány
feltéteket. Mindez teljesen egybecseng a ricardói hatásokkal.

Végezetül szólnom kell néhány, a fentiekhez képest technikai részletkérdésről,
amelyek kezelése ennek a bizottságnak a tárgykörébe tartozik. A Költségvetési Tanács
javasolja, hogy a bizottság nyújtsa be azokat a módosító javaslatokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a külső tételek pontosított jegyzéke a hatályos törvényeknek megfelelően
átkerüljön az államháztartási törvénybe. Az államháztartási törvény értelmében a külső tételek
értéke nem a költségvetési törvény vitájában dől el. A külső bevételek, mint például az adók,
járulékok, a költségvetési törvény tartalmától függetlenül. is beszedhetők, a külső kiadások
pedig a költségvetési törvény felhatalmazása nélkül is teljesíthető. Sőt, kell is teljesíteni.
Ebben az értelemben a költségvetési törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
valójában nem kellene hogy feltétele legyen a külső tételek tárgyévre vonatkozó értékének
legjobb tudás szerinti becslése. Ugyanakkor a későbbi évekre vonatkozó egyenlegcélok
meghatározására érdemi hatása van a külső tételek tárgyévi előrejelzésének.

Éppen ezért a tanács javasolja a tisztelt bizottságnak, hogy módosító javaslattal tegye
lehetővé azoknak a külső tételeknek a korrekcióját, amelyek szaktörvények és a
magángazdasági folyamatok alapján nem kellően megalapozottak. Végezetül jelzem, hogy
amint írásos jelentésünkben kifejtettük, a külső tételek egyenlegét a kormány annyira
óvatosan tervezte, hogy a 2012-re ez alapján adódó belső egyenlegkövetelmény 100
milliárdos nagyságrendben indokolatlanul szigorú. Hasonlóképpen a 2013-ra javasolt
elsődleges egyenlegcél is közel 200 milliárd forinttal magasabb annál, mint ami a
reáladósság-szabályból következne. A Költségvetési Tanács még a zárószavazás előtt el fogja
végezni a szükséges számításokat, amelyek figyelemben fogják venni a jelenleg tárgyalás
alatt lévő szaktörvények elfogadott változatának költségvetési hatásait. Javasolom, hogy a
tisztelt bizottság a vita későbbi fázisában a számítások alapján nyújtson be egy olyan
módosító javaslatot, amely korrigálja a 2012-re és 2013-ra rögzítendő egyenlegszámokat.
Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket és türelmüket.
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ELNÖK: Mi is köszönjük elnök úrnak a kiegészítését. Köszöntöm körünkben
Karvalits Ferenc urat, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét. Őt kérem meg arra, hogy
észrevételeit mondja el. Elnézést kérek a technikai problémáért, hogy ilyen méltatlan helyet
sikerült szorítani. Alelnök úr, parancsoljon! Öné a szó.

A Magyar Nemzeti Bank véleményének ismertetése

DR. KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm. Nem
tekintem szimbolikusnak a dolgot. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között. Rövid
magyarázatra szorul, hogy miért jelentkeztünk be a költségvetési bizottsághoz. A Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2001. évi törvény rögzíti, hogy az államháztartásért felelős miniszter
köteles az MNB-t előzetesen tájékoztatni a beterjesztésre kerülő költségvetési javaslatról. Ez
ebben az esetben elmaradt, nem volt lehetőségünk, hogy az álláspontunkat a költségvetési
javaslatról a kormány számára kifejtsük. Ezért azt gondoltuk, fontos és ésszerű, hogy legalább
a parlament képviselői számára a Magyar Nemzeti Bank álláspontját kifejtsük. Ezért tettük
meg ezt a lépést.

Persze, felvethető a kérdés, hogy a törvény miért rendelkezik így, miért foglalkozik a
jegybank a költségvetési törvénnyel. A gazdaságpolitika akkor a legeredményesebb, ez
meggyőződésem, ha a kormány és a jegybank közös célokért dolgozik. A közös cél a stabil és
kiszámítható környezetben hosszabb távon is fenntartható, gyors gazdasági növekedés. A
jegybank ehhez az árstabilitás megteremtésével tud hozzájárulni. Ez nem egy passzív szerep,
a jegybanknak meg kell fékeznie a kapacitásuktól elszakadó keresletbővülést, és
kamatpolitikájával ellensúlyt kell képeznie akkor is, ha a kockázati megítélés ingadozása
szélsőségesebb árfolyam-ingadozásokhoz vezet. Az elmúlt évtizedben a legtöbb sokk, ami a
magyar gazdaságot érte, összefüggésben állt a fiskális politikával. Adóváltoztatások, a jóléti
kiadások elfutása rángatta a inflációs folyamatokat. A kockázati prémium és az árfolyam
legnagyobb ingadozásait a fiskális politika pályájával, annak fenntarthatóságával kapcsolatos
aggodalmak okozták. Ezért a jegybank folyamatosan értékeli a költségvetés közvetlen
keresleti és közvetett fenntartható hatásait. Igyekszik felhívni a döntéshozók figyelmét a nem
szándékolt, esetleg csak hosszabb idő elteltével jelentkező gazdasági következményekre,
bízva abban, hogy ezzel hozzájárulunk a magyar gazdaság sérülékenységének mérsékléséhez.

Röviden néhány szóval arról a keretről, amiben a költségvetés céljait, úgy gondoljuk,
érdemes meghatározni. Nem vagyunk túl, talán a vége felé járunk egy drámai nemzetközi
pénzügyi válságnak, a gazdaságpolitika számára ez felelősséggel és tanulságokkal jár. Az
elmúlt két évtizedben a magyar gazdaság növekedését mindenkor jelentős külső
forrásbevonás finanszírozta. A nemzetközi pénzügyi válság drámai módon változtatta meg a
külső finanszírozás lehetőségeit, értékelte át a fenntartható adósságról alkotott képet. A külső
forrásbevonásra alapuló felzárkózás nem folytatható tovább. Magyarországnak új növekedési
modellre van szüksége. A felzárkózás még középtávon sem társulhat a külső egyensúly újbóli
jelentős romlásával. Már rövid távon törekednünk kell arra, hogy az eladósodottságot
mérsékeljük. Az évtized első felének felelőtlen költségvetési politikája következtében az
államadósság olyan mértékűre duzzadt, ami turbulens nemzetközi környezetben folyamatos
finanszírozási kockázatot jelent számunkra. Ha az ország eladósodottság mérsékelni kívánjuk,
akkor az elsősorban az államadósság csökkentését kell hogy jelentse.

Meg kell fordítanunk az adósság dinamikáját, minél hamarabb ki kell kerülnünk abból
a kritikus zónából, ahol a kockázati megítélés apró változása is eszkalálódó költségekkel
járhat. Belátható időn belül a maastrichti kritériumok által elvárt adósságszint közelébe kell
kerülnünk. Tehát az elkövetkezendő évben éppen ezért indokolt, hogy az államadósság
csökkentése kiemelt gazdaságpolitikai cél legyen. A költségvetés a gazdaság kilábalását
ennek megfelelően elsősorban stabil makrogazdasági környezet megteremtésével és egy
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fegyelmezett fiskális politikával biztosíthatja. A piaci bizalom visszaszerzése ugyanis
nagymértékben növelheti a sikeres kiigazítás valószínűségét, és csökkentheti a kiigazítás
társadalmi költségeit. A fegyelmezett és hiteles fiskális politika visszahat a gazdaság
megítélésére, a kockázati prémium csökkentésén keresztül segíti az adósságállomány
mérséklését. Az elmúlt évtized nemzetközi példái azt mutatják, hogy a fiskális kiigazítás
akkor lehet hosszabb távon is sikeres, ha transzparens, nem átmeneti intézkedésekre épít,
hanem robusztus, tartós strukturális intézkedésekkel elsősorban a kínálati oldalra koncentrál.
A 2011. évi költségvetés legfontosabb makrogazdasági céljának a költségvetési politika
hitelességének helyreállítását kell megjelölni, aminek leghatékonyabb eszköze az, ha a
magyar államadósság középtávú fenntartható csökkenő pályára helyezhető. Az adósságpálya
fenntarthatóságát a költségvetés strukturális pozíciójának alakulása, illetve a potenciális
növekedésben beálló változások határozzák meg. Ezért a gazdasági akciótervet és a
költségvetést e szempontok alapján kell értékelni.

Ami a makrogazdasági pályát illeti, az előttem szólókhoz hasonlóan mi is úgy látjuk,
hogy a 2011-es költségvetés kapcsán a makrogazdasági alappályával kapcsolatban nincsenek
jelentős viták közöttünk. Azt megvalósíthatónak értékeljük, reálisnak. Bár mi úgy gondoljuk,
szemben a kormánnyal, hogy mind a fogyasztás, mind a beruházás valamivel kisebb
mértékben bővül, mint amire a kormány számít, de összességében ezek nem jelentenek
jelentős kockázatot makrogazdasági oldalról. Az inflációról alkotott kép pedig összhangban
van azzal, mint amelyek a jegybank aktuális várakozásai 2011-re vonatkozóan. Ami a
középtávú makrogazdasági pályára vonatkozó prognózist illeti, úgy látjuk, hogy már
felvethetők prudenciális kérdések. Úgy ítéljük meg, hogy az a feltételezés, miszerint a
megváltozott globális gazdasági körülmények között minden más nemzetközi prognózistól
eltérően Magyarország gazdasági növekedése kivételes módon az elkövetkező 4-5 évben
jelentősen meghaladja az elmúlt időszakát, igazolásra szorul. Mi úgy látjuk, hogy ebben nagy
optimizmus fogalmazódik meg.

Még egy szempontot szeretnék megemlíteni, ami az önök számára nem tűnik túl
jelentősnek, de számunkra mindenképpen fontos. Problémát jelent az, hogy a kormány
makrogazdasági tervében végig a teljes időhorizonton az inflációs cél feletti inflációval
számol. Úgy gondolom, hogy a gazdasági kormányzat közös elkötelezettsége az alacsony
inflációs környezet elérése. Ennek megfelelően az a helyes magatartás, ha közösen arra
törekszünk, hogy az inflációs célt elérjük, a költségvetés hosszabb távú terveiben a célon lévő

inflációval kell számolnunk. Miért tekintjük a gazdasági prognózist optimistának? Nagyon
röviden mondom, mert nagyon hasonlóak az érveink, mint a Költségvetési Tanácsban dolgozó
kollégáinknak. Mi is úgy látjuk, hogy a foglalkoztatás bővülése tekintetében az a program,
amely 2013 és 2015 között 3 százalékos foglalkoztatásbővüléssel számol, rendkívül optimista.
A mi előrejelzéseink, figyelembe véve az eddig megtett intézkedéseket, azt mutatják, hogy ez
a foglalkoztatásbővülés éves szinten 0,6-0,7 százalék lehet, ennyivel segíti a növekedést is.
Érdemes megemlíteni, hogy 2001 és 2006 között a mintegy 4 százalékos gazdasági bővülés a
versenyszférában nem járt együtt a foglalkoztatás bővülésével. Másik oldalról, a beruházások
tekintetében is az, hogy középtávon 10 százalék feletti hányaddal számol a költségvetési terv,
véleményünk szerint túlzottan optimista.

Ennek megfelelően összességében úgy látjuk, hogy a potenciális GDP-növekedéssel
kapcsolatos várakozások túlságosan optimisták. A mi előrejelzéseink szerint a korábbi 2,5
százalékra becsült potenciális GDP-növekedéshez képest 2013-tól körülbelül 3 százalékos
növekedéssel számolhatunk. Ezt a kormányzati prognózis évi 5 százalékos növekedési szintjei
jelentősen meghaladják. Ha ezt ténylegesen elérjük, az azt jelenti, hogy a magyar gazdaság
vagy jelentős külső forrás bevonására szorul, vagy egy jelentős inflációs nyomással fog
szembesülni, ha jelentősen a kapacitások fölött tud teljesíteni ebben az időszakban. Mi nem
látjuk a prognózisban ezeknek a kockázatoknak a megjelenését.
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És most rátérnék a 2011-es költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos konkrét
álláspontunk ismertetésére. Az első és a második gazdasági akcióterv eredményeképpen és
figyelembe véve a költségvetési törvényjavaslatot is, jelenlegi számításaink szerint mind a
2010-es, mind a 2011-es kormányzati hiánycél elérhető. Ugyanakkor, bár a hivatalos
hiányadatok tekintetében idén és jövőre is viszonylag kedvező számokat láthatunk, a
költségvetés szerkezetével és a fiskális fenntarthatósággal kapcsolatosan súlyos aggodalmak
merülhetnek föl. Figyelembe véve a gazdasági visszaesés hatásait is, a költségvetés induló
strukturális pozíciója az elmúlt években végrehajtott konszolidációs lépéseknek köszönhetően
2010-ben viszonylag kedvezőnek mondható. A kedvező pozíciót a kormány, úgy tűnik, nem
használja ki, az államháztartás strukturális egyenlege 2011-ben várhatóan jelentősen romlik.
A hivatalos hiánymutatók szintjén ugyan a költségvetés hiánya javulhat 2011-ben az idei
évhez képest, azonban az egyszeri tényezőknek, a különadóknak, a járulékbevételeknek és a
magán-nyugdíjpénztári átlépéseknek tudható be. Ha ezekkel az egyszeri tényezőkkel
korrigáljuk a hiánymutatót, és figyelembe vesszük a gazdasági ciklus változásából fakad
átmeneti hatásokat is, akkor az így kapott strukturális egyenleg jelentős mértékben, mintegy
1,5-2 százalékponttal romolhat 2011-ben.

Tehát a rövid távon számszerűleg kedvező hiányszámok teljesítése kedvezőtlen
szerkezetben történik. A kormány mind 2010-ben, mind 2011-ben elsősorban a bevételi
oldalra alapozta intézkedési csomagját, ezzel kívánja teljesíteni vállalásait, miközben a
kiadási oldal érdemi csökkentésére, mélyreható szerkezeti reformok beindítására a
törvényjavaslat eddig megismert részei alapján várhatóan nem kerül sor. A bevételi oldali
intézkedéscsomagban jelentős, átmeneti adóbevételek párosulnak ugyancsak számottevő,
hosszú távon egyenlegrontó hatású adókiengedéssel. A kiadási oldalon sajnos sem a magas
kiadási szint érdemi csökkentése, sem a kiadások jelentős átalakítása nem érzékelhető a
benyújtott költségvetési javaslatban. Az átmenetinek szánt, szektorspecifikus különadók rövid
távon ugyan jelentős bevételhez juttatják a költségvetést, azonban a gazdasági szereplők
számára számottevő terhet jelent a folytonosan változó üzleti környezethez való
alkalmazkodás szükségessége. A különadókkal kapcsolatban egyrészt felmerülhet, hogy az
átmenetinek szánt adók hosszabb távon is fennmaradhatnak, tartósan növelve a vállalkozások
költségeit, másrészt az egyes szektorokon belüli megkülönböztetés torzíthatja a versenyt,
harmadrészt az egyes szektorok kizárólag eredményesség alapján történő kiválasztása negatív
üzeneteket hordoz a vállalkozók számára. Végül a jelenlegi különadók gyakorlatilag teljes
egészében a hazánkban befektető külföldi vállalatokat sújtják. Mindez vélhetően csökkenteni
fogja a beruházási kedvet és ezen keresztül a gazdasági növekedés jövőbeni ütemét.

Összességében elmondható, hogy a 2011-es költségvetés kardinális problémája, hogy
az egyszeri bevételeket a kormány nem a múltban magas költségvetési hiányokat okozó
strukturális problémák orvoslására fordítja, hanem nagyrészt a jelenlegi nem hatékony kiadási
struktúra finanszírozására, konzerválására. Az átmeneti bevételnövelő intézkedések kiesését
követően a költségvetés hiánya már 2012-től újabb növekedésnek indulhat, amit az állami
pillérbe visszalépők többlet-járulékbevételei és fokozatosan beinduló gazdasági növekedés
részben ugyan csillapíthat, azonban a további hiánycsökkentéshez újabb kormányzati
intézkedésekre lesz szükség. 2013-tól a szektorspecifikus különadók kiesése és a társasági adó
kulcsának tervezett csökkentése mintegy 350-400 milliárd forinttal rontja majd az egyenleget.
Ezt a hatást részben semlegesíti a gyorsabb gazdasági növekedésből fakadó többletbevétel,
illetve a visszalépők miatti tartós többlet-járulékbevétel. Az állami pillérbe visszalépők utáni
vagyonbevétel egyszeri hatásának kifutása azonban feltételezésünk szerint mintegy 700
milliárd forintos lyukat üt a költségvetésen. Azaz kiadási alkalmazkodás nélkül a költségvetés
hiánya újra 5 százalék fölé ugorhat, feltéve, hogy a kiadási oldalon összességében körülbelül a
GDP növekedéséhez hasonló mértékben változnak majd a kiadások.
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A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatból és a gazdaságpolitika
eddig megismert irányultságából egyelőre hiányoznak a hosszú távú, az államháztartás kiadási
szerkezetét mélyrehatóan és tartósan változtató intézkedések. Bár a személyi jövedelemadó
rendszerének átalakítása, a társaságiadó-kulcs tervezett csökkentése, az adórendszer
egyszerűsítése strukturális szempontból kedvező lépésnek tekinthető, a kiadási oldalon nem
történtek érdemi lépések. Nem kerül sor sem a szociális kiadások átalakítására, a rászorultsági
célzottság erősítésére és egyéb kiadások szűkítésére, sem a humán tőkét érintő kiadási
rendszerek reformjára, sem a helyi önkormányzati rendszer működésének áttekintésére és
racionalizálásra. Közép- és hosszú távon ezért is szükség lesz a költségvetési kiadások
mérséklésére, mert csak így biztosítható a stabilitási és növekedési egyezmény alapján
kitűzött középtávú költségvetési cél elérése. Az intézkedések hatása a potenciális növekedésre
kedvező ugyan, de nem túlzottan jelentős mértékű. Az szja-reform hatására a munka relatív
ára érdemben csökken, miközben a tőke ára az adók és a befektetői bizalom romlása miatt
emelkedik.

A munkaköltség csökkenése a munkakereslet és kínálat oldalán is ösztönözi a
foglalkoztatást, ennek következtében a beruházást és a GDP-t is, miközben a kockázati
felárak emelkedése a beruházások és a növekedés szempontjából is kedvezőtlen. Becsléseink
szerint a két hatás közül az előbbi feltehetőleg némileg erősebb, aminek elsődleges oka, hogy
a múltbeli gyenge növekedési teljesítmény legfontosabb oka a munkapiaci ösztönzők
kedvezőtlen hatása. Számításaink tehát azt mutatják, hogy az intézkedések a GDP-szintet
hosszú távon némileg emelni fogják. A kedvező növekedési hatások azonban jócskán
elmaradnak attól, ami egy befektetőbarát költségvetési tervezéssel elérhető lett volna. Olyan
intézkedésekkel, amelyek nem jelentős egyedi különadókon és nem a korábban felhalmozott
vagyon felélésén alapulnak. Emellett azt is fontos megállapítani, hogy jelenlegi ismereteink
szerint a tervezhető növekedési többlet messze nem elég ahhoz, hogy néhány év alatt az
adócsökkentés önfenntartóvá tegye, és ne legyen szükség a kiadási oldal markáns
csökkentésére a hosszabb távú fenntarthatóság szempontjából.

A hosszabb távú fiskális fenntarthatóság szempontjából nemcsak a jelenlegi
statisztikákban is látható államadósság, hanem a most még rejtett, de idővel explicitté váló
jövőbeli kötelezettség mértéke is számít. Változatlan paraméterek mellett az állami
nyugdíjkiadások hosszú távon, 30-40 év távlatában a GDP 0,5-1 százalékpontjával, 50 éves
időhorizonton 1,5 százalékkal fogják rontani a pozíciót azáltal, hogy a kiadások meghaladják
a járulékbevételeket. Azaz a nyugdíjrendszer hosszú távon érdemben növelheti a költségvetési
hiányt és az államadósságot. Ha a magánnyugdíjpénztárakból átutalt bevételeket a kormány
arra használja, hogy a jelenlegi, sok szempontból nem hatékonyan működő közszféra
költségeit tovább finanszírozza, elhalasztva azokat a fontos szerkezeti reformokat, amelyek
egy hatékonyabb, a jövőbeni gazdasági növekedést megalapozó állami szerepvállalás
elősegítését szolgálnák, akkor az explicit adósság csökkenése érdemben elmarad a
nyugdíjrendszerből fakadó teljes jövőbeni kötelezettség, azaz az implicit adósság
emelkedésétől. Így a nyugdíjrendszer és a költségvetés fenntarthatósága ismét veszélybe
kerülhet majd. Egyébként is azt gondoljuk, hogy a magánnyugdíjrendszert érintő intézkedések
nem pusztán az adósságpálya miatt fontosak. A nyugdíjrendszer egészének stabilitása
önmagában is érték. A költségvetés folyó finanszírozási problémáit még átmenetileg sem
szabad nyugdíj-megtakarítások terhére orvosolni.

Fontos azt is megvizsgálnunk, hogy a 2011. évi költségvetés lehetővé teszi-e az
európai uniós vállalásaink teljesítését. 2011-ben a kormányzati intézkedések hatására a
hivatalos hiánymutató mindkét évben a GDP 3 százaléka alatt maradna, ami a deficitre
vonatkozó maastrichti kritérium számszerű teljesítését jelenti, azonban ennek ellenére az
Európai Bizottság értékelése a túlzott deficit eljárás keretében nem triviálisan kedvező. Ha
Magyarország államháztartási hiánya 2011-ben egyszeri bevételnövelő intézkedésekkel,
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például a magán-nyugdíjpénztári vagyon egy részének állami elvonásával kerülne a 3
százalékos küszöb alá, akkor valószínűleg azt a Bizottság nem tartja majd a hosszú távú
fenntarthatóság szempontjából megfelelőnek. Van esélye annak, hogy az ország nem tud
kikerülni a túlzott deficiteljárás alól. Tehát ez egy kockázat.

Összességében a 2011-es költségvetés az általunk megismert formájában jelentős
kockázatokat, hosszabb távú kockázatokat tartalmaz. Rövid távúakat nem. Bár az szja-
rendszerben fellelhetőek kedvező, a növekedést ösztönző változások, ezek finanszírozása, a
nyugdíjpénztári megtakarítások átterelése, az átmeneti különadók, nem biztosítja a pálya
hosszú távú fenntarthatóságát. Ezt csak akkor lenne lehetséges, ha a kormány az szja-terhek
mérséklésével párhuzamosan a költségvetés kiadási oldalán szisztematikus mérséklésbe
kezdene. Olyan változásokra van szükség, amelyek a jelenleginél kevesebb állami feladatot
vállalnak, de azt a jelenleginél megbízhatóbb minőségben látják el. Ellenkező esetben az
ország sohasem fog kitörni a költségvetési expanzió vagy megszorítás hosszú évtizedek óta
visszatérő ördögi köréből. Köszönöm a türelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen alelnök úr kiegészítő információit. Át fogom adni az ülés
vezetését Hargitai János alelnök úrnak, de mielőtt ezt megteszem, 10 perc szünetet rendelek
el. (Rövid szünet.)

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Folytatjuk, tisztelt képviselőtársaim, a bizottság ülését. A kormány szóbeli kiegészítését és a
három intézmény álláspontját is hallhattuk. Képviselőtársaimé a szó. Elsőnek Szijjártó Péter
jelentkezett, és Nyikos László elnök úr. Ebben a sorrendben adok nekik szót. Szijjártó
képviselő úr!

A Fidesz álláspontjának ismertetése

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök
Urak! Tisztelt Alelnök Úr! Meg kell mondjam, hogy igyekeztem nagy odafigyeléssel és még
mélyebb tisztelettel hallgatni az előterjesztéshez fűzött kommentárokat a Nemzeti Bank, a
Számvevőszék és a Költségvetési Tanács részéről. Nem szeretném az udvariasság és a
jólneveltség határait túllépni, de arra szeretném tisztelettel felhívni a figyelmüket, hogy a
kormány, illetve a kormánypárti többség szempontjait is értsük, hogy amikor a kormány
előterjeszti a költségvetést, és a kormánypárti többség azt támogatja, akkor ezt azért teszi,
mert a választóktól felhatalmazása van. És olyan költségvetést terjesztett elő most a kormány,
olyan költségvetést fog támogatni a kormánypárti többség, amely a választók akaratának
megfelel. Tehát, ha szabad, akkor azon szempontok mellé, amelyek rendkívül fontosak, és
minden tiszteletet megérdemelnek, és amelyeket az urak itt voltak szívesek velünk közölni,
azok mellé szeretném komoly súllyal odasorakoztatni a választói akaratot.

Azt gondolom, hogy egy költségvetés szempontjából a legelső, amit mérlegelni kell,
hogy a választói akarattal egyezik-e vagy azzal szembemegy. Márpedig ez a költségvetés a
választói akarattal egyezik, a választói akaratnak megfelelő költségvetés. A kormány olyan
javaslatot terjesztett elénk, amilyenre az emberektől felhatalmazása van. Merthogy az
emberek áprilisban világosan választhattak irányok között, és ezen irányokba a
gazdaságpolitikai irányok is beletartoztak. Az emberek elmondhatták a véleményüket, hogy
az eddigi, alapvetően megszorításokra építő gazdaságpolitika folytatása mellett szavaznak,
vagy valami egészen új, növekedésorientált és a munkahelyteremtést, a foglalkoztatás
növelését fókuszba helyező gazdaságpolitikát szeretnének. És az emberek elég világos
véleményt mondtak, azt félreérteni elég nehéz. Az emberek világosan elmondták, szakítani
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akarnak az eddig iránnyal, új irányt akarnak, és ennek az új iránynak a gazdaságpolitikája
bizony munkahelyteremtésre és a foglalkoztatás növelésére épül, azokra koncentrál.

Én magam nem akarnám venni a bátorságot arra, hogy itt az elkövetkezendő 10 év
költségvetési irányairól is vitába szálljak, mert a törvényjavaslat a 2011. évi költségvetésről
szól. Én magam szerényen maradnék csak ezen a pályán. Azt gondolom, hogy ha a 2011. évi
költségvetést nézzük, akkor nem beszélhetünk erről anélkül, hogy az adórendszerről néhány
gondolatot ne fogalmazzunk meg, hiszen ennek a költségvetésnek az egyik legfontosabb
eleme az, hogy egy olyan új adórendszerre épül, amely képes arra, hogy talpra állítsa a
magyar gazdaságot. Az eddigi adórendszer bonyolult volt, amelynek betartása több fejtörést
okozott, mint amennyi hasznot hozhatott az azt betartóknak, nem méltányolható
erőfeszítéseket kívánt az emberektől az adótörvények betartása és minden követelménynek
való megfelelés. Az új adórendszer azonban, amely egyszerű, az elmúlt 20 esztendő
legalacsonyabb személyi jövedelemadó-kulcsával dolgozó adórendszer. Ez olyan adórendszer
lesz, amely támogatja a munkavállalást, hiszen arra a kérdésre, hogy ösztönöz-e még több
munkára, a válasz az, hogy igen. Támogatja a családokat, merthogy arra az egyszerű kérdésre,
hogy figyelembe veszi-e a közösség iránti felelősségvállalást, a válasz egyértelműen az, hogy
igen. És hogy arányos-e az adórendszer, arra is igen a válasz, mert aki tízszer többet keres, az
tízszer többet fog adózni. Nem kell itt bonyolult képleteket felvázolni, ha arra az egyszerű

kérdésre keressük a választ, hogy a jövő évi adórendszer segíti-e azt a kormányzati célt,
amelyet az emberek határoztak meg, hogy növekedni kell, és növelni kell a foglalkoztatást,
munkahelyeket kell teremteni. Erre a válasz egyértelműen az, hogy igen.

Tehát ezt az arányos, fair és családközpontú adórendszerre épülő növekedést és a
foglalkoztatás növelését célul kitűző költségvetést igenis támogatni lehet, és kell is. Mert
meglátásunk szerint nincs más út. A többi utat vagy az ezzel szemben álló utat már
kipróbáltuk. Nyolc éven keresztül próbáltuk. Sajnos, nem emlékszem arra, hogy a Magyar
Nemzeti Bank képviselője akkor itt ült volna, a költségvetési bizottság vonatkozó ülésein, és
elmondta volna, hogy vigyázzunk, mert gazdasági válság lesz vagy van. Egyiket sem
hallottuk. Nem hallottuk azt, hogy az ilyen válságban a megszorítás rossz út. Ezeket akkor a
Nemzeti Bank valamiért nem tartotta érdemesnek elmondani. Ezt utólag nagyon sajnáljuk, az
ország gazdasági eredményeit és jelenlegi állapotát látva meg főleg. Tehát azt az utat
kipróbáltuk. Kipróbálta az ország, a megszorításokra épülő gazdaságpolitika sikertelen volt,
kudarcra ítéltetett. Meg kell nézni, hogy az ország milyen állapotban van. Magas az
államadósság, versenyképességünk jelentősen csökkent. Tehát más irányba kell menni. Ez az
irány pedig a növekedés.

Ez az irány egyébként egybevág az európai uniós gazdaságpolitikai iránnyal. Azt is
szívesen hallottam volna a költségvetéshez fűzött kommentárokban, hogy ha már több éves
kitekintést megengedtünk magunknak, akkor talán az európai kitekintést is érdemes lett volna
valamilyen módon megengedni, hogy európai kitekintésben az a gazdaságpolitika, amit a
nemzeti ügyek kormánya folytat, igenis európai gazdaságpolitikai irány. Az Európa Tanács
ülésein pontosan ez a gazdaságpolitikai irány kezd kibontakozni, amely a foglalkoztatást és a
növekedést állítja középpontba. Tehát ez egy európai költségvetés, éppen ezért szintén
támogatható és támogatandó.

Sok szó esett itt a válságadókról, a Költségvetési Tanács elnöke ma reggel
valószínűleg egy párhuzamos szerepléskor beszélt a válságadók hatályáról. Mi a
válságadóknál világosan fogalmaztunk. A válságadók 3 évre szólnak, 2010, 2011 és 2012.
Utána megszűnnek. Az már más kérdés, hogy utána a kormánynak az a szándéka, hogy
tárgyalásokat folytasson egy új szabályozási rendszerről. Egy új szabályozási rendszerről,
amely a jelenlegi becsléseink szerint a válságadóból befolyó összegnek nagyjából a felét tudja
a költségvetésnek bevételként nyújtani. És reméljük, hogy addigra már elérjük azt a gazdasági
növekedési szintet, amely egy ilyen kalkulált bevételi szinttel is képes a gazdaságot további
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növekedési pályán tartani. Nem véletlenül, amikor a kormány a héten benyújtotta a nemzeti
intézkedési tervet az Európai Bizottságnak, az Európa 2010 stratégiához, akkor világossá
tette, hogy 2015-ig 400 ezerrel kívánjuk növelni a foglalkoztatottak számát, a 2-3 százalékos
sávból 4-6 százalékba szeretnénk tolni a gazdasági növekedési ütemét, és emellett
folyamatosan szeretnék csökkenteni az államadósságot is.

Szerintem a fő kérdés az, hogy ennek a három célnak megfelel-e a költségvetés. És
erre a válasz az, hogy igen. És éppen ezért a mi válaszunk is igen lesz arra kérdésre, hogy
támogatjuk-e a kormánynak ezt a költségvetési előterjesztését. Igen, támogatjuk, mert úgy
látjuk, hogy az ország talpra állításához és megújításhoz erre a költségvetésre és erre a
gazdaságpolitikai irányra van szükség. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a türelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nyikos Lászlóé a szó.

A Jobbik álláspontjának ismertetése

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A
Jobbik-frakció álláspontját fogom ismertetni. Relatíve, röviden és tömören, mert tekintettel
vagyok arra, hogy megcsúsztunk ezzel az üléssel egy órát a délelőtti események miatt.

Egy költségvetési vita általában két problémakör köré szokott csoportosulni, a
gazdaságpolitikai természetű kérdések köré, illetve költségvetésjogi problémák köré. Az
eddigi vita során az előbbi megközelítés dominált, mind az elhangzott szakértői vélemények,
mind az előttem elhangzott frakcióvélemény gazdaságpolitikai természetű volt. A Jobbiknak
természetesen erről a kérdésről kialakult véleménye van, hiszen mind a foglalkoztatás, mind a
növekedés, mind az infláció vagy az egyensúly problémájáról megfelelő elképzeléseket
dolgoztunk ki, amiket majd ismertetni fogunk. Én csak néhány gondolatot mondanék erről,
mert nem ez a mondanivalóm lényege.

Az egyik kérdés a foglalkoztatottság, a munkahelyteremtés problémája. A
törvényjavaslat általános indokolása több helyen is hangsúlyozza, hogy a kormány
gazdaságpolitikájának centrumában a foglalkoztatottság növelése, illetve a gazdasági
növekedés áll. Nagyon támogatható cél az az 1 millió munkahely 10 év alatt, azonban meg
kell jegyeznem, hogy ebbe az irányba vivő lépést nem látunk az előterjesztésben. Itt inkább
hátrafelé lépés van, ha azt tekintjük, hogy a közszférában leépítendő 25-30 ezer főre becsült
létszámot vesszük alapul. Tehát, hogy a versenyszféra képes lesz-e kompenzálni ezt a
csökkenést, ami a közszférában minden valószínűség szerint meg fog valósulni, kérdőjeles.
Nem látjuk szinkronba lévőnek a 2011. évi költségvetésnek azokat a lépéseit, amelyek a
hajdan remélt 1 millió új munkahely irányába visznek.

Egy másik ilyen probléma, és tulajdonképpen itt az őszinteség hiányát rovom fel a
kormánynak, az előterjesztőknek. Tudniillik, ha valójában megnézzük ezt a költségvetési
törvényjavaslatot, annak indokolását, itt a centrumban nem a foglalkoztatás, a növekedés,
hanem az egyensúly problémája áll. Erről beszéltek a szakértő elnök urak. Lényegében, lássuk
be, a maastrichti bűvös 3 százalékos, illetve 60 százalékos korlátok, az ezzel kapcsolatos
adótörvények és mások, nem ismétlem, meg mindannyian tudjuk, miről beszélek, valójában
az egyensúly megteremtését vagy az a felé való lépést szolgálják, ez került a centrumba. Erről
vitatkozhatunk még, gondolom, hogy ez mennyiben egy nemzeti gazdaságpolitika,
mennyiben konzervatív vagy mennyiben neoliberális gazdaságpolitika jellemzője, mármint
az, hogy az egyensúly mindenekelőtt.

Hasonlóképpen beszélhetnénk a fogyasztás problémájáról vagy az infláció kérdéséről,
ezt mind szóba kerültek, de ezt én nem teszem. Annál is inkább, mert attól, hogy erről más
véleményünk van, amit itt nem fejtettem ki, csak utaltam rá, az általános vitára akár
javasolhatnánk is ezt a költségvetési törvényjavaslatot a mellékleteivel együtt. Mi azonban
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nem tartjuk alkalmasnak általános vitára sem a kormány törvényjavaslatát és annak
mellékleteit. Alapvetően azért nem, mert a parlament és a kormány relációjában a hatalmi
ágak közötti egyensúly oly mértékű megbomlását látjuk, ami szerint olyan helyzetbe kerül a
parlamenti kisebbség, és benne a Jobbik frakciója is, hogy képtelen gyakorolni a kormány
fölötti ellenőrzés jogát. Olyan információktól fosztja meg a kormány a kisebbségi pártok
képviselőit, meg persze a többségi pártok képviselőit is, mert lássuk be, hogy itt,
Magyarországon parlamenti kormányzás folyik, különösképpen az utóbbi fél esztendőre
tekintettel, amikor a kormány együtt kormányoz az őt támogató parlamenti többséggel, és a
kormánytöbbség kevésbé igényli vagy egyáltalán nem igényli azokat az információkat, amik
nélkül az ellenzéki törvényhozók képtelenek dolgozni.

Miről van szó közelebbről? Arról van szó, hogy alapvető információk hiányoznak a
törvényjavaslatból, az indokolásából, a fő mellékletéből. Kezdem a legordítóbbal talán, bár
nem ordít mindegyik. Vegyük sorba! Egyetlen évet mutat be a törvényjavaslat, a jövő évet,
amikor ennyi-annyi-amannyi támogatást javasol adott intézménynek. Az kiderül a
törvényjavaslatból, hogy kik fogják a pénzt elkölteni, de az, hogy mire fogják elkölteni,
egyáltalán nem derül ki, mert a részletesség, az összehasonlíthatóság elvét teljes mértékben
negligálja a kormány. Egyetlen évet nincs mihez hasonlítani, kérem szépen. 2011 önmagában
lóg a levegőben. Az a bizonyos, a szakmában n-2-nek nevezett szabály, amelyik az Európai
Unió pénzügyi rendelete, a financial regulation szépen leír, azt jelenti, hogy fel kell tüntetni
egy tényszámot, jelesül a 2009-es tényszámot, amit a zárszámadással már beszentelt a
parlament, az ez évi aktuális, érvényben lévő tervszámot vagy várható számot, végül azt a
javaslatot, amire a törvényjavaslat irányul. Ez egy idősor, itt van mód összehasonlításokat
tenni, mert látjuk, hogy milyen elmozdulások voltak, nem voltak az elmúlt időszakhoz képest.
Nincs idősor. Ez elképesztő.

Én még az elmúlt 20 évben nem láttam ilyen költségvetést, tisztelettel jelentem, mert
az eddigi költségvetéseink sem voltak világra szóló színvonalúak, de ez aztán végképp
Guinness Bookba illik ezzel a közelítéssel, hogy egyetlenegy évet nevez meg. Az ott
feltüntetett előirányzatot lehet ízlés szerint soknak vagy kevésnek tartani, de viszonyítani nem
lehet. Enélkül pedig nem tudnak sem az ellenzéki, sem a kormánypárti képviselők
indítványokat tenni, ha akarnak, hogy miből kéne elvenni, mihez kellene hozzátenni. A
költségvetési vitának arról kellene szólnia, hogy mi mit tartunk mi, törvényhozók feltétlenül
kielégítendő szükségletnek, mindenképpen finanszírozandónak, mert olyan közszükségletről
van szó, amit nem lehet nem kielégíteni, a nyugdíjaktól kezdve a különböző
elkötelezettségekig, mit tartunk esetleg olyannak, hogy jó lenne, ha tudnánk támogatni, de
sajnos most éppen nincs rá pénzünk, mondjuk a felsőoktatást, az élsportot vagy a debreceni
stadiont. Nem tudom, most miért kapták, reggel a metróban láttam ezt a képet, végül mik
azok, amiket nem szabad támogatni, mert pazarló kiadásokat fogunk megszavazni. Ezeket
nem tudjuk összehasonlítani. Tehát az átláthatóság, az összehasonlíthatóság elve teljes
mértékben hiányzik ebből a költségvetésből.

A másik ordító probléma, hogy nincs részletesség ebben a költségvetésben. Kérem
szépen, olyan hatalmas összegek lógnak a levegőben önmagukban, amik egyszerűen példa
nélküliek. Itt van egy példa előttem, a Miniszterelnökség fejezetnek, Varga Mihály államtitkár
úr és Matolcsy György miniszter úr javasol egy 90 milliárd forintos támogatást rendkívüli
kormányzati intézkedések címmel. Nyilvánvalóan a jövő évi uniós elnökséggel kapcsolatban.
De a 90 milliárd van csak odatéve, hogy azután mi lesz ebből, gépkocsikat vesznek,
konferenciákat szerveznek, külföldre utaznak, idehívnak delegációkat, mit tudom én? Erre
kíváncsi lenne az Országgyűlés. Mellőzi azokat a részletes, elbontott dologi kiadásokat, amire
egy tisztességes nyugat-európai költségvetés nagyon vigyáz. Tessék megnézni a német
költségvetést, az Európai Unió költségvetését. Egy ilyen fejezet, mint ami ebben van, 20-30-
40-50-100 oldalt tesz ki, és olyan részletes idősorokat lehet benne találni, amelyek a fűtéstől
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kezdve a bérleti díjakig, a szolgálati utaktól kezdve a konferenciaszervezésig, a
gépkocsibeszerzéstől kezdve a takarításig, és nem sorolom, mindenre választ adnak. És akkor
lehet mit kérdezni. De ugyan mit tudnánk mi kérdezni ettől a költségvetéstől? Most utólag
mondja meg, hogy mire költi a 90 milliárd forintot a Miniszterelnöki Hivatal? Vagy, hogy egy
másik példát mondjak, a Honvédelmi Minisztérium egyik előirányzata egy tételben 50
milliárd forintos dologi kiadás, amit ráadásul egy olyan szervezet kap meg, ha elfogadja a
kormányoldal a költségvetést, amelynek a pénzügyi beszámolóját tavaly az Állami
Számvevőszék nem fogadta el. Elutasította. Hát miféle bánásmód ez a közpénzekkel, kedves
képviselőtársaim?

Egy olyan aránytalanság is említésre méltó, őszintén szólva kicsit
megmosolyognivaló, hogy helyenként százezer forintos nagyságrendű kiadási előirányzatokat
tartalmaz a javaslat valamelyik szakszervezetnek. Zárójelbe téve, nem tudom, hogy miért ad a
kormány a szakszervezeteknek támogatást, ez kapitalizmus, mint tudjuk. De most bezárom a
zárójelet, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy 200 ezer forintról is dönteni fogunk meg
80-90 milliárdról is, egy tételben. Ez tarthatatlan. Tehát a részletesség elvének teljes mértékű

negligálása miatt ez a költségvetés vitára alkalmatlan. Továbbá alkalmatlan azért is, mert
nincsenek benne létszámadatok. Ha föllapozzuk ezt a kiegészítő kötetet, mondok egy példát,
az Alkotmánybíróságnál az engedélyezett létszám 111 fő. Nem tudom, ki engedélyezte ezt, a
Pénzügyminisztérium? Elvileg a parlamentnek kellene engedélyezni. De az nincs
megmondva, hogy ebből hány alkotmánybíró van, jó, az ember tudja, hogy 11, de ebből
semmi nem derül ki, hány jogásza van az Alkotmánybíróságnak, hány tisztviselője, hány
szakértője van, et cetera. Tehát a teljes létszámadat-hiány jellemzi ezt az előterjesztést.

Mondhatnám az egykori intézményemet, az Állami Számvevőszéket, ahol 598 fős az
engedélyezett létszám. Ezt sem tudom, ki engedélyezte. Ha valakinek, akkor ezt végképp a
parlamentnek kéne engedélyezni, nem a kormánynak. De múlt időben van beleírva, hogy
engedélyezett költségvetési létszámkeret. Hol történt ez az egyezség és kivel? Ki
engedélyezte ezt? Ha jól látom, ez egy növekedést tartalmaz. Fogalmunk sincs, hogy miért
nőtt a létszám a Számvevőszéknél, vagy miért fog nőni. Ide van írva egy támogatási igény,
7,2 milliárd forint. De hogy ezt mire fogja elkölteni a Számvevőszék elnöke, Domokos László
úr, halvány segédfogalmunk sincsen, hiszen a Számvevőszék törvényjavaslata sem került a
bizottság elé. Ez részben lehet, hogy az én hibám is, nem találtam meg azt a technikát vagy
módszert, miután nincs ügyrendje a bizottságnak, hogy hogyan lehetne a Számvevőszék
költségvetését idehozni, úgy, ahogy Angliában, ahol a Committee of Public Accounts elé
viszi a National Audit Office a költségvetését, és ott a parlamenti bizottság állapítja meg a
saját számvevőszékének költségvetését. Mi pedig itt kapunk 2 számot: 7,2 milliárd forint, 598
fő. Jó munkát, jó egészséget.

Összefoglalva és nem húzva az időt, tisztelt képviselőtársaim, szeretném
hangsúlyozni, hogy általános vitára sem tartjuk alkalmasnak a költségvetést a már elmondott
és a majd elmondandó, itt most már nem részletezendő kifogásaink miatt. Köszönöm a
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A további megszólalók sorrendje: Dancsó
képviselő úr, Szekeres képviselő úr, Vágó Gábor és Arnóth Sándor. Tehát elsőként Dancsó
képviselő úrnak adok szót.

Dr. Dancsó József hozzászólása

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Nagy érdeklődéssel követtem a minisztérium, illetve az Állami
Számvevőszék, a Költségvetési Tanács és a jegybank képviselőinek véleményét, illetve
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kiegészítését. Számomra egy dolog szüremlett le, mégpedig az, hogy egybehangzó vélemény
volt mind a négy szereplő részéről, hogy a 2011. évi költségvetés reális és tartható. Ez a
legfontosabb megállapítás, ami a mai ülésen elhangozhatott, hiszen ahogy Szijjártó képviselő

úr is utalt rá, nekünk most az a feladatunk, hogy a 2011-es költségvetési törvényjavaslatról
mondjuk véleményt itt, a bizottságban, hogy általános vitára alkalmas vagy sem. Márpedig,
ha mind a négy nagy tekintélyű szervezet képviselője azt mondja, hogy a jövő évi
költségvetés reális, tartható, fenntartható, ez megerősít engem abban, hogy nyugodt szívvel
emelhetjük fel a kezünket akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez általános vitára alkalmas
dokumentum. Köszönöm önöknek, hogy ezt a véleményt elmondták a széles nyilvánosság
előtt is.

Persze, azokkal a véleményekkel, amelyek itt elhangzottak, lehet vitatkozni, és úgy
gondolom, kell is, hiszen azért van az a parlamentáris forma a bizottságon belül, hogy egy-két
érdekes fölvetésre reagáljon az ember. Az, hogy a jegybank képviselője megjelent, és
bizottsági szinten is érdeklődnek a költségvetési politika iránt, nem úgy, mint az előző
években, még ha törvényi kötelességről van is szó, számomra öröm. Úgy gondolom, a
törvényi kötelesség korábban is törvényi kötelesség volt, szerencsés lett volna, ha egyenlő

mércével mér a jegybank. Másrészt viszont, és ez ennél sokkal fontosabb, a tartalmi
fölvetésén megdöbbentem. Itt azt hallhattuk, hogy a jegybank továbbra is ultraliberális
megközelítésben kezeli a gazdaságpolitikát. Azt mondja, hogy a feladatokat gyakorlatilag
negligálni kell a költségvetésből, a kiadási oldalról, az állam rossz tulajdonos, hogy
lefordítsuk magyar nyelvre, próbáljunk meg privatizálni, PPP-programokat indítani.
Gyakorlatilag az előző 8 évben követett gazdaságpolitika továbbvitelét próbálja ráoktrojálni
az új parlamentre, ezt a nézetet képviseli.

Úgy gondolom, ez a 8 év bebizonyította, hogy ez nem járható út. Akkor örültem volna,
ha mondjuk a jegybank elnöke, és nem alelnök úr, bár régóta ismerjük egymást, arról beszél
itt, hogy hogyan próbálja a gazdasági növekedést ösztökélni a jegybank. Mondjuk, az
alapkamat csökkentésével. Hogyan próbál odahatni, hogy a kockázati felárak tovább
csökkenjenek? Milyen eszközök vannak a monetáris politika tarsolyában arra, hogy a
gazdasági növekedést, illetve az államadósság-csökkenést, a deficitcélt hogyan tudjuk tartani?
Hogyan lehet arra ösztökélni a kereskedelmi bankokat, hogy nagyobb hitelezési aktivitással
lépjenek föl? Milyen szerepük van ebben önöknek? Hogyan látják ezt, mit próbálnak ezért
tenni saját eszközrendszerükkel? Úgy gondolom, ezekre a válaszokra lett volna leginkább
szükségünk, ha a jegybank a kormány gazdaságpolitikáját segítené, és nem vele szembe
menne.

Az is érdekes kérdés vagy felvetés, hogy most van inflációs célja, célkitűzése a
jegybanknak vagy nincs. Mert számomra úgy tűnt, hogy továbbra is megvan, de erről keveset
hallottunk, hogy az mennyire kompetens a kormány elképzelésével, a költségvetési
törvénnyel. Én nem hallottam egyik hozzászólótól sem, Kopits úrtól sem, a jegybanktól sem,
de a kormány képviselőjétől is csak utalásként, hogy a folyó fizetési mérleg alakulása milyen
rendkívül fontos többek között ebben az évben is, hogy milyen nagy többletet értünk el, és ez
milyen kiváló alapot ad erre az évre is, a következő évekre is, hogyan alapozza ezeket meg.
És milyen fontos az, hogy a külgazdasági egyensúlyunk hogyan alakul ebben az évben.
Bizonyos értelemben vitatkoznék azokkal a megállapításokkal, hogy a gazdasági növekedés a
folyó fizetési mérlegben mindenképpen negatívumot fog okozni, hiszen ebben az évben is
lesz gazdasági növekedés, és a folyó fizetési mérleg nem negatív, hanem pozitív szaldójú
hosszú éveken keresztül. Ezek rendkívül fontos ügyek, amelyek elsikkadtak itt a
hozzászólásokban.

Érdekes volt hallanom azt, hogy az államadósság csökkentése mind a jegybank, mind
a Költségvetési Tanács részére mennyire fontos. Ezzel jómagam is egyetértek, viszont arról
nem beszéltek, hogy az, hogy a kormány vállalta a költségvetési deficitcél betartását - holott 8
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éven keresztül ezt senki sem tartotta be -, mit jelent a pénzpiacok nyugalma szempontjából,
mit jelent az államadósság kezelése szempontjából, az állampapírok kibocsátása, az
államadósság menedzselése szempontjából. Nagyon fontos, hogy végre egyszer bekövetkezik
az, önök állították minden évben, hogy tartható lesz az idei és a jövő évi hiánycél is. Ez
hatalmas eredmény ahhoz képest, hogy 8 éven keresztül a vakvilágba lehetett lövöldözni,
hogy mennyi lesz ez a hiány, és a jegybank nem szólt az ellen, hogy emberek, ez rossz, ez
nem jó pálya, itt valami számítási hiba történt. Tehát ezt az önkritikát is elvártam volna a
jegybanktól, hiszen igencsak jelentősen támogatta az elmúlt időszak gazdaságpolitikáját e
tekintetben. Úgy gondolom, ezekről is érdemes és kell szólnunk, hiszen így kapunk reális
képet.

Amit Nyikos elnök úr itt fölvetett, hogy 20 éve nem volt olyan, hogy ne lett volna
idősor. Én emlékszem a tavalyi költségvetésre, elnök úr, amikor nem volt ilyen idősor, a
2010. évi javaslat volt beterjesztve. Ilyen értelemben semmi újdonság nincs az első kötetben,
mert tavaly sem volt ilyen. E tekintetben nekem némi előnyöm van, ezt elismerem, de ez már
szinte föl sem tűnt.

Teljesen igaza van elnök úrnak abban, ha belegondolunk, hogy a költségvetés
tervezése bázisalapú. Minden kritika arról szól, hogy a bázisalapú költségvetési tervezés
rossz. Viszont elég nehéz eltérni a bázisalaptól, ha a kiadások determináltak. Nagyjából
tudható, hogy az egészségügy mennyit költ a betegekre, mennyi a betegek száma, mennyi a
betegségek száma. Ugyanígy nagyjából adott, hogy mennyit költünk alapfokú oktatásra,
felsőoktatásra, ezen nemigen lehet változtatni. Tehát a kiadásokat gyakorlatilag jól lehet
követni, hogy mi mennyi. Az államadósságra fordított kiadásokat is elég jól lehet kalkulálni.
A közigazgatást jól lehet kalkulálni, lehet egy kicsit csavarni rajta, vagy engedni egy kicsit, de
körülbelül ez is adott. Tehát nem marad már olyan rendszere a költségvetésnek kiadási
oldalon, amihez igazából hozzá lehetne nyúlni. Ezért javaslatokat is örömmel hallottam volna,
különösen a Költségvetési Tanácstól, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy a kiadási
oldalon nincsenek reformértékű elgondolások, nincs változtatás. Szerettem volna hallani, és
nagy hiányérzetem volt, hogy e tekintetben nem választ arra, hogy mit lehet a kiadási oldalon
önök szerint tenni, hogy ne az a pálya legyen, amit önök a következő évekre jósolnak. Mert
ezek adottságok. Nem lehet azt mondani az embereknek, hogy ne betegedjenek meg, ne
járjanak iskolába, nem fizetünk nyugdíjat. Úgy gondolom, ezek joggal elvárható kérdések az
emberek, az intézményhálózat részéről.

Ezért is nehéz azt mondani, hogy ne bázisalapú legyen egy tervezés. Szerencsés, ha
feladatokat is finanszírozunk, de bizony e tekintetben sokkal egyszerűbb és könnyebb a
bázisalapú tervezés, ráadásul logikus is sok szempontból Még egyszer mondom, nem egyik
vagy másik mellett vagyok, hanem az ésszerűség mellett, mikor kell ezt, mikor kell mást
alkalmazni. Azért egyiket kárhoztatni a másik javára szerintem nem feltétlenül helyes út. A
részletességről meg annyit, hogy jönnek a fejezeti kötetek, és akkor részletesen látunk
mindent, szeretném elnök úrnak jelezni. Abban gyakorlatilag majdnem minden kérdésre
választ lehet kapni, ha pedig részletesebben igényeljük, akkor a parlamenti munka során
hozzá lehet férni akár a kormány képviselői segítségével, akár más formában. Úgy gondolom,
eddig sem volt nagy különbség abban, hogy ezekhez az információkhoz mindenkinek hozzá
lehetett jutni. Az első kötet valóban elég komoly makroszámokkal avagy nagyobb
aggregátumokkal dolgozik, és a részletességre később lehet érdemben figyelni.

Talán még egy dolog, az Állami Számvevőszék költségvetésének részletezettségét
igényelte elnök úr. Ha jól emlékszem, éppen a bizottságunk volt az, amely az Országgyűlés
Hivatalának költségvetési tervezésének folyamatát megfelelően nyomon tudta követni.
Feltételezem, hogy ilyen részletességre kíváncsi elnök úr is, amikor a részletezettséget
hiányolja. Abban gyakorlatilag valóban az utolsó takarító néni bérköltségétől a tisztítószer
beszerzéséig minden benne volt, ilyen értelemben a részletesség a tervezési köriratokban



- 27 -

figyelembe vehető és nyomon követhető. Bár szerintem ettől függetlenül biztosan meg lehet
oldani, hogy ilyen mélységig álljon rendelkezésre azon képviselőknek, akik szeretnének
belemélyedni a költségvetés soraiba.

Összességében, ha megengedik, és elnézést, ha kicsikét hosszúra nyúltam, számomra
megnyugtató az, hogy mind a négy intézmény azt mondta, hogy a 2011-es költségvetés
rendben lesz mostani tudásunk szerint. Nyilván apró finomítások lesznek, különösen, mert
erre az ÁSZ fölhívta a figyelmet, illetve a tervezés megalapozottságát javítani kell. Úgy
gondolom, ez nem újdonság, és ezt figyelembe kell vennie a kormánynak a tervezési és a
megvalósítási szakaszban is. És jó alapot teremt a 2011-es költségvetés arra, hogy az
elkövetkező időszakok nehézségein túljutva 2012-2013-ban a várhatóan beinduló gazdasági
növekedés kicsit nagyobb mozgásteret adjon majd a költségvetésnek és ezen keresztül az
ország valamennyi lakosának. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres Imre képviselő úré a szó.

Az MSZP álláspontjának ismertetése

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyar Szocialista
Párt képviselőcsoportja nem tartja alkalmasnak általános vitára a költségvetési törvényt.
Ennek a bejelentésemnek nem örülök, mert közös érdek lenne az, hogy olyan költségvetési
törvényjavaslatot vitasson meg az Országgyűlés, amely megfelelően van előkészítve. Ez
azonban nincs megfelelően előkészítve. A fejezeti köteteket már megkaptuk képviselő úr,
szeretném jelezni, a tegnapi nap során, viszont a legfontosabbat nem, a költségvetést
megalapozó törvényeket. Ezek neve nem véletlenül az, hogy költségvetést megalapozó
törvények, hiszen ezek határozzák meg egy-egy számszerű rendelkezés valódi tartalmát. A
költségvetési bizottság tehát most abban a helyzetben van, hogy úgy kell az általános vitára
való alkalmasságról dönteni, hogy formális számokat ismerve, egyetértek, hogy megfelelő

idősor nélkül nagyon nehéz, de azok tartalma nélkül kell dönteni. Azt gondolom tehát, hogy
emiatt az előkészítetlenség miatt rendkívül nagy kockázata van annak a vitának, amely a jövő
héten megkezdődik az Országgyűlésben.

Van azonban négy olyan másik kockázat, ami nem az előkészítetlenséget érinti, amely
jóval nagyobb óvatosságot kívánna meg a költségvetés készítőitől. A 3 százalékos növekedés
teljesíthetősége rendkívül kétséges. Majdnem minden szakmai elemző szerint a jövő évi 3,5
százalékos infláció biztos, hogy alultervezett és magasabb lesz. Ezt egyébként a válságadók
veszélyeztetik. A kormány államtitkárának tegnapi bejelentése, hogy gázáremelésre azért van
szükség jövőre, mert a válságadók terhei miatt a vállalatok azt már nem tudják vállalni,
Völner államtitkár úr jelentette be, én a kormánytagokra hivatkozom. Tehát ez biztos, hogy
magasabb inflációhoz vezet. Ez a magasabb infláció viszont kikényszerítheti, hogy ha a
Magyar Nemzeti Bank inflációs célt tartani akarja, akkor növelnie kell az alapkamatot, ami
már most is a régióban a legmagasabb, és ez a növekedés egyik legnagyobb gátja. És ha már a
jegybanknál járunk, a Magyar Nemzeti Bank minden évben egy nagyon részletes írásos
jelentést tett le a költségvetési bizottság asztalára, a költségvetés tervezése során. Szóbeli
kiegészítés azért nem volt, mert önökkel szemben a jegybank elnöke és alelnökei részt vettek
a kormány ülésén, ahol az előterjesztés megfogalmazódott. Módjuk volt tehát az előkészítési
szakaszban nagyon részletes és nagyon világos álláspontot meghatározni. Egyébként számos
esetben vita volt, ezek a viták két független intézmény vitái voltak.

És ha már itt járunk, azt gondolom, független szakmai intézmények véleményeinek
megvitatása helyett nekünk a költségvetési törvényt kell megvitatni, nekünk figyelembe kell
venni az ő véleményüket, vagy elfogadjuk, vagy nem, hiszen azért jöttek létre ezek az
intézmények, de nekünk a kormány törvényjavaslatát kell megvitatni. Rendkívül nagy a
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kockázata tehát mind a növekedés, mind az infláció tekintetében, ha pedig a növekedés
alacsonyabb, az infláció magasabb, a foglalkoztatás nem nő, akkor ez azt jelenti, hogy az
elképzelt és beterjesztett fogyasztásnövekedés nem megalapozott. Ez pedig visszahat az egész
költségvetésre. Csak illusztrációképpen szeretném mondani önöknek, hogy a kormány is ezzel
a számol a mostani politikai nyilatkozatokkal szemben, hiszen például az állami vállalatok
osztalékbevételeit, amely az idén 30,5 milliárd forint volt, összesen 22 milliárd forintban
határozza meg. Márpedig a 30,5 milliárd forint egy nagyon nehéz év osztalékbevétele volt,
merthogy azt 2009 után kellett fizetni. Vagyis azzal számol a kormány, hogy ez egy csökkenő

tendenciájú folyamat lesz, tehát semmiféle érdemi gazdasági élénkítéssel maga a kormány
sem számol.

Mindezek alapján tehát előkészítetlennek tartjuk, és nem is ajánljuk általános vitára ezt
a költségvetési törvényjavaslatot addig, amíg az ezt megalapozó törvényeket nem tudja maga
a bizottság megvitatni. Van azonban a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban is néhány
olyan pont, amit már a mostani vitában is szeretnék elmondani. Önök többször hivatkoztak
arra az adócsökkentésre, amit a jövő héten az önök többsége megszavaz az Országgyűlésben,
hiszen a módosító javaslatokról más szavaztunk, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy ez a
személyi jövedelemadó-csökkenés igazából csak a magasabb jövedelműeknél jelent lényeges
változást. Szeretném világossá tenni államtitkár-helyettes úr szavaival szemben, aki azt
mondta, hogy radikális, nagy arányú adócsökkentés volt, ez nem az. De nincs is rá mód. Nem
azt kérjük számon tehát, hogy most nincs nagy arányú, radikális adócsökkentés. Ez
megtörtént tavalyról az idei évre. Megtörtént a személyi jövedelemadó-csökkentés, 8,5
százalékkal nőtt az önök kormánya által kiadott jelentés szerint az év első 9 hónapjában a
nettó keresetek növekedése, ami azt jelenti, hogy egy átlagos magyar munkavállaló 10-11
ezer forinttal vitt haza többet minden hónapban. Ezt nem lehet megismételni. Nem ez a kérdés
számunkra. Nem ilyen radikális adócsökkentést várunk a személyi jövedelemadótól,
lehetetlen lenne ezen a pályán tovább menni. Az első és lényeges lépés megtörtént.

Az a problémánk az önök által támogatott javaslattal, hogy azok csak a magas
jövedelműek esetében jelentenek érdemi adócsökkentést. Láttam a fiskális számokat, ez azt
jelenti, hogy a foglalkoztatottak 19 százaléka fog emiatt az adócsökkentés miatt jól járni, 81
százalék helyzete nagyjából változatlan lenne. De itt nem számoltak a nyugdíjjárulék
emelésével, ami tovább fogja rontani az ő pozíciójukat is. Van azonban ezzel az
adócsökkentéssel egy másik, a költségvetés szempontjából fontos kérdés is, hogy olyan
bevételekről mond le az állam, együtt a munkáltatói járulékplafon megvalósításával. Nézzék!
Amikor a költségvetésben és az adótörvényekben egyébként ellentmondásosan és máig
tisztázatlanul erre önök javaslatot tettek, még egyszer mondom, tisztázatlanul és rendkívül
zavarosan, akkor az egyik számítás szerint, mert így is értelmezhető az önök javaslata, annál a
jövedelemhatárnál szűnne meg a munkáltatók által fizetendő 21 százalékos járulék, ami a
munkavállaló által fizetett nyugdíjjárulék-plafont jelenti. Ez azt jelenti, hogy 640 ezer forint
havi bruttó fizetés fölött a munkáltatónak nem kellene járulékot fizetni, ez 150-170 milliárd
forint kiesést jelent. Tehát nem a 3 százalékos hiánycél tartása miatt próbálják önök
államosítani a magán-nyugdíjpénztári múltbeli megtakarításokat, hanem a magas
jövedelműeknek adott személyi jövedelemadó-csökkentés és a magas jövedelműeket
foglalkoztatóknak adott munkaadói járulék kinullázása miatt. Ez nagyjából 530-540 milliárd
forint. Ez a probléma vele. Sem egyik, sem másik nem indokolt egy ilyen helyzetben lévő
országban, és rendkívül komoly társadalmi feszültséghez fog vezetni a későbbiek során.

A harmadik kérdés, hogy valójában tartalmaz-e a költségvetés munkahelyeket
megőrző és új munkahelyeket teremtő intézkedéseket. Az világossá vált, hogy az adó- és
járuléktörvények nem, mert a társasági adó csökkentésének ilyen típusú hatása szakmai
elemzések szerint rendkívül kétséges. Ami valódi megoldást jelenthetett volna, az annak a
folyamatnak a továbbvitele, ami az idén megtörtént, az 5 százalékos tb-járulékcsökkentés.
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Ennek egy 3 százalékos további csökkentése vagy 2012-ben egy 2 százalékos csökkentése
tette volna Magyarországot igazán versenyképessé. Erre például semmilyen intézkedés nincs,
mint ahogy a költségvetési törvény gazdaságfejlesztéshez és más típusú fejlesztéshez
kapcsolódó intézkedéseiben és támogatási rendszerében sincs olyan átütő erő, ami ezt a
növekedést megalapozná. De mindjárt szeretném hozzátenni, hogy egy 2011-ben tett
intézkedés nem a 2011-es növekedést segíti, hanem a 2012-est vagy 2013-ast. Megalapozatlan
tehát ez a növekedési várakozás, már csak ebből a szempontból is.

Azt gondolom tehát, hogy nagyon nagy kockázatok vannak ebben a költségvetésben.
Többen érintették a magánnyugdíjpénztárak dolgát. Válasszuk ketté! Itt két külön komoly
probléma van. Az egyik arról szól, hogy másfél hónapig (Sic!) a munkavállalók befizetései
nem kerülnek az általuk megnyitott magán-nyugdíjpénztári számlára. Nincs válasz arra, hogy
mi van ezzel a pénzzel az ő számukra. Az állam részéről világos. Elkölti. De nekik ez mit
jelent, milyen jogosultságot jelent a későbbiekben, és mi lesz a nyugdíjukkal? És egy másik
probléma, súlyos probléma, hogy az eddigi megtakarításaiknak egyfajta államosítása történik
meg, ha önök kikényszerítik az átjelentkezésüket a tb-rendszerbe. Mert, államtitkár-helyettes
úr, nem állja ki az ön álláspontja a valóság próbáját, az önök által tervezett jövő évi
nyugdíjkifizetések nem járulékbefizetésen alapulnak, hanem járulékbefizetésen és korábban
felhalmozott megtakarításokon. Mert hiszen önök terjesztették az Országgyűlés elé azt, hogy
a mostani foglalkoztatottak normális járulékbefizetése, plusz a magán-nyugdíjpénztári
befizetéseik átirányítása, plusz még 530 milliárd forint korábbi megtakarításokból. A szakmai
álláspont ott jelenik meg, hogy ez nem lesz fenntartható, és muszáj leszünk 2012-ben és 2013-
ban is gondolkodni. Persze, ez nem felosztó-kirovó rendszer, mert a felosztó-kirovó
rendszerben egy normális társadalombiztosítási működés azt jelenti, hogy az idei befizetések
fedezik az idei kifizetéseket. Itt az idei befizetések, plusz elvett befizetések, plusz a korábbi
12 év megtakarításai jelentik a fedezetet. Ebből nagyon nagy Függetlenül attól, hogy ki
milyen nyugdíjrendszerben vagy társadalombiztosítási rendszerben gondolkodik. Ez hosszú
távon lehetetlen helyzetbe fogja hozni Magyarországot.

Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem az a vitakérdés számomra, és most
nem azt tárgyaljuk, hogy milyen két- vagy hárompilléres nyugdíjrendszer a jó, hanem erről a
folyamatról beszélünk. Ez irtózatosan nagy kockázat. Ezt mindenképpen meggondolásra
szeretném javasolni. És természetesen azt is, hogy önök igazából nemcsak ezt az 540
milliárdot szeretnék már jövőre bevonni, hanem a többi megtakarítást is, körülbelül még 2
ezer milliárdot, hiszen eredetileg 90 százalékos átjelentkezésről beszéltek. Ezt a
költségvetésen kívül egy alapba tenni teljesen megengedhetetlen. Ilyenre törvény nincs is
Magyarországon. Erre lehetőség sincs Magyarországon. Ennek a pénznek a felhasználása nem
az állam diszkrecionális joga. Itt emberek múltbeli megtakarításairól van szó. És megint nem
beszéltem arról, hogy mi van a jövendő nyugdíjrendszerrel. A múltbeli megtakarításokról
beszélek. És ha megnézzük a költségvetés kiadási oldalát, ott is ilyen feszültségeket találunk.
Nem az önök ígéreteivel hasonlítom ezeket össze, mert az inkább egy politikai vitára lenne
alkalmas, bár az is hasznos lenne, hanem a realitásokkal. Hogy vajon az a kiadási szerkezet,
amelyre most önök javaslatot tesznek, az-e a jó megoldás. Vajon az a jó megoldás-e, hogy
közszolgáltatásokban, elbocsátásokban próbálnak valamilyen béremelési mozgásteret
teremteni, miközben még azt a bérpótlékot sem teszik be, amit idén megkaptak az elmaradt
13. havi fizetés helyett a közszolgálatban dolgozók.

Az az igazi kérdés, hogy vajon az önkormányzatoknak rendelkezésre bocsátott
központi források, normatívák helyesen vannak-e meghatározva, helyes-e az, hogy bizonyos
tipikusan szociális normatívák csökkentése történik meg. Az is vitatható kérdés a költségvetés
kiadási oldalán egyébként, hogy vajon megengedheti-e Magyarország azt, hogy nulla
tartalékkal tervezzen meg egy költségvetést. Mert semmilyen központi tartalék nem áll
rendelkezésre. Olyan típusú bizonytalanságok vannak ebben a rendszerben, amelyek, azt
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gondolom, rendkívül kétségesség teszik nem csupán a majdani tarthatóságát, hanem azt is,
hogy hosszabb távon emiatt kialakult negatív hatással az ország hogyan tud számolni. Mit fog
vele kezdeni.

Ezért mindenképpen azt javasolnám, amennyiben a kormány erre hajlandó, hogy
legalább a költségvetést megalapozó törvények ismeretében foglaljon a költségvetési
bizottság állást, hogy egyáltalán megkezdődhet-e a vita. A költségvetési bizottságnak
különleges joga van. A költségvetési bizottság minősíti ugyanis a törvényjavaslatot, mi
mondunk többségi és kisebbségi véleményt a parlamentben, nem a többi parlamenti bizottság,
részben tehát mi alkotói vagyunk a költségvetési törvénynek. Diszkrecionális jogunk lesz, a
fejezeti főszámok meghatározása az első körös vita után, a hiány meghatározása, és ezzel
kijelölünk egy bizonyos pályát. Óriási a felelőssége a költségvetési bizottságnak. Én
szeretném elmondani önöknek, hogy mindenképpen megfontolást kérünk, és amennyiben ezt
elutasítja a bizottság kormánypárti többsége, akkor kisebbségi véleményt szeretnék mondani,
ha más ellenzéki párt is akar, akkor természetesen az időt megosztva, mert azt hiszem, ha nem
változtatnak a Házszabályon, 30 perc áll rendelkezésre a bizottsági vélemények értékelésére,
tehát itt azért van módunk és lehetőségünk kifejteni az ezzel kapcsolatos álláspontunkat.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr!. Vágó Gábor képviselő úr következik.

Az LMP álláspontjának ismertetése

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Bizottság! Ebben a
költségvetésben, úgy tűnik, a forradalom után elbújik az ancien règime szemlélete. Az a
szemlélet, amely ugyanúgy jelentkezett már a 2009. évi és a 2010. évi költségvetésben is.
Hogy egyszerűen fogalmazzak, ez a költségvetés fiatal- és szegényellenes, és a legnagyobb
vesztese a szociális szféra és az egészségügy. A formai kritikákat már az előttem felszólalásra
jelentkező ellenzéki képviselő urak elmondták, de hogy én is egy párat megemlítsek, mind az
összegző kimutatás, mind a közeljövőben várható kimutatások és előrejelzések hiányoznak.
Ez azt mutatja, hogy valójában a költségvetés írói is tisztában voltak azzal, hogy ez a
költségvetés már középtávon is fenntarthatatlan. Központi tartalék nélkül pedig egyszerűen
rugalmatlan lesz ez a költségvetés.

Én négy szempontból szeretném megközelíteni ezt a költségvetést. Egyszerű történeti
szempontból, hogy miért is ad hoc szerintünk ez a költségvetés. Emlékezhetünk rá, amikor
Kósa úr elszólta magát, majd pedig zuhant a forint, és rögtön jött a 29 pont. Ez hozta magával
a bankadót, ami ideiglenes adó. Majd utána követték ezt a szektorális adók, tovább terhelünk
bizonyos szektorokat. Egyszerű, ez inflációgerjesztő hatással bír. Az, hogy
továbbterhelhetőek ezek az adók, továbbra sem megválaszolt kérdés. Mint már mondtuk, a
kiskereskedelmi szektorban a nagy multinacionális vállalatok egyszerűen tovább fogják
terhelni ezt az adót, és nem feltétlenül az árban, hanem a beszállítókon keresztül, és a magyar
kis- és középvállalkozói szektor fizeti ezt meg. Majd pedig jött az Európai Unióval a vita,
hiszen amikor láttuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr elment Brüsszelbe, és azt kívánta
elérni, hogy a magán-nyugdíjpénztári befizetéseket is be lehessen tudni a költségvetési
hiányba, majd ezt nem sikerült elérni, akkor jött az a fordulat az egész kormány retorikájában,
ami a magánnyugdíjpénztárakat mint a kaszinókapitalizmus zászlóshajójának kapitányait
mutatta be. És egyértelmű, hogy mire megy ki a játék, pontosabban nem egyértelmű, ahogy a
Költségvetési Tanácstól is hallhattuk, hogy valójában mint kezdenek ezekkel a magán-
nyugdíjpénztári befizetésekkel. Majd ahhoz, hogy nehogy véletlenül alkotmányellenes legyen,
a kormányoldal egyszerűen beszántja az Alkotmánybíróság tulajdonhoz való jog
véleményezési jogát.
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Makroszempontokból ez a költségvetés egyszerű légvárépítés. Légvárépítés abból a
szempontból, hogy kétséges maga az inflációs cél. Kétséges a gazdasági növekedés, egyrészt
a fogyasztás felpörgésének szintje miatt, amit már a Költségvetési Tanácstól is hallhattunk,
illetve a Nemzeti Bank és az ÁSZ is hasonlót mondott, másrészt a költségvetés a különadók
nélkül egyszerűen fenntarthatatlan. A legnagyobb probléma ezzel a költségvetéssel az, bár azt
teljes mértékben megértjük, hogy egy forradalom egy új rendszert hoz, és a rendszerek közötti
átváltásnak van egy kisebb költsége, de hogy mi jön a rendszerváltás, nevezzük most egy
ideiglenes időszaknak, a forradalom után, hogyan fog a magyar gazdaság növekedésnek
indulni 2012-2013-ban, ezt nem látjuk, mivel egyszerűen nincsenek időszaki sorok.
Fogalmunk sincs, nemcsak nekünk, hanem véleményem szerint talán a magyar kormánynak
sem, de a magyar társadalom egészének biztos nincs fogalma arról, hogy hogyan fog
fölpörögni a magyar gazdaság. Hiszen a beruházások méretet nem feltétlenül éri majd el azt a
szintet, amit itt terveznek. Nyilatkoznak az autóipari fejlesztésekre. Az LMP már többször
kifejtette, hogy az autóipar a XX. század húzóágazata, a XXI. század húzóágazata pedig a
zöld ipar lenne. Talán ha ezekbe e fejlesztésekbe ruháznánk be, akkor hosszú távon a
megújuló energiaforrások, illetve a környezetbarát technológiák elterjedése valóban
fenntartható pályára tudná állítani Magyarországot.

Másik hatalmas kérdés makroszinten, hogyan megy végbe az 1 millió munkahely
megteremtése. Hiszen négy év alatt most 400 ezer munkahelyet céloz meg, de valójában,
nagyon egyszerű kiszámolni, ennek csak töredéke fog megvalósulni, körülbelül 15 ezer
munkahely lesz, ha megteremtődik. A bevételi oldalról a magánnyugdíjpénztárakból átlépők
száma nem valószínű, hogy ilyen magas lesz, mint amennyivel számol ez a költségvetés.
Hiszen, mint azt már abban a vitában is elmondtam, akkor jó egy nyugdíjrendszer, ha állandó,
ha kiszámítható. Ilyen esetben, amikor a törvényeket hétről hétre, napról napra változtatjuk, és
nincs jogbiztonság, nincs az embereknek bizalmuk a nyugdíjrendszer egészében, akkor nem
valószínű, hogy ilyen gyorsan változtatnak majd. A tőkejövedelmek adójának csökkentése is
nehezen ágyazható be abba a spekuláció elleni kíméletlen küzdelembe, amit Orbán Viktor
meghirdetett. Valamint a nagyobb cégek társasági adójának csökkentése sem segíti igazán a
magyar kis- és középvállalkozói szektor versenypozícióját. Kiadási szempontból vesztesek
szép számmal, nyertesek csak nagyítóval találhatóak. A nyertesekről már itt beszéltünk, a
határon túli magyarok vagy a kisiskolák, esetleg a debreceni futballklub, vagy a
miniszterelnök személyi testőre.

Viszont a kiadási szektor veszteseinél sokkal nagyobb vesztesekkel találkozhatunk.
Ilyen az egészségügy, a tudomány, a szociális szféra, a kultúra, a környezetvédelem. A
termékdíjakat előzetesen Illés államtitkár úr körülbelül 85 milliárdra saccolta, a
költségvetésben csupán 22 milliárdnyi tételt találhatunk. Az ifjúságpolitika is ugyanolyan
vesztes, és itt most nem beszélek arról, hogy az adóváltozások kapcsán pont a fiatal
pályakezdők azok, akik sokkal kevesebbet fognak hazavinni, nemcsak reálértéken, hanem
nominálisan is. A hatalmas, akár Klebelsberg Kúnóhoz hasonlítható oktatáspolitikai,
vidékpolitikai, illetve ifjúságpolitikai program ez az integrált közösségi szolgáltató terep,
amihez a kormánynak is segítséget kellene nyújtania, nem indul el. A hajléktalanellátás
nominálértékben marad, reálértékben csökken, pedig a hajléktalanok száma
valószínűsíthetően, és ezt Pintér belügyminiszter úr is elismerte, nőni fog. A
bürokráciacsökkentés pedig csupán fűnyíró elven működik, nem nézik meg, hogy valójában
milyen kompetenciákra van szükség. Összességében ez volna az LMP véleménye.

Most pedig reagálnék a vitában elhangzottakra. Szijjártó úr azt mondta, hogy most
csak 2011-ről kell beszélnünk. Ez abból a szempontból nem igaz, hogy most egy forradalmi
változásban vagyunk, a magyar gazdaság forradalmian változik. Matolcsy úr magyar csodát
vizionált, de mi nem látjuk ennek a magyar csodának a számait. Hogyan fog ez 2012-ben,
2013-ban kinézni. A magyar gazdaság fejlődésének útja nincs kikövezve. Pedig nagy szükség
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lenne rá, hogy tudjuk, merre indulunk el. Ellenkező esetben csak a kínai „nagy ugráshoz”
hasonlítható ez a várt gazdasági csoda. A munkavállalás támogatásáról szól ez a költségvetés
Szijjártó úr szerint. Véleményünk szerint az lenne igazából a munkavállalók támogatása,
illetve a munkahelyteremtés biztos pontja, ha a járulékokat csökkentenék. Ehelyett
járuléknövekedést tartalmaznak a költségvetést megelőző adótörvények. A válságadók csupán
három évre szólnak, és nem tudni, mi az a biztos pont, ami a válságadók után majd
megalapozza a 2012-es, 2104-es költségvetést.

Nyikos úr rendkívüli kormányzati intézkedésekről beszél, ez tényleg valóban furcsa,
hogy mire költik ez a 90 milliárd forintot. Talán éppen ez az általános tartalék másik neve, ezt
nem tudjuk, de általános tartalékot ez a költségvetés nem tartalmaz, ezért eléggé rugalmatlan
lesz ez a költségvetés.

Dancsó úr szerint a 2011-es költségvetés tartható és fenntartható is. Szerintünk
valóban tartható, lehet, esetleg, viszont fenntarthatónak biztosan nem nevezhető. Hiszen azok
a gazdaságpolitikai elvárások, amiket passzintunk a költségvetés mellé, elég erőteljesen
kérdőjelesek, hiszen nem tudni, hogy hosszú távon ez a gazdaság struktúra, ez a gazdasági
környezet, amit kialakít ez a költségvetés, hogyan lesz fenntartható a válságadók, illetve a
szektorális adók nélkül.

Szekeres úrral annyiban egyet tudok érteni, hogy társadalmi feszültségeket fog okozni
ez a költségvetés, nagyon egyszerű okoknál fogva. Hiszen a gazdagok még gazdagabbak, a
szegények pedig még szegényebbek lesznek ezen költségvetés által. De a bérpótlékon kívül
igazából azt is hiányolom hogy a tűzoltók túlórapénzei sincsenek benne. Tudom, ez nem
ennek a kormánynak a sara, hanem az előző kormányé, viszont azt kell látni, hogy sok ezer
ember, aki akár az életét is képes föláldozni azért, hogy a katasztrófát megelőzze, az ő
túlórájukat, az ő munkájukat nem becsüljük meg, és egyértelmű, hogy törvény szerint jár
nekik ez a túlórapénzt, viszont nincs betervezve ebbe a költségvetésbe.

Ezen kívül a költségvetési vitához még több más frakció is bizonyára több tucatnyi
módosító javaslatot fog benyújtani, valószínűleg százszámra azt remélve, hogy sokkal, de
sokkal jobbá tudjuk tenni ezt a költségvetést. Üdvözölnénk azt, ha a költségvetési vita végére
legalább látnánk azt, hogy 2012-2013-ra milyen elképzelései vannak a kormánynak, hogyan
fogja a magyar gazdasági növekedés útját kikövezni az Orbán-kormány. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Arnóth Sándor, utána Tukacs István következik.

Arnóth Sándor hozzászólása

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Mélyen Tisztelt Elnök Urak! Alelnök Úr! Kedves
Vendégeink! Engedjék meg, hogy egy más oldali megközelítést alkalmazzak, mint az eddig
felszólalók, ahol meg kell fogalmaznom olyan gondolatokat, amelyek kritikai jellegűek, és
olyanokat is meg kell fogalmaznom, amelyek egyetértőek.

Nekem az a véleményem, hogy ha a kiindulási pontot nem helyesen választjuk meg
akármilyen vitában, akkor a következtetések esetlegesen pontatlanok lesznek. Ezt
diákkoromban úgy fogalmazta meg egy öreg kőműves mesterember, akinél nyári munkán
voltunk, amikor ilyen vacak, rossz idő volt, mint most, de az alapozást meg kellett csinálni,
hogy a szilárd sárig le kell menni. Sár, sár, de az már tartalom. Ha nem megyünk le, és nem
vázoljuk föl, hogy honnan indulunk, akkor nagyon nehéz a 12, 13 vagy 23 évvel későbbi
célokat megfogalmazni. Ha nem fogalmazzuk meg ezt a kezdőpontot, akkor elszállnak a
fantáziák. És ez a mai ülésen számomra teljesen egyértelmű volt, hogy mindenkinek elszállt a
fantáziája. Hát nézzük már! Hol jár az államadósság? Számoltak azzal, hogy az államadósság
emelkedett? Számoltak azzal, hogy hol jár a munkanélküliség? Tisztában vannak önök azzal,
hogynem a pluszokat osztjuk el, hanem a mínuszt terítjük? Tessék mondani, tisztában vannak
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önök azzal, hogy Észak-, Kelet- és Dél-Magyarország már nem is leszakad, hanem letörik az
országról?

Ahol én élek és képviselő vagyok, vannak olyan falvak, 40-80 százalékos a
munkanélküliség. Tisztában vannak önök ezzel? Tisztában vannak önök azzal, hogy azt kérik
számon most egy költségvetésen, ami 2-3 múlva megy, hogy honnan indul az a költségvetés?
Ezekről a területekről eddig még csak pénzt vontak ki. Hol zárták be a vasutakat? Hol a
legelhanyagoltabbak az utak? Ezekről a településekről vajon el tud menni dolgozni, tanulni
valaki? Tőkekivonás zajlott itt az elmúlt években, vagy sajnos évtizedekben.

Nézzük a másik oldalt! Tisztában vannak önök azzal, vagy foglalkoztatták önöket
azok a gondok, hogy a lakosság 10 százaléka fizeti be a személyi jövedelemadó 40
százalékát? Ugyanis ez nem tűnt ki ezekből a szakértői véleményekből. Vagy, mondjuk kis
szösszenetként, tudták önök, hogy ez a régi költségvetés a harmadik nekifutásra állt össze,
úgy, hogy minden két hónapban javítani kellett rajta valamit? Ha ezeket nem tesszük egymás
mellé, hölgyeim és uraim, akkor olybá tűnik ez a vita, mintha pluszokat osztanánk. Ha
valakinek, kedves vendégek és mélyen tisztelt elnök urak, alelnök úr, akkor önöknek kellene
ezt a legjobban tudni, hogy honnan indulunk, mi a starthelyzet. Ha ezt akarjuk tovább
folytatni, ebbe az irányba akarunk tovább menni, akkor jön a következő Bokros-csomag,
ilyen-olyan csomag. Ez nem megy. Arra a városrészre, vagy arra az országrészre, ahonnan én
jövök, nem lehet többet rátenni. Ne is kísérletezzenek vele, nem fog menni. Mindennap teszek
én is annak érdekében, hogy ennek keresztbe feküdjek.

Ez nem egy rendezett ország, nem egy rendezett gazdaság képe, amiről most
beszélünk, és még akkor nem szóltunk a külső tényezőkről, a nemzetközi válságról. Itt egy
politikai bukott meg, a szociálliberális gazdasági és társadalmi modell, ami nem működik. Az
a kérdés, hogy maga az igazgatási rendszer is zavarban van, nem tudja, hogy mit csináljon.
Csak egy gyors számolás. Itt vártam volna, hogy esetleg némi önkritikát gyakorol akár egyik,
akár másik elnök úr, aki itt van. Nézzük meg a 2007-es költségvetésben, abban minden
látszik. Püspökladány 16 ezres város. Az első évben 168 millió forint hiányt csináltak nekünk
úgy, hogy csak a kötelező feladatokat finanszíroztuk. A következő évben, összevontunk,
tornáztattuk, lett 120. A következő évben 220, ebben az évben már 270-nél tartunk. Összesen
körülbelül 800 millió forint, ami egy kisváros költségvetéséből négy év alatt kimaradt. Nem
hallottam a Magyar Nemzeti Bank sirámait, hogy ez kockázatot jelent. Jelent kockázatot. Sőt,
még a tanács hangját sem hallottam, hogy az önkormányzati rendszer tönkremegy, hölgyeim
és uraim. Hadd tegyem hozzá, a gazdálkodásunk színvonalára az volt jellemző, hogy
indítsunk akár a 168-ról az első évben, a működési oldalt mindig kihoztuk nullszaldóra. Nem
vittünk magunkkal a működési oldalon adóságot tovább.

Hol van ehhez képest az a gazdálkodás, amiről itt beszéltek? hol van az a rendezettség,
amit most számon kérnek? Talán egy kicsit szét kéne nézni ebben az országban az ajtón kívül
is, a kocsiajtón kívül is. Ezek miatt szerintem ma világos célokat kell megfogalmazni, és
ezekhez kell bevonni a forrásokat, a lehetőségeket. Elnök úr említette, hogy azt a bizonyos
elefántot nem lehet éjszaka ellopni. Itt 8 éven keresztül lopták, éjjel-nappal. És ezt nem én
mondtam. És a trükkök százai, amiről nem kell tudni, majd Veres Jani elmondja. Ezt nem
egyszerre lopták el, hanem darabonként, de masszívan hazavitték. Abban viszont egyetértek a
kritikai észrevételeken túl, hogy igenis van kockázata a költségvetésnek. Hogyne lenne
kockázata! Milyen költségvetésnek nem volt még kockázata? De nézzük már meg a kockázati
arányokat! Én azt fogom mondani, hogy ha a célokat világosan megfogalmaztuk, akkor
támogatni lehet ezt a költségvetést. És elvárom azt is, egyszerű állampolgárként is,
polgármesterként is és képviselőként is, hogy ugyanúgy álljon be a sorba a Magyar Nemzeti
Bank, a tanács vagy a parlamenti képviselők.

Persze, hogy vannak benne hibák. Hogyne lennének! De ahhoz képest, amilyen
állapotba átvettük az országot? Már ne haragudjanak! Nyugodtan példát lehet venni az
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önkormányzati költségvetésekről. Az önkormányzatok nincsenek úgy eladósodva, arányában
sem, ahogy az ország, amit pedig hej, de okos emberek irányítottak eddig. Azért nézzük meg
azt a teljesítményt, amit polgármester kollégák nyújtottak a képviselőtestületi tagokkal együtt.
Úgyhogy azt mondom, ennek a költségvetésnek nyilván hibái. Éppen nincs előttem az a
táblázat, hogy cáfoljam azt az állítást, amit Vágó vagy Szekeres képviselő úr mondott. De
összességében az adott helyzetre megoldást javasol. Hogy mi lesz a következő évben meg az
azután következő évben, csak akkor vethető föl ilyen tragikusan, ha feltételezzük, hogy ennek
az országnak nincs kormánya. Mert a kormány arra való, hogy menet közben igazítsa a
viszonyokat, gardírozza az országot.

Tehát azt mondom, hogy ezeket a figyelmeztetéseket meg kell fogadni, és ezzel nincs
is vitám. De azoknak is meg kell fogadni azokat a figyelmeztetéseket, amik elhangzottak,
amiket mi, politikusok megfogalmazunk, mert az sem megy tovább, ami eddig ment. Most
támogatni kell ezt a költségvetést. Nem azért, mert hibátlan. Hanem azért, mert ez esélyt ad
arra, hogy lakossági megszorítások nélkül az országot, különösen a leszakadó részeket, a
családosokat, mert Vágó Gábornak nincs igaza, a családos embereket olyan helyzetbe hozza,
hogy egyáltalán élhető legyen ez az ország a széleken is. Köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs István, utána Márton Attila!

Tukacs István hozzászólása

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Elöljáróban hadd
nyilvánítsam ki mélységes szolidaritásomat mindazokkal, köztük Arnóth Sándor
képviselőtársammal, akik olyan térségekben élnek és próbálnak dolgozni, amelyek
leszakadóak, akár Borsodban, a Hajdúságban, Szabolcsban vagy Baranyában vannak ezek. A
második, amit mondani szeretnék, mély tisztelettel megköszönöm elnök urak, meghívottaink
tájékoztatóját, és a magam részéről tudomásul veszem, hogy ennél az asztalnál politikusok
ülnek, önök pedig szakmai véleményeket mondtak azért, hogy segítsék a döntésünket. Ezzel
azt is tudomásul veszem, hogy nem az önök előterjesztését tárgyaljuk, hanem a kormány
költségvetését, és ehhez próbálok majd hozzáfűzni néhány gondolatot.

Az első úgy szól, hogy két, általunk megszokott és alapelvet a költségvetés felrúg. Az
egyiket Szekeres Imre említette, ezt valóban komoly tartalmi hibának érzem, hogy nincsenek
a költségvetést megalapozó törvények. A képviselőtársaim, akik részt vettek a bizottság
munkájában, emlékeznek arra a metódusra, hogy a költségvetések tárgyalása előtt beérkeztek
azok a törvények, amelyek valóban tartalmilag mutatták be azt, hogy a költségvetésben mi és
miért fog változni, milyen módon és milyen irányban. Ez nekem hallatlanul hiányzik, viszont
úgy érzem valami homályos oknál fogva, hogy a megalapozó törvények funkcióját jelenleg
két akcióterv tölti be. Ezek a bizonyos, lóhalálában a parlamenten keresztül vitt akciótervek.

A másik lényeges alapelv, amivel szakít ez a költségvetés, hogy egyszeri bevételre
nem tervezünk folyamatos kiadásokat. Ezt annál is inkább hibának tartom, mert ha a
költségvetés bevételi oldalát vizsgáljuk, akkor azt kell megállapítsuk, hogy biztonságos 2011-
ben, de ezek a bevételek egyszeri bevételek. Miféle bevételek ezek? Első körben én is a két
leglényegesebbet említeném, mind a kettő a magánnyugdíjpénztár ügyéhez kapcsolódik, a
befizetéseket, ami konkrét pénz 12 hónapig, és a Kopits elnök úr által említett, valamilyen
módon megbecsült, az állami rendszerbe visszaérkező vagyont, amiről nem tudjuk, hogyan
tehető majd pénzzé, de ezt pillanatnyilag nem is kell vizsgálni. Nagyon nagy hibának tartom,
hogy erre a két egyszeri tételre költségvetési tervezés folyik egy olyan rendszerben, amelynek
a struktúrája változatlan. Ebből kifolyólag a legnagyobb probléma az, hogy jövőtlenné kezd
válni a dolog. Nagyjából az az érzése az embernek, hogy ez az év rendben van a hiánycél
tekintetében, aztán a többit majd meglátjuk, akkor majd hozunk újabb döntéseket. Ennek
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nagyon jellemző példája a mai álláspont kinyilvánítása a Költségvetési Tanács elnöke és
Szijjártó úr részéről, hogy lesz-e válságadó 2012 után. Nem lesz, de majd valami lesz. Ezek
azok az ügyek, amelyek, úgy érzem, azt bizonyítják, hogy nem tudjuk, mi lesz, majd akkor
csinálunk valamit, ha a probléma elénk kerül. Megnyugtatóbbnak érezném, ha a
költségvetésben állandó és megnyugtató bevételek finanszíroznának állandó kiadásokat.

A kiadási struktúra nagyjából változatlan. A bevételekkel azért nem foglalkozom, mert
kimerítőek voltak az elhangzott érvek a bevételi oldal tarthatatlanságáról, az adórendszer
igazságtalanságáról és egyebekről. A kiadási oldalon tehát a struktúra változatlan. És akkor
azokat a kérdéseket kell feltenni, hogy vajon ez a változatlan struktúra kell-e hogy működjön
a következő időszakban. Két érdekeset említenék, két fontosat említenék, az egyik az
önkormányzat, a másik az egészségügy. Jelen pillanatban, és nem vagyok olyan udvarias,
mint Szekeres úr, mégis emlékeztetnék rá, hogy a kórházi konszolidációt ígérték az
egészségügyi szférának. Kórházit, ami olyan százmilliárdokra rúgó összeg, most nem tudom,
mennyi. A költségvetésben persze ilyet nem találni. Így volt, konszolidálni fogjuk őket, majd
visszaadjuk ezt a pénzt. Nemcsak az a hiba, hogy ezt nem tartják be, tekintsük úgy, hogy ez
nem hiba, hanem realitás. A probléma csak az, hogy egy rossz irány elindul például a
szférában, a mostani költségvetéssel. Nem az történik ugyanis, hogy megpróbálnak
megerősíteni egy alapellátást és járóbeteg-ellátási rendszert, ahol könnyebben intézhetők a
beteg ügyei, hanem újra és folytonosan a kórházakat helyezzük előtérbe, amelyről tudjuk,
hogy a gyógyítás legdrágább formája. Tehát ott alapvető változás nincs, csak ezt szeretném
leszögezni. Sőt, a folyamat nem is jó irányú.

A másik az önkormányzatok világa. Akik szegények. De különben a szféra gazdagabb
lenne. A kérdés úgy szól a tisztelt kormányoldalhoz, hogy 3200 önkormányzatot fogunk-e
finanszírozni a következő négy évben. Ha annyit fogunk finanszírozni, akkor bizony ez a pénz
kevés lesz, folyamatosan lesz kevés. Ha kevesebbet, akkor talán elegendő. Ezt a kérdést nem
nekünk kell eldönteni, nyilván eldönti az, akinek van erre kétharmados támogatása, de a
kérdést változatlanul fel kell tenni.

A harmadik ügy, amit zárásként feltennék, a megalapozottság, a becslések jóság foka,
vagy minősége. Magam is egyetértek azokkal a szakmai véleményekkel, amelyek kérdésessé
teszik azt, hogy az infláció ezen a szinten fog-e alakulni. Valószínű, hogy a különadók
áthárítása miatt nem. A kérdés az, hogy van-e 3 százalékos gazdasági növekedés. Nagy
valószínűséggel ennyi nem. Kérdés az, hogy a fogyasztásra milyen élénkítő hatással lesz az új
adórendszer, és vajon a fogyasztás ugrásszerűen megnő-e. Nem. tehát úgy gondolom, hogy
ezek az alapok is legalább kérdéses ahhoz, hogy ez a költségvetés működni fog. Mégis úgy
látom, hogy a spájzolás abba az irányba megy, hogy a költségvetés legalábbis a 2011-es
évben működjön.

Zárásként pedig azt szeretném elmondani, hogy ez a majd kinövekedjük magunkat,
Matolcsy miniszter úr fantazmagóriája, ideje lenne komoly szakmai vitát folytatni miniszter
úrral, mert ahhoz, hogy az általa, illetve a kormányoldal által megjelölt célok teljesüljenek,
gyakorlatilag 7-8 százalékos GDP-növekedés kellene folyamatosan. Az meg nem lesz. Nagy
valószínűséggel a növekedésnek ezt a dinamizmusát nem sikerül elérni. Úgy látom, hogy
egyre inkább károsak és félrevezetőek azok a nézetek, amelyeket a gazdaságpolitikát,
költségvetési politikát vivő miniszter úr képvisel. Arról nem is beszélve, hogy a
költségvetésben milyen értelemben találhatóak mondjuk fejlesztési eszközök, amelyek akár
megalapozhatnák ezt a dinamizmust.

Hogy jót mondjak róla, szóval, van itt jó, csak éppen az is ellentétes azzal, amit a
kormányoldal, a kormányt támogató többség mondott. Ez pedig az kisebb lesz az állam. A
költségvetésben egy centivel sem kisebb ez az állam. Nem az elbocsátásokra gondolok,
hanem arra, hogy a dologi kiadások ebben jócskán többek. A kisebb állam nem úgy
képzelhető el, hogy 30 ezerrel kevesebb közalkalmazott lesz, hanem úgy, hogy az állam
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működése kerül kevesebbe, az pedig nem a legjobb jel erre. Ha azonban ez annak a jele, hogy
értik és megértik a költségvetés tervezői, hogy a lakossági fogyasztásból nem lesz gazdasági
dinamizmus, hogy ezen az ágon az államnak kellene talán fogyasztani, költeni, az egy másik
történet, csak jelzem, hogy ez megint ellentétben van azzal, amit eddig képviseltek.

Szeretnék visszakanyarodni két dologhoz tehát zárásképpen. Az egyik, hogy a
költségvetést megalapozó törvények kellenének, hogy komoly vitát lehessen folytatni. Ezek
nincsenek, ezért ebben a tekintetben nem tudjuk általános vitára ezt az előterjesztést, és
változatlanul ahhoz a fájó ponthoz szeretnék visszakanyarodni, hogy egyszeri bevételből
folyamatos kiadást finanszírozni valóban szakítás, de nem az eddig gyakorlattal. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Márton Attila, Pósán László, Ékes József, Szólláth
Tibor lesz a megszólalók sorrendje, és újbóli megszólalóként majd Vágó Gábor.

Márton Attila hozzászólása

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Vendégek! Tisztelt
Bizottság! Nem tudom, mennyire mondhatom szerencsésnek magam, hogy tegnap a
gazdasági bizottságban végigültem már ezt a költségvetési vitát, és azt kellett
megállapítanom, hogy Szekeres képviselő úr most egy kicsit bővebben, de lényegében
ugyanabból a kommunikációs panelgyűjteményből dolgozott, mint tegnap a gazdasági
bizottságban részt vevő képviselőtársai elmondtak. Egész egyszerűen néhány dolog nem állja
meg a helyét abból, ami elhangzott. Néhány tényszámmal szeretném megcáfolni azt, ami itt
most elhangzott. Elsősorban, mondom, a Szekeres úr által elmondottakra hadd reagáljak.

Picit úgy beszélt, mintha legalábbis most csöppentek volna ide be, a parlamentbe, és
az elmúlt 8 évben semmi közük nem lett volna az országhoz, az ország gazdaságpolitikájához.
Olyan szép dolgokat mondott, hogy mi mindent szeretnének látni a költségvetés
megalapozása mellett. Azt mondanám, hogy ha az elmúlt 8 évben azoknak, amit most
elmondott óhajként, csak a felét láttuk volna, akkor ma valószínűleg nem itt tartana az ország,
gazdaságilag, költségvetési szempontból. Elhiszem, hogy szokatlan ellenzéki
képviselőtársaim számára is az a fajta filozófia, ami a gazdasági növekedésre, a fejlődésre és a
2011 után következő időszak megalapozására vonatkozik, hiszen az elmúlt 8 évet és
különösen az elmúlt 4 évet úgy lehetne nagyjából jellemezni, hogy gazdaságilag
egyértelműen lefelé a lejtőn. Most viszont valami egészen másról van szó, amit az
adótörvényekkel, illetve a költségvetéssel szeretnénk megalapozni.

Csodálkozom azon, hogy Vágó Gábor képviselő úr itt azt mondta, hogy a szociális
szféra, az egészségügy és a fiatalok lesznek majd ennek a költségvetésnek a kárvallottjai.
Tisztelt képviselő úr, elsősorban azokra gondolok, akik munkanélküliek, és valamilyen
módon foglalkoztatni kellene őket, az ez évi 110 milliárd forint helyett ebben a
költségvetésben 162 milliárd forint van. Igaz, hogy nem egy soron, hanem részben az
önkormányzatoknál, részben pedig a munkaügyhöz kapcsolódóan, de a cél mégis csak
ugyanaz. A költségvetés végén, fejből hadd ne idézzem önnek, melyik összefoglaló
táblázatban, ott vannak azok az összesítések, amelyekből ezt látni lehet. Ez benne van.
Hasonló a helyzet az egészségügyben. Kevesebb pénzt nem fog kapni az egészségügy.
Megmondom őszintén, fiatalok alatt azokat értem, akiknek jövedelmük van. Az adótörvény
átrendezése pontosan arról szól, hogy ezek a fiatalok, elsősorban családosok fognak
adókedvezményeket kapni. Három gyerek esetén 90 ezer forint az adókedvezmény havonta.
Ez mi, ha nem a fiatalok segítése? Úgy gondolom, hogy az adótörvény és ehhez kapcsolódóan
a költségvetés is pontosan rácáfol mindarra, amit ön elmondott.
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Szekeres úr hiányolta az elemzéseket, a hosszú távú kitekintést, egyebeket. Az elmúlt
8 évben láttunk néhányat, de abban túl sok köszönet nem volt. Kár, hogy Szekeres úr most
nincs bent a teremben, de szívesen megkérném, hogy mondjon már legalább egyetlenegy
olyan évet, amikor a következő év megalapozó számai legalábbis jó közelítéssel, egy-
kéttizedes pontossággal megfelelőek voltak. Hát nemigen tudna mondani ilyen évet, mert
ilyen nem volt. Ezt csak a történeti hűség kedvéért mondom, és aki az elmúlt 8 évben itt ült,
talán még emlékszik ezekre a számokra. Tegyük már helyükre a dolgokat! Amikor valaki
valamit kritizál és számon kér, akkor azért nyúljunk vissza ahhoz a teljesítményhez is, ami az
elmúlt 8 évet jellemezte. Igen, ebben az adótörvényben és ebben a költségvetésben egy, az
elmúlt évekétől teljesen eltérő, új szemlélet tükröződik, ez pedig a gazdasági fejlődés. Én nem
használnám azt a kifejezést, amit most Tukacs képviselő úr az előbb használt, hogy majd
kinövekedjük magunkat, fogalmazzunk úgy, hogy egy nagyon komoly gazdasági növekedésre
van ahhoz szükség Magyarországon, hogy az ország hosszú távon is működőképes legyen, és
igenis magam is úgy gondolom, hogy ez a költségvetés és az ehhez kapcsolódó adótörvény
ezt a megalapozást szolgálja.

Néhány dolog. Szó van itt inflációról, foglalkoztatásról, munkahelyteremtésről.
Ahhoz, hogy mindezek a dolgok megvalósuljanak, gazdasági növekedés kell. Megint csak
visszautalok arra, amit Szekeres képviselő úr elmondott. Azt mondta, hogy hol van itt a
foglalkoztatás, hol van itt a munkahelyteremtés. Kérem szépen, bármennyire is hihetetlen, de
szerintem ebben a költségvetésben benne van, még ha nem is közvetlen módon. Közvetlen
mód majd az Széchenyi-terv lesz, amely jövő év januárjától elindul, és amelyet annak idején,
2002-ben pontosan ők véreztettek ki, az MSZP-SZDSZ-koalíció, de közvetve azért ebben
benne van. Ha valaki egy kicsit figyelt a Költségvetési Tanács összefoglalójában, az elnök úr
felvezetésében is elhangzott, hogy az adótörvény változásának kapcsán nagyjából 3-400
milliárd forint lesz ami, az embereknél marad. A kérdésem az, hogy önök szerint vajon mi
lesz ezzel a 3-400 milliárd forinttal. Ez úgy eltűnik a levegőben? A helyzet az, hogy nem.

És ugye megint csak kritikaként elhangzott, hogy a fogyasztásra alapozott gazdasági
növekedés van. Pontosan a tegnapi vita után direkt utánanéztem, és összeszedtem néhány
konkrét számadatot. Hát, tisztelt képviselőtársaim, az a helyzet, hogy ezt mindig is tudtuk, de
hétfő óta konkrét számadatok állnak rendelkezésre, hogy Magyarország, bizonyos
szempontból sajnos, a gazdasági növekedés szempontjából pedig azt mondom, nem biztos,
hogy olyan mértékben hátrány, sereghajtó az Európai Unión belül, és Európán belül is a
megtakarítási mértékben. Ma az a helyzet, és még egyszer mondom, ez hétfői adat, hogy
Magyarországon a megtakarítási hajlandóság most érte el ez év elején érte el a 2002-es
szintet, ami nagyjából a GDP 4,5-5 százalékára tehető. Ezzel szemben például a német, illetve
a kelet-ázsiai országokban a megtakarítási hajlandóság a 20 százalékot is eléri. Tehát ebből
azt a következtetést kell levonni, és még egyszer mondom, ez csak részben sajnálatos, hogy
kisebb Magyarországon a megtakarítási hajlandóság, tehát az emberek talán egy kicsit
kevésbé gondolnak az elkövetkezendő időszakra.

De ebből a szempontból ez kifejezetten jó, hiszen ennek a 3-400 milliárd forintnak
jelentős része valamilyen módon a magyar gazdaságba fog visszakerülni, nagy
valószínűséggel fogyasztás formájában. Márpedig, ha ez fogyasztásként bekerül a magyar
gazdaság vérkeringésébe, akkor megint csak azt mondom, hogy közgazdasági
törvényszerűség, hogy e mögött valaminek lennie kell. Tehát valamilyen terméknek,
szolgáltatásnak. Kétségtelen, hogy ennek egy része valószínűleg importból fog származni, de
bízunk abban, és a Széchenyi-terv nem véletlenül fog majd különösen a kis- és
középvállalkozások támogatásáról szólni, hogy a hazai kkv-szektort fogja majd erősíteni,
egyrészt beruházási, munkahely-teremtési alapon, másrészt szolgáltatásbővítéssel. Tehát úgy
gondolom, hogy most a 2010-es, 2011-es realitások között igenis megvan, meglesz a
gazdasági megalapozottsága annak, hogy a magyar gazdaság fejlődő pályára álljon. Én ebben
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látom igazából azt a lehetőséget, amit itt különösen ellenzéki képviselőtársaim hiányoltak,
hogy hogyan lesz majd itt gazdasági növekedés. Csak úgy lesz, ha magunk ezt megteremtjük.
Az adótörvény változása, ez a 3-400 milliárd forint például szolgálhatja ezt, s még egyszer
mondom, a Széchenyi-terv, amelyik kifejezetten a kkv-kat fogja majd szolgálni szintén a
gazdaság fejlődését fogja erősíteni.

Lehet, teszem hozzá még egyszer, hogy ez az elmúlt évek gyakorlatától eléggé eltér,
de mi, úgy gondolom, nagyon helyesen úgy látjuk, hogy csak egyetlen útja van Magyarország
továbblépésének, hogy ne lefelé a lejtőn legyen ismét, ha valamilyen módon a gazdaságot
kezdjük el élénkíteni. Márpedig, következetesen és harmadjára is elmondom, ez az
adótörvénycsomag és ez a költségvetés legalább a megalapozását fogja szolgálni a további
gazdasági fejlődésnek. Úgyhogy nagy tisztelettel arra biztatom ellenzéki képviselőtársainkat,
ugyanúgy, ahogy a gazdasági bizottságban is tettem, hogy módosító javaslatokkal lehet ezen
még finomítani természetesen, hiszen ötletek, javaslatok mindig lehetnek, de alapjaiban
támogassák ezt a javaslatot. Hiszen benne van az esély és a lehetőség. Őszintén bízom benne,
hogy azért önök is úgy gondolják, hogy az esélyt legalább adjuk meg Magyarországnak, hogy
továbblépjünk. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pósán László a következő.

Dr. Pósán László hozzászólása

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden csak néhány
adatot szeretnék mondani, hogy bizonyos felvetések ne maradjanak a levegőben lógva.
Elhangzott az, hogy az egészségügy kiadásai hogyan és miként alakulnak. Tukacs képviselő

úr és Vágó képviselő úr is említette ezt. Nos, összesítve az egészségügyi kiadásokat, az ez évi
1198 milliárdról 1254 milliárdra emelkednek a következő évi támogatások. Ezen belül 502
milliárdról 547 milliárdra a kórházi tételek. Az oktatásnál ugyanez a helyzet, van emelkedés,
1145 milliárdról 1515 milliárdra. Ez összesített adat. Csak jelezni szeretném, hogy az olyan
típusú kijelentésekkel, hogy hol van vesztés, visszaesés, nagyobb felelősséggel bánjunk, előbb
nézzük meg a számokat, hogy stimmelnek-e. Ahogy az előbb Márton képviselő úr mondta el
ezt a munkanélküli ellátás szempontjából, ugyanúgy a többi szektornál is igaz ez, csak egy
kicsit jobban össze kell fésülni a lehetséges sorokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ékes József következik.

Ékes József hozzászólása

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Talán Tukacs
képviselőtársamnak szeretném kihangsúlyozni. Ha visszaemlékezik arra a vitára, amikor
Korózs Lajossal a magyar nyugdíjkorhatár felemelése miatt volt vitánk a parlamentben, és
Szabó Zoltánnal is, akkor úgy találtam fogalmazni, hogy ha ez így megy tovább, akkor az
utolsó kapcsolja majd le a villanyt. Talán dereng valami erről a vitáról. Szabó Zoltánnal is
volt egy nagyon kemény vitánk, amikor a belső piacról, a belső piaci élénkülésről beszéltünk.
Talán ez a költségvetés is voltaképpen abba az irányba megy, hogy a belső piac élénkülésén
keresztül próbál egyfajta növekedési pályára állítani bizonyos területeket. Hiszen az elmúlt
időszakban, azt lehet mondani, a teljes belső piac is leült.

Amit Szekeres Imre képviselőtársam mondott, talán szomorú is. A Nemzeti Bank az
elmúlt időszakban egyeztetett a kormánnyal, minden egyes költségvetés összeállításánál. Ez
volt a Szekeres Imre képviselőtársam által elmondottak lényege. Ilyenkor az ember
csodálkozik, hogy akkor miért is van az államadósságunk 80 százalék környékén? Miért is
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emelkedett meg a munkanélküliség? Miért is vettek fel hatalmas összegeket az
önkormányzatok hitelként kötvénykibocsátással? Miért jutott az egészségügy abba az
állapotba, amibe jutott? Az ÁSZ által a költségvetéssel kapcsolatosan elmondottakkal
maximálisan egyetértek, hiszen az ÁSZ törekedett arra, hogy a költségvetést úgy tekintse át,
hogy az a végrehajtható-e, és a jelen állapot szerint végrehajtható. Egyébként ugyanezt
mondta Kopits úr is, hogy végrehajtható, de mellette az ÁSZ a módosításokra is próbál
reflektálni, hogy milyen alapon és milyen formában lehet ezt a költségvetést jobbá tenni.

És talán itt még két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. A kormány megalakulása után a
közműdíjak területén moratóriumot hirdetett. Az, hogy a kormány mondjuk a távfűtési
díjaknál kitolta december 31-ig a fűtéstámogatást, ezek mind költségeket jelentettek. Ha ezt a
kormány nem tette volna meg, akkor a helyzet még rosszabb lett volna. Ilyenkor az emberben
fölmerül a kérdés, hogy a költségvetésről eddig meghozott döntések milyen irányba hatnak.
Valós-e, mondjuk a 3 százalékos gazdasági növekedés? Én azt mondom, hogy valós, hiszen
az új Széchenyi-tervvel és azokkal az intézkedésekkel, amelyek adókönnyítés címén kerültek
be a rendszerbe, igenis a hazai  kis- és középvállalkozásokra fognak hatni. És itt jön be, amit
Vágó képviselőtársam mondott. Nézzük már meg a multinacionális bevásárlóközpontok
technikáját! Hány százalékban értékesítenek magyar terméket? Mekkora a nyereségük? Alig,
és a nyereségük hatalmas. Ezt is meg kell fordítani. És ha egy ilyen adórendszer lép be az ő

esetükben, akkor erősíti a másik oldalon a hazai kereskedelmi láncokat, hiszen velük szemben
ugyanezt nem alkalmazzák. Tehát valószínűsíthetően ezek pont abba az irányba fognak hatni,
hogy javul a hazai szolgáltatások, a kereskedelmi és termelői szektor állapota.

Képes-e maga ez a költségvetés és a hozzárendelt törvények Magyarországon a
korrupciót csökkenteni? Kopits úrék tavaly is elmondták, hogy hatalmas Magyarországon a
korrupció. Ennek összege nem meghatározható. Talán a Nemzeti Bank is tisztában van ezzel
teljes egészében. Ezermilliárd környékén mozog? Ezerötszázmilliárd környékén? Ki tudja!
Képes-e tisztítani, fehéríteni? Képes. Mert amikor kétségbe vonjuk a költségvetés
végrehajthatóságát, akkor ezzel is számolni kell, hogy a költségvetés maga képes erre, hogy
bizonyos területen a korrupció nagyságrendjét lecsökkentse, és ha sikerül lecsökkenteni,
akkor több marad a költségvetésben, és több marad az embereknél is egyébként, mert máskor
sportot űztek ebből a tevékenységből. Képes-e a gazdaságot úgy meglendíteni, hogy a hazai
kis- és középvállalkozások megerősödnek ezáltal? Melyik réteget célozza meg az egykulcsos
adórendszer? Van-e Magyarországon egyáltalán erős középosztály? Mert az elmúlt
időszakban az is leszakadt, ezáltal nőtt meg a létminimum környékén élők száma, hogy a
középosztály, amely 2002-ig még hellyel-közzel tudta tervezni a jövőjét, leszakadt. Képes-e
erre ez a költségvetés? Képes-e az adó ebbe az irányba hatni?

Ha ezeket mind pozitívumként összevetjük, a családi adózás, a demográfia kérdését,
ugyan ez hosszabb távú. Azért is mondtam az elején, hogy Korózs Lajossal annak idején volt
egy vitám, hogy ha az ment volna tovább, amit az elmúlt 8 év gyakorlata idézett elő, akkor
lehet, hogy az utolsó le is kapcsolhatta volna a villanyt. Tehát az a kérdés, hogy ebbe az
irányba hatnak-e a dolgok. Én úgy érzem, hogy igen. Talán a költségvetés összeállításánál
nekem mindig az volt az elképzelésem, hogy ha valaki negatívumot mond, akkor hozzárakja
az általa pozitívnak vélt lépéseket is. Nem biztos, hogy az a jó állapot, mondom a Magyar
Nemzeti Bank irányába, hogy felsorolom az összes negatívumot, ami ebben a költségvetésben
található, mert talán ez megkérdőjelezi a hosszú távú együttműködés korrektségét is. Kritikát
általában partszélről is lehet mondani, és pénzbe sem kerül. Amikor az ember odarakja mellé,
hogy mit lenne érdemes tenni, mit kellene tenni annak érdekében, hogy a költségvetés
erősödni tudjon, akkor az ÁSZ véleményét, megközelítését osztom pozitívan, mert hozzáteszi
egyből azt is, hogy min kellene esetleg változtatni, milyen módosításokat kellene benyújtani
annak érdekében, hogy ez a költségvetés az ÁSZ által is felhozott, esetlegesen bizonytalan
pontokat tovább tudja erősíteni. Nekem ez lenne inkább a kérésem.
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Azt mondom, hogy az a tendencia, amit a kormány a törvénykezésben idáig meglépett,
jó, és ha ezt tovább tudja folytatni… Hiszen itt vannak a reformok is. Az oktatás is abba az
irányba halad. Kell egy költségvetést alkotni 2011-re. Fél éves a kormányzás kis- és
középvállalkozások időszaka, jövőre egész év lesz, de ahhoz, hogy valóban hosszú távon
bizonyos reformokat is végre tudjon hajtani, ahhoz kell egy egész év, és egy egész év
költségvetése, hogy ne azokkal a költségvetésben el nem számolható tételekkel dolgozzon,
amelyek a kormányváltás után beestek, és még ma sincs vége. Ha csak a kolontári katasztrófát
veszem, mi lesz annak a vége? Negyven milliárd? Ötven milliárd? Ma még nem tudni. Akkor
lehet igazán egy költségvetést és egy reformot is végrehajtani, amikor egy teljes évről szól, és
a törvénykezési sorokat is rendbe lehet tenni, hogy valóban csökkentem az önkormányzatok
terhelését. Idáig az volt a gyakorlat, hogy adtam feladatot, csak pénzt nem adtam hozzá. Most
meg fogja kapni ugyanazt az összeget egy önkormányzat, de csökkeni fognak a feladatok.
Ezeket a sorokat rendbe kell tenni ahhoz, hogy valóban egy költségvetési év teljes egészében
azokkal a lépésekkel teljesüljön, amelyeket a kormány elszántan és következetesen végre is
fog hajtani, hogy a 2012-es költségvetés még jobb tendenciát fog mutatni, a 2013-as pedig
sokkal jobbat fog mutatni.

Most is azt mondom, hogy a százezer fős munkahelyteremtés valós értéke ennek a
költségvetésnek. Hiszen azok a lépések, amelyek ebben a rövid időszakban is megtörténtek,
ebbe az irányba hatnak. És ha tisztul a gazdaság, fehéredik a gazdaság, és ha egykulcsos
adórendszer van, akkor valószínűsíthetően nagyobb lesz a befizetési fegyelem. Ezt halljuk
Szlovákiában és más országokban, ahol következetesen végrehajtották ezt, és következetesen
megfigyelhető volt, hogy sokkal kisebb volt a korrupció, és a befizetési hajlandóság is
megnőtt abban a pillanatban. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Három perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid
szünet.)

Folytathatjuk az ülésünket azzal a megjegyzéssel, hogy a kormány képviselője jelezte,
legkésőbb 4 órakor el kellene mennie, és egy negyedórát szívesen reagálna arra, ami itt
elhangzott. Megjegyzem, ez nekünk is kell, mert ebből profitálunk legtöbbet az általános vita
megkezdése előtt. Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy erre is tekintettel próbáljunk
hozzászólni. Természetesen a többi intézménynek is azonnal szót adok. Soron következik
Szólláth Tibor képviselő úr.

Szólláth Tibor Zoltán hozzászólása

SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Vendégek! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy egy adott költségvetés, konkrétan a 2011-
es költségvetés tárgyalásakor nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez milyen időszakban
történik. Azt gondolom, nem szabad elfeledkezni arról, hogy az elmúlt időszakban bármelyik
elfogadott költségvetés kapcsán egyszerűen nem lehetett arról beszélni, hogy megközelítették
volna adott évben a tényleges számok a tervben előírtakat. Nyilvánvaló volt, hogy a korábbi
időszakban az elfogadott költségvetés köszönő viszonyban sem volt a tényleges
tényszámokkal. A 2010-es költségvetés megalapozottsága is nagyon kérdéses. Itt most
kifogásolták az elnöki urak által is citált egyszeri tényezőket, különadót, járulékot és egyéb
extra bevételeket. Ez egy szükséges rossz volt ahhoz, hogy az idei év költségvetési számai
megálljanak. Hiszen ne felejtsük el, hogy miniszterelnöki bevallás szerint is trükkök százaival
és mindenféle módon rombolták az ország mind belföldi, mind külföldi megítélését, ami
hitelvesztéshez vezetett.

Ahhoz, hogy egyáltalán a hitelességünket, a hitelképességünket vissza tudjuk szerezni,
kellett ez a nagyjából 530 milliárdos egyenlegjavító intézkedés. Itt felmerül egy
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gondolkodásmódbeli különbség, hiszen szocialista képviselőtársaink úgy nyilatkoznak meg,
mintha egy sikeres 8 éves kormányzás után lennének, és tulajdonképpen ők tudták, hogy ezt
hogy kell csinálni, és most mi ezt a jót tönkre akarjuk tenni. Ennek pont az ellenkezője igaz.
Nem akarom ezt hosszabban kifejteni, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az a politika
megbukott, és képviselőtársaim, önöket elzavarta ez az ország. Azt mondta, hogy ebből a fajta
politizálásból nem kér. Ebből számomra teljesen nyilvánvalóan következik, hogy azt az 530
milliárd forintot, amit extraként be kellett szedni az idei költségvetéshez, önök nem ezen az
úton teremtették volna elő, hanem további megszorítások révén a lakosságtól szedték volna
be. Amit pedig Tukacs képviselőtársam fölvet, hogy a 3200 önkormányzatra, településre
szükség van-e Magyarországon, az felfedi annak a gondolkodásnak a mivoltát, amit
hallhattunk MSZP-s vezető szakpolitikusoktól, hogy a falu középkori csökevény. Ezzel
ellentétben azt mondom, én is egy vidéki településről jövök, ahol a fogadóóráimon azt
mondom, hogy az emberek a lét és a nemlét határára sodródtak. És az esetleg megtakarításaik
nem attól függnek, hogy van-e akaratuk a megtakarításra, hanem nem tudják kifizetni a havi
számláikat. És abból már nem nagyon lehet mit megtakarítani.

Amikor ilyen kérdéseket vetünk föl, azt gondolom, hogy ez a politika megbukott.
Nyilván kell valami más. De nem szabad attól elvonatkoztatnunk, hogy ez egy olyan
környezetben jön létre, amit figyelembe kell venni. Nagyon egyszerű példát mondok. Ha egy
gépkocsival haladunk egy száraz úton, ott sokféle manővert meg lehet csinálni. Egy veszélyes
helyzetben, amikor egy jeges út van, akkor nem lehet mindent elkövetni. Ez talán egy
kényszerektől övezett költségvetés lesz, de jelen körülmények között mindenképpen
elfogadhatók, általános vitára mindenképpen alkalmas.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Herman István képviselő úr következik.

Herman István Ervin hozzászólása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid
leszek, figyelemmel a kormány képviselőjének elvárásaira. Hozzám Arnóth Sándor képviselő

úr véleménye áll legközelebb. Egyetértek azzal, hogy vigyázó tekintetünket ne Párizs felé,
hanem a vidék felé fordítsuk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy minden út jó, mert
valahová vezet. Ezzel nem értek egyet, mert az elmúlt 8 év gazdaságpolitikája pontosan
bebizonyította, hogy ez az út az eladósodáshoz, a szegénységhez, a magyar kis- és
középvállalkozói réteg elszegényedéséhez vezet. Szekeres úr, valamint Tukacs István úr úgy
fogalmazott, dióhéjban summázva, hogy a múltunkat ismerjük, a jövőnkre pedig borítsunk
fátylat. Hát ez a kormány pontosan nem azt kívánja tenni, hogy a jövőnkre borítsunk fátylat.
Éppen ezért meghatározta a kiindulópontot, és ehhez megfelelő Ariadne-fonalat ad a
kezünkbe, ami azt jelenti, hogy a magyar kis- és középvállalkozóknak oxigéndúsabb
környezetet biztosít, a gazdasági felemelkedéshez pedig megerősíti a belső fogyasztói
társadalmat, és sorolhatnám még sorban a költségvetésben tetten érhető számok alapján
mindazt, amit a kormány célul tűzött ki maga elé.

Éppen ezért, összefoglalva egy mondatban, számomra ez az út járható, ezt kívánom
támogatni, és ezt az utat kívánom járni magam is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Vágó Gábor ismételt megszólalása következik.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nagyon gyors leszek, tényleg csak röviden reagálnék az
elhangzottakra. Egyetértek Arnóth úrral abban, hogy tragikus a helyzet, és ebből kilábalásra
van szükség, egy forradalmi változásra, radikális változásra. Viszont, hogy hová vezet ez a
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radikális változás, ezt most nem látjuk, és nem látjuk azt az Ariadné-fonalat, amire Herman úr
hivatkozott.

Márton úrnak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a pályakezdő és nem a családos
fiatalokra utaltam, hiszen a családos fiatalok, amennyiben három gyermekük van, valóban jól
járnak, de azok a pályakezdő fiatalok, akiknek még nincs gyermekük, életkezdési
problémáikat inkább megnehezíti a jelenlegi adórendszer, mintsem könnyítsen rajta.

Pósán úrnak csak annyit, elmondta, hogy valójában mennyivel növekednek az általam
vesztesnek tekintett szektorok. Csak annyit tennék hozzá, hogy ezek a növekedések nagyjából
megegyeznek az idei inflációval, tehát nagyjából reálértéken maradnak.

Összességében csak annyit szeretnék elmondani, hogy az LMP nem azért nem
támogatja ezt a költségvetést, mert egy ellenzéki párt, és mindennel dacol, hanem azért nem
támogatja, mert nem látjuk a hosszú távú kifutását ennek a gazdaságpolitikának, pedig mi
ugyanúgy érdekeltek vagyunk abban a gazdasági növekedésben, amit ez a költségvetés
vizionál, de nem mutatja meg, hogy honnan lesz. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Én is köszönöm. Akkor most a kormány képviselőjének adok szót, és utána
sorrendben, ahogy az urak korábban megszólaltak.

A Magyar Nemzeti Bank képviselőjének reflexiói

DR. KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Mielőtt a kormány
részéről a zárszót megejtenék, három rövid gondolatot szeretnék megosztani a tisztelt
bizottsággal.

ELNÖK: Bocsánat, szót adtam volna önnek természetesen.

DR. KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Elnézést, hogy nem
jeleztem, csak egymás között megbeszéltük.

ELNÖK: Rendben van.

DR. KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Csak azért
gondolom, mert több olyan észrevétel, kritika is érkezett a jegybank felé, amire fontos és
érdemes reagálni. Az első a megszólalásról. A jegybanktörvény a miniszter számára jelöl ki
kötelezettséget a konzultációra, az MNB-nek itt egy jogot ad, hogy ebbéli véleményét kifejtse.
A jegybank a korábbi időszakban ezt minden évben megtette, egyébként a véleménye a
gazdaságpolitika, a költségvetés állapotairól, kilátásairól mindenkor ismert volt. Minden
évben rendszeresen arra törekszünk, hogy a parlament költségvetési, illetve gazdasági
bizottságában az inflációs jelentésünket évente legalább kétszer be tudjuk mutatni. Ezek azok
a prezentációk, ahol a makrogazdasági pályáról, a költségvetésről, az adósság
fenntarthatóságáról és az inflációs feladatokról beszámolunk. Nem rajtunk múlik, hogy nem
tudunk kellő rendszerességgel idejutni. Egyébként pedig, hogy a jegybank az elmúlt
időszakban mennyire vette komolyan feladatát, azt hiszem, ha az elmúlt 2-3 évre
visszatekintünk, a mai kormánypárti képviselők számos alkalommal használták a jegybank
inflációs reportját, annak értékelését, amelyek a mindenkori költségvetés állapotáról szóltak.
Mi szakmai munkát végzünk, és azt gondolom, ez egy közjószág, ami mindenki számára
egyformán rendelkezésre áll.

Mint mondtam, alapvetően az adósság fenntarthatóságával, a hosszú távú pénzügyi
stabilitás, az árfolyam, a forint értékállóságával foglalkozunk. Ahogy a Költségvetési Tanács
elnöke is elmondta, a költségvetés maga rengeteg apró politikai értékválasztást tartalmazó
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döntésekről szól, az ebbe való beleszólásra nekünk igazándiból felhatalmazásunk nincs. Nem
a mi küldetésünk. Ezért nem gondlom, hogy adekvát volna, hogy a jegybank részéről a
kiadási oldal egyes tételei kapcsán érdemi véleményt fogalmaznánk meg. Ugyanakkor a
gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődése szempontjából hosszabb távú üzeneteink
mindenkor a konvergenciajelentésben, amelyet évente egyszer publikálunk, megtalálhatók.
Ebben vannak olyan jellegű értékelések, nemzetközi összehasonlítások, amelyek jeleznek
bizonyos tendenciákat, ugyanakkor azt gondoljuk, nem volna helyes, ha a jegybank a
költségvetési vitában konkrét ajánlásokkal megjelenne.

Az utolsó észrevétel pedig az, hogy éppen a költségvetés fenntartható pályája kapcsán
azt próbáltam jelezni, hogy amennyiben ez a költségvetési politika, ami az idei, majd a jövő
évi költségvetésben testet ölt, a piacok számára hiteles, fenntartható pályát jelöl ki, az rögtön
visszahat Magyarország kockázati megítélésére, a kockázati prémiumra, és amennyiben ezek
a folyamatok elindulnak, megteremtik azt a lehetőséget, ami a kondíciónk változását is
eredményezheti. Prudens, stabilitásra törekvő, hosszú távon fenntartható pályát és egy
csökkenő adósságszintet kell elérnünk ahhoz, hogy ezek az eredmények ott legyenek.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, bár nem tudtam megfejteni, hogy miért kellett ezt
feltétlenül a kormány megszólalása előtt elmondani, hacsak nem akar eltávozni. Ha ez van az
egész mögött, akkor persze értem a szándékot, de hogy ne húzzam az időt, és haladjunk, a
kormány képviselőjének szót adok.

A kormány képviselőjének válasza

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény értelmében az Országgyűlésnek a 2011. évi
költségvetésről kell törvényt alkotnia. Hadd idézzem e tekintetben az illetékes és kormánytól
független szervezetek álláspontját. Az Állami Számvevőszék szerint összességében
megalapozottak a 2011-es számok. A Költségvetési Tanács szerint óvatos tervezés jellemzi a
2011-es költségvetést, az egyenleg akár 0,5 százalékponttal is jobb lehet, tehát a 2,94 helyett
akár 2,44 lehet. A Nemzeti Bank szerint a 2011-es makropálya reális. Azt gondolom, hogy
ezek a kormánytól független elemzések is azt támasztják alá, hogy egy valós költségvetés
készült. Megmondom őszintén, évek óta járok különböző bizottságokba, és nagyon örültem
annak, hogy például Kopits elnök úr a hozzászólásában nem is a 2011-es évről beszélt, hanem
a későbbi évekről. Ez egy jelzés volt, hogy a 2011-es év rendben van.

A második téma az államháztartás fenntarthatósága, mi lesz 2012-től. Azt tudom
mondani, hogy az általános cél a kormányzati oldalról nem lehet más, mint amit mind az
Állami Számvevőszék, mind a Költségvetési Tanács, mind a Nemzeti Bank megfogalmazott,
hogy hosszabb távú, stabil, fenntartható államháztartási gazdálkodást kell biztosítani. Ez
nemcsak egy öncélú közgazdasági dolog, hanem ez közösségi jogszabályok adta
kötelezettség. Be kell mutatnunk majd az Európai Bizottságnak, az Eurostatnak, a közösségi
szerveknek azt, hogy hosszabb távon fenntartható ez az államháztartási pálya. Erre az
államháztartási pályára Kopits elnök úr utalt. A költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódó,
de magának a törvényjavaslatnak részét nem képező kitekintés bemutat egy pályát. Bemutat
egy makrogazdasági pályát, és bemutat egy államháztartási pályát.

Azt gondolom, természetszerű, hogy mind a Költségvetési Tanács, mind a Nemzeti
Bank számításai a kormány számításaitól eltérnek. Ugyanis egészen más a módszertani
kiinduló bázis. A tanács elnöke, Kopits úr említette, hogy a tanács, illetőleg munkaszervezete
olyan törvényeket vesz figyelembe, amelyek az Országgyűlés elé lettek terjesztve. Ha ebből
indulunk ki, itt megint egy általános kérdés merül föl. Kétségtelen, magának a 2011-es
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költségvetésnek a törvényjavaslatai nem feltétlenül kerülhettek figyelembevételre. Ez egy
általános észrevétel volt, és még hol vannak a megalapozó törvények. A megalapozó
törvények egy külön, úgymond salátacsomagban pénteken kerülnek az Országgyűlés részére
benyújtásra. E tekintetben két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy az Alkotmánybíróság
döntése értelmében a költségvetést megalapozó törvényjavaslatokat önálló törvényjavaslatban
kell beterjeszteni az Országgyűlés elé. A második dolog pedig az, hogy nem új folyamat,
hogy a költségvetési törvény és a megalapozó törvények javaslata külön kerül benyújtásra. Ez
évek óta, az Alkotmánybíróság több évvel ezelőtti döntése óta így van. És tavalyelőtt, tavaly
is ez volt a rend, hogy a költségvetési törvényjavaslat benyújtását követően került a
salátatörvény benyújtásra. És a vita folyamán ért össze a két törvény.

Tehát, visszatérve a középtávú kitekintésre, a cél adott, a módszertanok különbözőek.
E tekintetben egy dolgot szeretnék kiemelni. Mind a Költségvetési Tanács, mind a Nemzeti
Bank részéről elhangzott az, hogy túlzottan optimista a foglalkoztatás bővülésére vonatkozó
prognózis. Azt gondolom, hogy akkor nem önmagában a költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztató számok optimisták, hanem azt lehet mondani, hogy optimista a kormányprogram.
A kormányprogramnak alapeleme 10 éven belül 1 millió munkahely teremtése. Kétségtelen,
hogy ha semmi nem történik, ismét a tegnapi napot említem, egy ceteris paribus forgatókönyv
zajlik mind az államháztartás bevételi-kiadási oldalán, mind a kormányzati intézkedésekben.
De magától nem feltétlenül teremtődik meg ez a pluszmunkahely. Éppen arról szólnak a
költségvetési törvényen kívüli intézkedések, sokszor a költségvetési törvényben nem látható
intézkedések, hogy ezek a pluszmunkahelyek létrejöjjenek. Én ismét azt mondom el, és
csatlakozom Márton képviselő úrhoz abban, hogy például az európai uniós forrásoknál a jövő
évi költségvetési törvényjavaslat adott esetben ugyanúgy azt tartalmazza, hogy 100 egység
kifizetése történik meg 2011-ben, mint 2010-ben. Az a kérdés, hogy mire fordítjuk ezt a
pénzt. Az a kérdés, hogy más pályázati felhívások születnek-e. Egyszerűsödik-e a
támogatások kifizetése. Ezeket az intézkedéseket a költségvetési törvény önmagában nem
vagy nem teljes egészében tudja bemutatni.

Harmadrészben reagálni szeretnék néhány konkrét felvetésre. Az Állami
Számvevőszék részéről köszönjük szépen azokat a javaslatokat, amiket tételesen
megfogalmaztak egyes minisztereknek és magának a kormánynak. Ezeket a javaslatokat
átvizsgáljuk, és kötelességünk az, hogy ezeket a javaslatokat, ahol tudjuk, érvényesítsük. A
Költségvetési Tanács részéről osztanom kell elnök úrnak azt az észrevételét, hogy a
makropálya és a költségvetési törvényjavaslatban lévő létszámügyek között disszonancia van.
Ezt tegnap a gazdasági bizottság ülésén is megbeszéltük. Való igaz, a központi kormányzati
szférában a kormány egy nem fűnyíróelvszerű, hanem célzott létszámcsökkentéssel számol.
Ezt a pénzt azonban nem vettük ki a költségvetési törvényjavaslat számaiból éppen azért, mert
nem fűnyíróelvszerűen, hanem az adott intézmények vizsgálata alapján történik meg a
létszámleépítés. Nem egy csapásra, január 1-jétől, hanem differenciált módon. Ilyen
szempontból konzervatív ez a költségvetés, hiszen ott hagyja a pénzt, ergo pozitív kockázatot
tartalmaz a hiánycél teljesítése érdekében.

A magán-nyugdíjpénztári visszalépések ügyei nincsenek teljesen kifejtve. Való igaz.
Itt megint csak azt tudom mondani, hogy önmagában a költségvetési törvényjavaslat
számokról szól. A kapcsolódó törvények külön jogszabályokban kerülnek kifejtésre.
Természetesen a második pillérből, a magánnyugdíjpénztárból visszalépők vagyonát kezelő,
az államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapra is. A költségvetési törvényjavaslat ezt az
alapot tudja megnevezni, a részletes szabályokat viszont jogilag sem tudja kifejteni.

A külső tételeknek az államháztartásban kellene lenniük. Való igaz, ez a rendelkezés
él az államháztartási törvényben. Egy praktikus problémára hívnám fel a figyelmet. A külső
tételek azok, amelyekről nem az Országgyűlés diszkrecionális módon dönt a költségvetési
törvény részeként, hanem egyéb szabályokban határozódtak meg. Én uniós támogatásokkal
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foglalkoztam, tipikusan ilyen az EU költségvetését illető befizetések ügye. Évente 220-250
milliárd forintot kell befizetni. Erről a tételről ugyanakkor formálisan ugyan dönthet az
Országgyűlés, formálisan beterjeszthet egy olyan javaslatot, hogy ne 250 milliárdot fizessünk
be, hanem 120-at, de a teljesítést más, hazai jog fölött álló közösségi szabályok határozzák
meg. Ilyen külső tételeket, és konkrétan melyek ezek a tételek, melyek azok a tételek,
amelyek automatikusan túlteljesíthetőek, elég nehéz beletenni az államháztartási törvénybe.
Meg kell nevezni címrend szerint azt, hogy melyek ezek a tételek. Az államháztartási törvény,
ami egy hosszabb távú kerettörvény, véleményem szerint kevéssé alkalmas erre, de azt
gondolom, hogy a szakértői egyeztetést ebben a témában folytatnunk kell, és célszerű lenne
olyan megoldást találni, ami a Költségvetési Tanács és a kormányzat számára is elfogadható.

A Nemzeti Bank részéről elhangzott kérdések tekintetében abszolút igaz az a
megállapítás, hogy 2011-ben az uniós módszertan szerinti kormányzati szektor strukturális
egyenlege rosszabb, mint a 2,94 százalékos lépés. Az is elhangzott a Nemzeti Bank részéről,
hogy középtávon hiányoznak a kiadási oldal strukturális intézkedései. Ezeket egyberakva azt
tudom mondani, hogy az egyszeri jellegű tételeket, például válságadó, kiszednénk a 2011-es
költségvetésből, és enélkül próbálnánk meg elérni a 3 százalékot, akkor mit látnánk? Vagy a
bevételi oldalon nem lehetett volna hozzányúlni a jelenlegi adórendszerhez, az pedig éppen a
vállalkozások és a magánszektor erősítését, éppen a gazdaság élénkítését szolgálja, vagy a
kiadási oldalon kellett volna egy radikális csökkentést végrehajtani. Itt kapcsolódnék ahhoz,
amit Ékes képviselő úr említett, hogy a kiadási oldal intézkedései tekintetében átgondolt
koncepciók, javaslatok alapján kell a kormánynak koncepciót letenni az Országgyűlés
asztalára.

Mire gondolunk? A bevételi oldalon, az adóknál is nem könnyű nagy arányú
adócsökkentést megcsinálni. Ez az adócsökkentés számszakilag az elmúlt 20 év tényleg
legnagyobb csökkentése. A kiadási oldalon ennél sokkal mélyebb és sokkal megalapozottabb
munka kell ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer átalakításánál, a helyi önkormányzatoknál,
a szociális rendszernél milyen módosítások történjenek. Erre az elkövetkezendő évek
lehetőséget és időt adnak. Magyarul azt az egyenleget, ami az egyszeri tételeket nem veszi
figyelembe, csak akkor tudná elérni a költségvetés, ha bevételi oldalon nem nyúl hozzá az
adórendszerhez vagy pedig a kiadási oldalon koncepcionális gondolkodás nélkül radikálisan
lecsökkenti például az önkormányzatoknak juttatott forrásokat.

Nyikos elnök úr észrevételeire a foglalkoztatás kapcsán, azt gondolom, több részről
elhangzott a válasz. Ami az n-2 évet, illetőleg az információt illeti, a benyújtott költségvetési
törvényjavaslat szerkezetében a korábbi évek gyakorlatát és az államháztartási törvény
követelményét teljesíti. Ugyanakkor a kitekintést, illetőleg a korábbi évek adatait is
bemutatja. Tehát a kitekintés adatai és a korábbi évek, n-2, 2009 és 2012 közötti számok
részben megtalálhatóak az Országgyűlés részére benyújtott fejezeti kötetekben, igaz, nem
abban a mélységben, amiben a korábbi években szerepelt, hanem egy aggregáltabb, mérleg
szintű struktúrában kerülnek bemutatásra ezek a tételek 2009 és 2014 között. Illetve azt is
hozzáteszem, hogy a Márton képviselő úr által említett, a fő kötetben lévő funkcionális adatok
is 2009-től mutatják be aggregált szinten az államháztartás kiadási számait.

Ennek kapcsán egyetlenegy gondolatot szeretnék közzétenni. Két törekvés ütközik
egymással. Az egyik törekvés arra irányul, hogy minél részletesebb és pontosabb adatok
kerüljenek bemutatásra, a másik pedig az átláthatóságot, a kezelhetőséget célozza. A tavalyi
költségvetési törvényjavaslatot és a fejezeti köteteket egy gúlában leraknám az asztalra, akkor
e helyett a két kötet helyett egy körülbelül négyszer ekkora csomagot látnának. Azt
gondolom, fizikailag is rendkívül nehéz ezt a több ezer oldalt átlátni, ezért kétségtelenül
kormányzati szándék volt, hogy az idei költségvetési törvényjavaslat valamivel egyszerűbb,
átláthatóbb legyen, és olyan aggregáltságban tartalmazzon adatokat, amely talán jobban
emészthető.
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A létszámkérdésekről, amelyek valóban a fejezeti kötetekben jelennek meg. A
kormány irányítása alá tartozó szervezeteknél kormányhatározatok határozzák meg a
létszámot. Az előbb idézett létszám kormányhatározatban meghatározott létszámot jelent. A
nem a kormány irányítása alá tartozó szervezeteknél pedig az autonóm, független szervezet
által meghatározott létszámot, például az Állami Számvevőszék esetén is ezek a létszámok a
maximális és lehetséges létszámok, amelyek bemutatásra kerülnek a fejezeti kötetekben.

Dancsó képviselő úr észrevételét tekintve a folyó fizetési mérlegre, azt gondolom,
mindenki szeretné, ha a növekedés úgy valósulna meg, hogy mellette a folyó fizetési mérleg
aktívumot mutat. Erre azt tudom mondani, hogy talán e tekintetben is konzervatív vagy
óvatos volt a költségvetés, amikor azzal számolt, hogy beruházások miatt növekvő
importszükséglet jelentős részben külföldi relációból valósul meg.

Szekeres képviselő úr észrevételei kapcsán, hogy az infláció magasabb lesz a 3,5
százalékra prognosztizáltnál, egy megjegyzésem van. Az infláció növekedése, mint minden
makroparaméter változása sok csatornán keresztül módosítja az államháztartás pozícióját, de
az infláció növekedése jellemzően javítja az államháztartás helyzetét, hiszen a kiadások
jelentős része rögzített, míg a bevételek, például a forgalmiadó-bevételek az inflációval
növekednek. Az osztalékbevételek tekintetében való igaz, a jövő évi költségvetési
törvényjavaslat kisebb osztalékkal számol. De ez nem azért van, mert nem keletkezik
osztalék, hanem a tulajdonos egyszerűen nem vonja el. Ez egy döntési helyzet. Amikor rossz
költségvetési helyzet van, mindig ahhoz nyúl a kormány, hogy megpróbálja elvenni az
osztalékot a cégektől. Döntés kérdése, hogy elvonjuk a cégektől az osztalékot, vagy pedig
otthagyjuk, úgymond szabad pénzköltésre, ami potenciális beruházásokat generálhat.

A munkáltatói járulékplafon kapcsán való igaz, hogy az adójogszabályok úgy
rendelkeznek, hogy a költségvetési törvényben lehet meghatározni a munkáltatói
járulékplafon összegét. Ugyanakkor ez a rendelkezés lehetőséget és nem kötelezettséget
tartalmaz, nincs a költségvetési törvényben a munkáltatói plafonra összeg, tehát ilyen
szempontból a költségvetési törvény nem tartalmaz csontvázat vagy lyukat.

A magánnyugdíjpénztárak tekintetében arról szó volt, hogy számtalan jogszabályi
rendelkezés nem tud a költségvetési törvényjavaslatban lenni. A kikényszerítés, a
magánnyugdíjpénztárak vagyonának, hogy így mondjam, erőszakos átvétele kapcsán azt
tudom mondani, és elnézést, a kikényszerítés szót azért használom, mert képviselő úr
említette, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvény a magánnyugdíjpénztár-választás
szabadságáról szól. Arról, hogy a pénztártagok átléphetnek az állami pillérbe. Mi az, ami ezt
megalapozza? És erről Tukacs képviselő úr is beszélt, nevezetesen azzal, hogy a
nyugdíjrendszer megváltoztatása a biztonságot veszi el. Azt gondolom, hogy az állami
pillérbe való visszalépés épp hogy a biztonságot is szolgálhatja. Miért mondom ezt? A
pénztárak szövetségének kimutatása alapján, ha jól tudom, 51 portfolióból számtalan
növekedése infláció alatti volt. Tehát az inflációt sem érte el. Egyes esetekben, mint 2008-ban
radikális veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni a magánnyugdíjpénztárak. Azt
gondolom, hogy ez rendszer alapját, éppen a biztonságot vette el. Azt láthatták a
magánnyugdíjpénztár-tagok, hogy a befizetett pénzük nemhogy gyarapszik, hanem éppen
csökken. Itt emellett azt meg kell jegyeznem, hogy az állami rendszerben törvény garantálja a
nyugdíjak összegét, ami minimuminflációval növekszik. Pont azt látjuk, hogy a 3,5
százalékos inflációhoz képest 3,8 százalék a nyugdíjak növekedése, hiszen a vonatkozó
törvény úgy rendelkezik, hogy 3 százalékos gazdasági növekedéstől már a bérek alakulását is
figyelembe kell venni a nyugdíj megállapításakor.

Nyikos elnök úr felvetésére azt tudom mondani, hogy a korábbi általános tartalék új
néven, kormányzati rendkívüli intézkedések néven szerepel a költségvetésben. Funkciója
megegyezik az általános tartalékéval.
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A tűzoltók esetében bevett pénzekről van szó, azt az egy általános dolgot tudom
mondani, hogy természetesen az állam a jogszabályi kötelezettségének eleget fog tenni,
amennyiben bírósági végzés alapján erre sort kell keríteni, a központi költségvetés a
szükséges kiadásokat teljesíteni fogja.

Tukacs képviselő úr említette még az önkormányzatok csökkenő tételeit. A 2010-es
korrigált bázishoz képest itt 104,5 százalékos kiadási szintet látunk 2011-ben. Remélem, hogy
ezzel a tételes kérdésekre is választ adtam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, elnök úr. Szekeres képviselő úrnak volt egy indítványa,
amit persze nem bocsátottam volna szavazásra, csak megjegyzem, hogy okafogyottá vált. Azt
mondta gyakorlatilag, hogy függesszük fel a vitát addig, ameddig a salátatörvényt, a
megalapozó törvényt meg nem kapjuk. Államtitkár úr jelezte, hogy pénteken benyújtják, és
hétfőn délelőtt mi már tárgyaljuk, előbb, mint a Házban a költségvetési vita megindul.
Domokos elnök úrnak adok szót, ha reagálni kíván.

Az Állami Számvevőszék elnökének reflexiója

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Az idő elszaladt, másrészt az
előterjesztő elmondta gondolatait, ezért csak azt emelném ki, amivel úgy gondolom, még
hozzá tudok járulni a felmerült kérdések megválaszolásához. Szeretném mindenkinek
megköszönni a véleményét, hiszen láthatóan elolvasták az ÁSZ anyagát, hiszen több mint 200
oldalon próbáltuk összefoglalni a véleményünket, úgy gondolom tehát, hogy van értelme
ennek a munkának. A tartalékok, általános tartalékok kérdésével kapcsolatban a 108-109.
oldalon a Számvevőszék erről külön szól, valóban, itt a javaslatok között ajánljuk ennek
rendezését, a tartalékok között megjelenített rendkívüli kormányzati intézkedések céljának,
felhasználásának Áht. szintű szabályozásáról gondoskodjon a kormány. Érzékeljük a
problémát. Én is alá tudom támasztani, hogy ez még további szabályozást kíván.

Csak megjegyzem, hogy az alkotmányos fejezetek az alkotmányügyi bizottság
kompetenciájába tartoznak, de természetesen állok rendelkezésre, ha bármilyen kérdés van. A
harmadik kérdés, amit fontos talán kiemelni, hiszen nagyobb súlya van, mint ahogy ez a vita
során kiderült. Dancsó József hívta föl a figyelmet a determinációkra. Az 1. számú
javaslatban erre külön kitérünk, hiszen valóban, hogy tulajdonképpen mekkora a mozgástér,
amikor a korábbi évek eldöntött sorai determinálják a kiadási oldalakat, nincs rendezve. Nem
megnyugtató a rendezettsége sem a tervezés szempontjából, sem pedig a folyó gazdálkodás
szempontjából. Ezért külön fogunk erre figyelni a következő hónapokban. Már a
zárszámadási expozéban is jeleztem ezt. Most külön felhívjuk a figyelmet, hogy az Áht. 12. §-
a szerinti adatszolgáltatásról az éven túli kötelezettségvállalások kapcsán gondoskodjon a
kormányzat. Úgy gondolom, ez közös érdek, hiszen látható, hogy nem korlátlan mozgástere
van a Magyar Országgyűlésnek a kiadások mozgatásában, nagyon komoly determinációs
tételek vannak, amelyek ma nem megnyugtatóan áttekinthetőek, és ez a gazdálkodásra
önmagában kockázatot jelent a tervezésre vonatkozóan is.

Ha megengedik, én más kérdésekre nem térnék ki külön. A lábjegyzettel kapcsolatban
szeretném jelezni, hogy azok olyan tételek, amelyek részleteiről nem volt módunk
megbizonyosodni. A figyelemfelhívással kívántunk élni, ezért nem tettük bele a javaslatok
közé sem, mert nem volt módunk arra, hogy alapjaiban meg tudjuk ítélni, hogy egészen
pontosan ott mi is a helyzet. Ez egy problémafelvetés. Úgy gondolom, hogy az ÁSZ jelezheti
ezt a képviselőknek, egyféle hibajegyzékként olvasható, hogy hol vannak tisztázandó
kérdések, amelyeket a kormánnyal a vita során tisztázni kell, és a további intézkedések
szükségességére célszerű felhívni a figyelmet. Erre irányul a lábjegyzetben való megjelenítés,
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más oka nincs. A gondos, megalapozott véleményalkotás részekét kezeltük, de nem lehetett
kiemelten szólnunk róla. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr Kopits elnök úrnak adok szót.

A Költségvetési Tanács elnökének reflexiója

DR. KOPITS GYÖRGY, a Költségvetési Tanács elnöke: Elnök Úr! Csak röviden
szeretnék megosztani egy pár gondolatot, amelyeket az egyes képviselő urat felvetettek, főleg
Szijjártó képviselő úr, Dancsó képviselő úr és Pósán képviselő úr. Én teljesen híve vagyok, és
azt hiszem, 180 másik ország is, hogy minél magasabb növekedési teljesítményt próbál
minden kormány mindenkor elérni. És persze ez legyen egy olyan növekedési ráta, amely
tartós olyan szempontból, hogy ne járjon inflációval vagy csak a legkisebb inflációval. Az
egyik cél az árstabilitás, a másik pedig az, hogy ez ne menjen a külső egyensúly rovására.
Minden kormány, ez a kormány is ezt próbálja elérni valamilyen módon. Ennek örülök. De
azzal a háttérrel, amivel hazánk rendelkezik, és az utóbbi 8-10 évben azt vesszük észre, hogy
Magyarországnak, megmondom őszintén, nem nagyon jó a hitelessége befelé sem, és kifelé
sem. Úgyhogy a hitelességet nagyon fontos növelni, ami azt jelenti, hogy nekünk is el kell
hinni azt, hogy tényleg 5 százalék fölött tud Magyarország középtávon növekedni. Mert ha
nem, akkor azt fogják mondani a legjobb esetben is, hogy délibábra építeni egy középtávú
költségvetési stratégiát, sőt, gazdaságpolitikai stratégiát nagyon veszélyes, nagyon rossz útra
vezethet.

A korrupció nagyon rossz. Pósán úr felsorolt olyan fajta célokat vagy kívánságokat, és
rámutatott olyan dolgokra, amik rendkívül fontosak, hogy azt hiszem, mindenki egyetért,
hogy az anyaság is nagyon jó, csak nagyon nehéz ösztönözni, ahogy a korrupciót is nehéz
legyőzni. Ez egy hosszú, kulturális valami. Sajnos, közben volt 40 év, amikor éppen hogy
azon az úton ment Magyarország, sőt, célja volt annak a rendszernek, hogy széttiporja a
polgári értékeket. Ezt mindig szem előtt kell tartani, személy szerint meggyőződésem, nagyon
is egyetértek.

Megkérdezik tőlem, hogy mik a pozitív lépések, mert kritizálni könnyű. De milyen
pozitív lépéseket lehetne megtenni? Ebben egy kicsikét gátlással rendelkezem, mert nekünk
nincs mandátumunk arra, hogy tanácsokkal ellássuk a mindenkori kormányt. Ez nincs benne.
Ezt mi nem tehetjük meg. Ahogy valamelyikük említette is, nekünk meglévő, benyújtott
törvényjavaslatokról kell véleményt mondani. Ugyanakkor bármilyen benyújtott költségvetés
hatásait és annak indikációit közép- és hosszú távon megint csak kötelességünk elemezni, és
persze tájékoztatni a képviselőket, nem utolsósorban a tisztelt polgárokat. Ez tény. Ez egy
nagy kritérium az átláthatóság és a fenntarthatóság szempontjából Ilyen értelemben
csinálhatunk és csinálunk is, teszünk is javaslatokat, hogy milyen fajta eljárási javulásokat
tudunk elképzelni, ami által a fenntarthatóság felé tudunk lépni.

Úgyhogy normatív szempontból csak egy dolgot szeretnék mondani, megfigyelve,
hogy mi történik Európában, érdekes, hogy Angliában, ahol körülbelül ugyanakkor lépett
kormányra a mostani kormány, Németországban már egy kicsit előbb, Franciaországban is
egy kicsit előbb, de többnyire középjobb kormányok, mert Dancsó úr megemlítette a
strukturális reformokat, csak körül kell nézni. Itt komoly, nem népszerű lépéseket tesz meg az
angol kormány, amelyik éppen koalícióban van, és meg kell tanulnia hogyan éljen
házasságban nem éppen a kedvenc élettársával. Franciaországban például felvállalja ez a
kormány azt, hogy 1 millió ember demonstrál az utcákon, mégis keresztül viszi a
nyugdíjkorhatár emelését, ez egy kicsikét elgondolkodtató. Azt is lehet mondani, hogy
hasonló színezetű kormányok, mint Magyarországon, és Magyarországon kétharmados
többsége van. Azt hiszem ezen érdemes mindenkinek elgondolkodni, hogy ez most tényleg
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hogy is van. Nem azt mondom, hogy importálni kell azt, amit Anglia vagy a német kormány
vagy bármelyikük csinál, de azért érdemes odafigyelni. Csak ezt akartam megemlíteni.
Remélem, mindenre reagáltam, amire el volt várva, hogy mondjak egy-két szót. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Karvalits alelnök úrnak adok szót, ha kíván még
reagálni. (Jelzésre.) Nem. Mindhármójuk szakértő álláspontját köszönöm, amivel segítették
munkánkat. A Költségvetési Tanács elnökének mondom, biztosra veheti, hogy az
elkövetkezendő két évet, ameddig ezek a rendkívüli bevételek, amiket megcéloztunk, és
nekünk mozgási lehetőséget adnak, nem fogjuk mi sem végigaludni. Valószínűsítem, sőt,
biztosra veszem, hogy jönnek azok a jogszabályok, amelyek a kiadási oldalt is olyan állapotba
hozzák, hogy rendkívüli bevételek nélkül a költségvetés középtávon is kedvezőbb képet mutat
az ön nézőpontjából is. Még egyszer köszönöm a munkájukat, minden jót kívánok.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Akkor ezt a napirendi pontot azzal fejezhetjük be, hogy szavazunk az általános vitára
való alkalmasságról. Aki ezzel egyetért, kérem, ezt jelezze számomra. (Szavazás.)
Tizennyolc. Ki az, aki nem tartotta általános vitára alkalmasnak? Hat. A költségvetési
bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Még bizottsági előadókról kell döntenünk. Azt javaslom a bizottságnak, értsen egyet
azzal, hogy a többségi álláspont előadója Szijjártó Péter legyen, a kisebbségi álláspontot pedig
Nyikos László és Boldvai László képviselje. (Vágó Gábor jelentkezik.) képviselő úr, a többiek
jelezték számomra, hogy kisebbségi álláspontot akarnak mondani. Le fogom adni mindhárom
előadó nevét, aztán majd megosztoznak egymással az időkereten. Köszönöm.

Egyebek

Az Egyebek napirendnél vagyunk, visszaadom az elnöklést elnök úrnak.

(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Még néhány perc türelmet kérek, aztán befejezhetjük ülésünket. Néhány
bejelentésem van. Az egyik egy szomorú hír, elmaradt a prágai útja három képviselőnek,
jómagamnak, illetve Dancsó József és Herman István képviselő uraknak, a mai események
magyarázzák ezt. Jeleztük a cseh partnernek a helyzetet, és azt kértük, hogy csak csússzon ez
a látogatás, de ne maradjon el véglegesen.

A másik bejelentésem szintén utazással kapcsolatos. Van egy Brüsszelbe irányuló
kötelezettség egy bizottsági képviselő részére, megosztva a gazdasági bizottsággal. A
Világbank egyik intézményének egy jubileumi rendezvényére kérnek két magyar képviselőt.
A házelnök úgy döntött, hogy a gazdasági bizottságból és a mi bizottságunkból egy-egy
képviselő menjen. A gazdasági bizottságból vélhetően kormánypárti képviselőt küldenek, mi
pedig egy ellenzékit. Vágó Gábor urat javasoltam, nem tudom, sikerült-e elintézni.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): A frakcióvezetőmmel meg kell beszélnem. A holnapi napon
visszajelzek elnök úrnak, mert a frakcióvezetővel egyeztetni kell az összes utazást.

ELNÖK: Köszönöm. Jó lenne mielőbb jelentkezni, mert ha nem sikerül, mást fogok
javasolni.

Van egy munkaebéddel kapcsolatos részvételi kötelezettség. Két jelentkező van,
Herman István úr és Magyar Anna képviselő asszony. Jómagamat is felírom a listára, de ez
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még mindig kevés. Veres János. 18-án 12 és 13.30 óra között van az Európai Parlament
gazdasági és pénzügyi bizottságának egy delegációja, amely itt lesz, köztük Pelczné Gáll
Ildikó képviselő asszony is, továbbá tolmácsok, szakértők és más képviselők. Tehát még
felírhatom Vágó Gábort, Hargitai Jánost. Jó lenne, ha a kétharmad-egyharmad itt is
érvényesülne.

Az ülés bezárása

Végül bejelentem, hogy a legközelebbi ülésünk hétfőn lesz 10 órakor. Ezt a kimerítő
napot magunk mögött tudhatjuk. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 20 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


