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3. Szijjártó Péter alelnök úr javaslata a 2002-2010 közötti államadósság okait vizsgáló

albizottság felállítására

4. Javaslat az ellenőrzési albizottságban megüresedett elnöki tisztség betöltésére

5. Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket, államtitkár urat a bizottság első
tavaszi ülésén. A jelenléti ívből megállapítható, hogy a bizottság határozatképes a
helyettesítéseket is figyelembe véve.

A napirend elfogadása

Megküldtem a mai bizottsági ülésre szóló meghívót, a meghívóban négy napirendi
pont szerepel, észrevételek nem érkeztek, ezért tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy
elfogadják-e ezt a napirendi javaslatot. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez teljes egyetértéssel történt.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságának tárgyalása

El is kezdjük a napirendi pontok tárgyalását. Az 1. napirendi pont a Nemzeti Bankról
szóló törvény módosítása. A nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére. Megkérdezem
Cséfalvay Zoltán urat, hogy kíván-e valamiféle kommentárt, észrevételt fűzni a
törvényjavaslathoz.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden néhány alapvető kérdés, észrevétel a
törvény módosításáról, amelyben látható, hogy ez nem átfogó, csupán a törvénynek egy
meghatározott részét érinti, a Monetáris Tanács MNB elnökén és alelnökein kívüli tagjainak
megbízatásáról szól. A törvény módosításának sürgősségét indokolja, hogy a jelenlegi tagok
megbízatása 2011. február 28-án lejár, ennek következtében az új szabályozásról mielőbb
dönteni kell. Szeretném leszögezni világosan és egyértelműen két alapelvet. A magyar
kormány az MNB döntéshozói testületeinek és elnökének függetlenségét teljes mértékben
tiszteletben tartja. Hasonlóképpen alapelvnek tekinti, hogy a kormány és a jegybank között
semminemű közvetlen vagy közvetett hatalomgyakorlásra nem kerülhet sor.

Ezek az alapelvek indokolják a változást is, nevezetesen, hogy a jelenlegi gyakorlattal
szemben a miniszterelnök ne delegáljon a jegybank legfőbb döntéshozó testületébe, vagyis a
Monetáris Tanácsba tagokat, és ezzel párhuzamosan az MNB elnöke sem jelöl a jövőben
tagokat. A kormány álláspontja az, és ez segíti elő a jegybank függetlenségét, hogy az
Országgyűlés joga és kötelessége az MNB feletti felelősség viselése, ez esetben az elnökön és
alelnökön kívül a tagok megválasztása. Annak érdekében, hogy ez hatékony legyen,
javaslatunk az, hogy az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottságának javaslatára az
Országgyűlés válassza meg, mentse fel az elnökön és az alelnökön kívüli tagokat.

Egyben szeretnék utalni arra is, hogy ez jelentős közeledés az európai uniós gyakorlat
felé, ha azokat az országokat nézzük, ahol az euró ma nem fizetőeszköz, de az Európai Unió
tagjai, akkor a parlament valamilyen úton-módon jelentős szerepet és felelősséget kap a
monetáris politikát irányító testületi tagok kiválasztásában. Többek között Bulgáriában,
Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Romániában és Svédországban is a parlament
játszik ebben nagyon jelentős szerepet. Ezzel a változással, törvénymódosítással az európai
uniós gyakorlathoz kapcsolódik Magyarország.

Szeretnék utalni arra is, hogy a jegybanktörvény módosításáról megkértük az Európai
Központi Bank véleményét, ami december 13-a óta az Európai Központi Bank honlapján is
olvasható. Ez a vélemény rögzíti a jegybank függetlenségének fontosságát, amivel
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mindannyian egyetértünk itt, ebben a teremben, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy
nem emelt érdemi kifogást a jegybanktörvény szándékolt módosítása ellen, az EKB nem
említett olyan jellegű kritikai észrevételt, ami szükségessé tenné a törvényjavaslat
átdolgozását. Köszönöm.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, államtitkár úr. A Magyar Nemzeti Bankot nem
képviseli senki, úgy látom, ezért képviselőtársaimat kérdezem, hogy kinek van kérdése a
törvényjavaslattal kapcsolatban. Vágó Gábor volt az első jelentkező. Tessék parancsolni!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Több kormányzati politikus is
nyilatkozott úgy, hogy a fiskális és a monetáris politikát össze kellene egyeztetni. Ezzel
kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy miért pont a gazdasági és informatikai, miért nem a
számvevőszéki és költségvetési bizottság a jelölő.

A második kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy ön abba a folyamatba
beágyazhatónak tekinti-e ezt a törvénymódosítást, amelyet sajnálatosan láttunk az elmúlt év
végén is. Hiszen a Fidesz minden egyes független intézménybe, ahol csak lehetőség volt rá, a
saját, párthoz közeli embereket ültetett. És habár jogilag a jegybank függetlensége megmarad,
mégis, a delegálás okán nagyon nagy lehetőség van arra ismét, ahogy láttuk az
Alkotmánybíróságnál, illetve az Állami Számvevőszéknél, hogy egy narancsos testület jön
létre ismét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék erre válaszolni talán, és utána megyünk
tovább.

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon gyorsan és
röviden. A jegybank most lesz független éppen azért, mert a kormánynak nem lesz ráhatása, a
miniszterelnök nem delegál a Monetáris Tanácsba tagokat. Óriási jelentőségűnek gondolom
ezt a törvénymódosítást, amely éppen a jegybank függetlenségét erősíti. Arról szól ez a
javaslat, hogy a miniszterelnök, a kormány ne delegáljon tagot a Monetáris Tanácsba.

A másik kérdés a fiskális és a monetáris politikára vonatkozott. A monetáris politika a
gazdaságpolitika részeként értelmezhető, és az egyértelmű jelölés menetében a gazdasági és
informatikai bizottság a legszerencsésebb választás, hiszen a monetáris politika a
gazdaságpolitika részeként az ő területük.

ELNÖK: Köszönöm. Veres János úr kérdez.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Államtitkár Úr! Mi az oka annak, hogy a javaslat megszünteti a jelöltek parlamenti
meghallgatását? Mi az oka annak, hogy a kormány nem veszi figyelembe a Magyar Nemzeti
Bank elnöke által írt levélben tett javaslatokat? Mi az oka annak, hogy az Európai Központi
Bank véleményében szereplő kritikai észrevételt ön nem tekinti figyelembe veendőnek?
Hiszen azt mondta, hogy érdemi kifogást nem talált az Európai Központi Bank. Ugyanazt a
levelet olvastuk, és én azt gondolom, hogy van benne kifogás.

Végezetül az ön iménti válaszát is figyelembe véve mi az oka annak, hogy önök a
parlament Házszabályát figyelmen kívül hagyva nem a parlament illetékes bizottságához
kívánják telepíteni a jelölés jogkörét? Hiszen, azt gondolom, nagyon egyértelmű jelen
pillanatban a parlament Házszabálya alapján, hogy a parlament különböző bizottságainak
milyen kérdésekben milyen jogkörük van. Ilyen értelemben e bizottságnak minimum két
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feladatköre miatt is nagyobb jogköre lenne ebben a folyamatban szerepet kapni, semmint a
parlament jelenleg önök által javasolt bizottságának. Ezért tehát az utolsó kérdésem az,
kevésnek találván egyébként azt, amit elmondott, mi az oka annak, hogy nem a parlament
számvevőszéki és költségvetési bizottságát javasolják ebben az esetben javaslattevő
testületként? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a kérdéseket. Válaszadásra megadom a szót Cséfalvay államtitkár
úrnak.

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hogy meghallgatja-e
a tagokat vagy sem, hadd idézzek a törvénymódosításból szó szerint. Az 1. § (4)
bekezdésének c) pontja azt mondja, hogy "a további, legfeljebb 4 tag, akiket 6 évre az
Országgyűlés választ." A következő pontban ez úgy folytatódik, hogy "a (4) bekezdés c)
pontja szerinti tagok kinevezésére, illetve felmentésére az Országgyűlés gazdasági és
informatikai bizottsága teszi meg a javaslatot az Országgyűlés számára." Az, hogy az
Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága milyen módszert dolgoz majd ki a
jelölésre, hogy kíván-e meghallgatást tartani vagy sem, úgy gondolom, az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottságának döntése. Szerintem meg fogják hozni az ezzel
kapcsolatos döntést. A törvényjavaslat erről nem szól. A logikája egyébként az, ellentétben
más meghallgatásokkal, hogy mivel ő jelöli, valószínűleg ismeri azokat az információkat,
amelyek szükségesek a jelöléshez.

Elhangzott az EKB észrevétele. Az EKB levele két témát érint. Az egyik a Monetáris
Tanács tagjainak az ügye, a másik pedig a felügyelőbizottsággal kapcsolatos. Én is alaposan
átolvastam ezt a levelet, a kritikai észrevételek a felügyelőbizottságra vonatkoznak, a
Monetáris Tanács tagjaival kapcsolatban nem láttam észrevételt, ami a lényeget érintené.

ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még kérdése? (Veres János jelzi, hogy egy kérdésére
nem kapott választ.) Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A kérdésem arra vonatkozott, hogy miért a parlament
azon bizottsága, amit javasolnak, miért nem az, amit a Házszabály számvevőszéki és
költségvetési bizottságként jelöl meg, amely egyrészt költségvetési politikában, másrészt
pénzügyi kérdésekben illetékes bizottsága az Országgyűlésnek.

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Továbbra is
szeretnénk a különbséget megteremteni a fiskális és a monetáris politika között. Ma délelőtt a
parlamenti bizottságban szintén meg kellett húzni ezt a különbséget. Úgy gondolom, hogy a
monetáris politikának, ez esetben a gazdaságpolitika részeként kezelve, a gazdasági
bizottságban van helye, ezért szerepel itt a gazdasági és informatikai bizottság. Ez nem
költségvetési kérdés ugyanis, a jegybank függetlensége. A jegybank a monetáris politikáért
felelős, a kormány és a parlament pedig a költségvetési és fiskális politikáért felelős, tehát
nagyon helyes, ha ezek között összhang van, de ez két különböző terület, ezért úgy gondolom,
hogy a gazdasági bizottságnál van a helye.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem is van kérdésem,
bár annak lényegét már Vágó és Veres képviselőtársaim föltették. Ugyanaz lett volna a
kérdésem lényege, hogy minek köszönhető a dezavuálása ennek a bizottságnak. Az elmúlt 20
esztendőben hasonló ügyekben mindig ez a bizottság vagy ennek jogelődje volt az illetékes
bizottság, ahogy ezt a Házszabály is jelöli. A jegybanktörvény is említi az illetékes
bizottságot, és az mindig a költségvetési és pénzügyi bizottság volt. A kérdésem
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tulajdonképpen az, hogy tudták-e önök, akik ezt a fogalmazványt készítették, hogy volt egy
időszak, amikor ennek a bizottságnak volt egy monetáris albizottsága is. Mi magyarázza ezt a
pálfordulást? Köszönöm.

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindenekelőtt
szeretném előrebocsátani, hogy nem szeretnék a bizottságot dezavuálni. Ez nem jelent
semmifajta véleményt a bizottság nagyon értékes munkájával kapcsolatban. Úgy gondolom,
hogy az a jó, ha egyértelműsítve van a helyzet, egy bizottság jelöl, az Országgyűlés kezében
van a döntés. És ahogy korábban említettem, a monetáris politika a gazdaságpolitika
részeként a gazdasági és informatikai bizottságot teszi alkalmassá erre. Köszönöm.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a törvényjavaslatról, tessék
parancsolni! Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg,
hogy szimpátiámat fejezzem ki, és megköszönjem, hogy Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter elkészítette a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben a Monetáris Tanács
tagjairól szóló passzusok módosítását.  Nem is értem különben az LMP kérdését e
tekintetben, mert nem tudom, miről beszél. Valószínű, hogy nem ismeri a Nemzeti Bankról
szóló törvény változásait, különösen érdekes Veres képviselő úr megszólalása, amikor is a
Monetáris Tanács tagjai Gyurcsány miniszterelnök úr és az MNB elnöke prezentálta, és csak
nekik kellett együttműködniük. Talán akkor volt vörös típusú a Monetáris Tanács.

Fontosnak tartom és kiemelem, hogy az Országgyűlés választja meg és menti fel a
majdani Monetáris Tanács tagjait, a parlament primátusa nő ezáltal, a törvényhozó testület
felelőssége. Az is nagyon fontos, hogy a gazdaság-, illetve monetáris politika fontossága
előtérbe kerül, és követi az Európai Unió azon tagállamainak gyakorlatát, amelyek még nem
tartoznak az eurózónába. Úgy gondolom, nagyon fontos a törvényjavaslat, mert miután a
parlament fogja választani és felmenteni a tagokat, ne szerepeljen más szempont a
kiválasztásban, mint a szaktudás, a tapasztalat, a nemzeti érdeket szolgáló döntésre való
képesség.

Fontosságát találtam annak, hogy a kinevezettek megbízatása akkor szűnik meg, ha
lejár a mandátumuk. Úgyhogy én ebben a kormány korábbi meghatározó szerepét látom
csökkenteni, és a népképviselet, a parlament szerepe növekszik. Elhangzottak olyan
vélemények, hogy miért nem a költségvetési bizottság hallgatja meg. Úgy gondolom,
megtehetjük, hogy mi is meghallgatjuk a tagjelölteket. Azon kívül pedig elnök urat, sőt, a
bizottságot semmi sem tarthatja vissza, hogy akár a Monetáris Tanács tagjait, akár a Nemzeti
Bank elnökét ide kéresse vagy elmenjünk, és meghallgassuk az ezzel kapcsolatos ügyeit,
valamint véleményt nyilvánítsunk akár a Monetáris Tanács politikájával kapcsolatban, akár a
Nemzeti Bank tevékenységével kapcsolatban úgy, hogy emellett a függetlenségüket
megtartják, ha az érveik csak szakmai érvek.

Köszönöm a megszólalás lehetőségét, úgy gondolom, hogy a Fidesz-frakció támogatja
a kormány előterjesztését, amit teljes mértékben jónak tart, a parlament tekintélyét növeli.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még véleménye? Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Eléggé csodálkozom azon, hogy a Nemzeti Bank
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részéről senki sincs itt, ezen a bizottsági ülésen. Hiszen eddig mindig azt hallhattuk tőlük,
hogy micsoda orcátlan dolog, hogy későn kapják meg a meghívókat, nincs idejük fölkészülni
egyes törvényjavaslatok vitája kapcsán. Most pedig kapunk egy levelet, de semmilyen
indoklás nincs a Nemzeti Bank elnöke részéről, hogy miért nem tud részt venni a bizottság
ülésén, ha ezt a kérdést fontosnak tartja. Márpedig úgy gondolom, fontos kérdés, hogy a
Magyar Nemzeti Bank legfelsőbb döntéshozó szerve, a monetáris politikát a Nemzeti Bank
feladataként írja elő a törvény, és a Nemzeti Bank nem tiszteli meg a bizottságunkat azzal,
hogy megjelenjen az elnök vagy a delegáltja. Azt gondolom, ez eléggé udvariatlan dolog,
finoman szólva, a jegybank elnökétől. Ezt mindenképpen el kellett mondani. Az előző
időszakban általa megfogalmazott ilyen jellegű kritika kapcsán.

A másik kérdés pedig az, hogy vajon mi jelent nagyobb függetlenséget. Az, ha az
MNB döntéshozó szerve, a Monetáris Tanács tagjait a magyar parlament, vagy a
miniszterelnök és/vagy a Nemzeti Bank elnöke nevezi ki? Ezt két aspektusból is
vizsgálhatjuk. Egyrészt elvi síkon, másrészt gyakorlati síkon. Az elvi sík az, ahogy itt
államtitkár úr részéről elhangzott, de Babák képviselő úr is utalt erre, hogy az Országgyűlés
lehetőségeit növeli. Úgy gondolom, hogy ha a függetlenségről szólunk, amit itt mindenki
fontosnak tart, akkor az a legfüggetlenebb szerv e tekintetben, ha az Országgyűlés választja
meg a Monetáris Tanács tagjait, hiszen az Országgyűlés gyakorolja a közvetlen
népképviseletet. Így e tekintetben a leginkább autentikus egy-egy intézmény
függetlenségének deklarálására. Szerintem tehát ez elvi síkon rendben van.

A másik kérdés a gyakorlati sík, hogy vajon az eddigi gyakorlat helyes volt-e.
Emlékszem még az előző ciklusra. Tukacs képviselő úrral egy platformon voltunk, hogy
bizony eléggé sokszor a rosszallásunkat fejeztük ki a Monetáris Tanács döntései
következtében. Semmi nem indokolta a folyamatos jegybanki alapkamat-emelést akkor,
amikor az infláció messze alatta volt, mondjuk a jegybanki alapkamatnak. Tudom, hogy nem
lehet közvetlen kapcsolat a két tényező között, de bizony azt láttuk folyamatosan, hogy nem
feltétlenül a gazdasági növekedést, az ország gazdasági nehézségeiből való kilábalást segítette
a Monetáris Tanács döntési sorozata. Gondolom, Tukacs képviselő úr is megerősít ebben,
hiszen többször szóvá tettük ezt éppen ebben a bizottságban, hogy valami nem stimmel, nincs
rendben a Monetáris Tanács döntései kapcsán.

E tekintetben úgy gondolom, új lehetőség, új helyzet állhat elő, amikor végre
egyértelmű irányt vehet ezek után a Monetáris Tanács. Itt felmerül a kérdés, hogy ha a
miniszterelnök javasol két tagot, és jóváhagyási joga van a másik kettő esetében, illetve az
MNB javasol kettőt, és a miniszterelnöknek jóváhagyja, akkor bekövetkezhet az a helyzet,
hogy nem tudnak megegyezni. Ilyen helyzet volt már például az Állami Számvevőszék
esetében, amikor hosszú ideig nem sikerült elnököt választani. Tehát előállhat az a helyzet,
látva a Nemzeti Bank hozzáállását, például a mai meg nem jelenésével, hogy nem tudnak az
illetékesek megfelelő monetáris tanácsi tagokat találni, aki mindenki számára elfogadható.
Tudjuk jól, hogy február 28-án lejár négy tag mandátuma, ebből az okfejtésből kiindulva
fennállhat az a veszély, hogy működésképtelen lesz a Monetáris Tanács.

Ennek az ódiumát, úgy gondolom, senki nem vállalhatja föl, se a miniszterelnök, se a
jegybank elnöke. Ezért is tartom helyesnek, jó meggondolásnak azt, hogy az Országgyűlés
rendezi el ezt a kérdést a gazdasági bizottság javaslata alapján. Ebben az esetben kisebb a
kockázata annak, hogy nem találunk négy alkalmas jelöltet, akik be tudják tölteni a Monetáris
Tanácsban azokat a funkciókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Monetáris Tanács
működőképessége biztosítva legyen. Ezért gondolom azt, hogy mivel az idő rövid, gyorsan
kell cselekedni, és ez a javaslat ennek lehetőségét megteremti. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van véleménye? Pősze képviselő úr!
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PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Támogatom az
előterjesztést, de nem olyan szempontból, hogy idő szűke miatt most gyorsan kell dönteni,
hanem azért, mert 1990 óta senki nem lát bele a monetáris politikába ebben az országban,
semmilyen kontroll nem valósult meg afölött. Most pontosan azt lépi meg ez a törvény, amit
mindnyájan kérünk, óhajtunk régóta, hogy igenis legyen a Nemzeti Bank is kontroll alatt, a
parlament kontrollja alatt. Olyan nincs a világon sehol, azt csak velünk akarták mindig
elhitetni, megetetni, hogy a Nemzeti Bank mindenkitől független. Ilyen nincs. Minden
nemzeti banknak a pénz értékállóságának megőrzése mellett az adott állam, az adott kormány
gazdaságpolitikáját kell támogatnia. Önálló pályára nem állhat, mert számon kérik rajta. A
Federal Reserven éppúgy, mint a német jegybankon. Tehát itt egy nagyon fontos elvi
kérdéshez érkeztünk, 20 év után átléptünk a Rubikonon. Ezért támogatjuk.

Azért is fontos ezt egyébként megtenni, mert így a folyamatos számon kérés,
ellenőrzés megvalósul a parlament részéről. Ismétlem, nem a kormány, a parlament részéről.
Ilyen szempontból bizonyos technikai kiegészítések hiányoznak a törvényből, például
érdemes lenne azt szabályozni, hogy ez a számon kérés a négy tagon keresztül milyen
gyakorisággal, milyen formában történhet, hányszor hallgassuk meg őket, mire terjedjen ki
egy-egy ilyen meghallgatás hatásköre, eredménye. Ezek nagyon fontos kérdések, ilyen
értelemben ez a törvény még bővítendő. Ajánlom figyelmükbe, hogy holnap egy
alkotmánymódosítást nyújtok be, ami a Nemzeti Bankra vonatkozó rész teljes lecserélésére
vonatkozik, és többek között ezeket a kérdéseket taglalja, beleértve az évenkénti hites
könyvvizsgálat kötelezettségét és az ÁSZ ellenjegyzését is a Nemzeti Bank számszaki
gazdálkodásával kapcsolatban.

Itt utalnék arra, hogy igenis ehhez a bizottsághoz jobban tartozna a Nemzeti Bank
minden ügye, mert minden nemzeti banki tevékenység középpontjában csak az inflatórikus
kérdések kezelése, megoldása áll, az a kulcskérdés, annak pedig óriási a kihatása a
költségvetésre. Nagyon jól tudjuk, hogy itt százmilliárdokról van szó. Ha pedig igaz az, és
ebben reménykedem, hogy valahogy sikerül az ÁSZ éves ellenőrzését becsempészni az
alkotmányba, akkor ebből következik, hogy idetartozna a dolog. Hallottam olyan verziót is,
hogy a két bizottság együtt kezelje ezt az ügyet, akár közös ügyekkel is. Mindent lehet, nem
bonyolult dolog, nagyobb terem több székkel. Kérem, ezen gondolkozzanak el, nem vagyok
ellene, de hogy ránk is tartozik, abban biztos vagyok. Csak az ne legyen, hogy a két bizottság
külön intézi az ügyet, mert akkor csak bonyolítjuk a dolgokat.

Ki kell térnem még egy-két dologra, mert mellékletként kaptunk két levelet. Az egyik
a Nemzeti Bank elnökének levele, a másik az EKB elnökének a levele. A Nemzeti Bank
elnöke azt kéri, hogy továbbra is neki legyen kijelölési joga a tagokat illetően. Ezt akarjuk
megszüntetni, úgyhogy ezen lépjünk túl, ezzel nem is kívánok tovább foglalkozni. Viszont az
EKB levelében van néhány olyan dolog, ami nekünk feladatot ad. Tehát egyrészt jogosan
említi meg a levél, hogy túl sok a változás a nemzet banki törvény kapcsán, de erre azt tudjuk
mondani, hogy igen, idáig ez volt, de éppen most zárjuk le. Hiszen új alkotmány lesz, abban
újrafogalmazzuk az MNB feladatait, és új törvény is születik hozzá, és akkor nem lesz ilyen
gyakori módosítás.

Téved a levél azzal kapcsolatban is, hogy szellemiségét tekintve a kormányra próbálja
ráhúzni a vizeslepedőt, hogy a kormány konfrontál az MNB-vel ennek az ügynek a kapcsán, a
kormány akarja az ellenőrzést megszerezni. Nem. A parlament akarja az ellenőrzést
megszerezni, tehát ilyen értelemben nekünk ezt nem kell magunkra venni. De azt esetleg igen,
hogy valóban nincs teljesen rendezve, hogy lemondás vagy felmondás esetén jogfolytonosan
hogyan történik az elnöki poszt újrabetöltésének interregnum időszaka, mik a teendők, kinek
milyen jogosítványai vannak. Vagy például a Monetáris Tanács tagjainak tiszteletdíjával
kapcsolatos felvetések szintén érdekesek lehetnek. Hiszen ha már egyszer a
felügyelőbizottsághoz is hozzányúltak, akkor logikus, hogy esetleg ezt is fel lehet vetni. Tehát
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meg kell nézni azokat az észrevételeket, van ott több minden, ami nem ehhez a beterjesztett
törvényjavaslathoz kapcsolódik, és azokra vissza kell térni legkésőbb akkor, amikor az
alkotmány után megszületik a Nemzeti Bankra vonatkozó külön törvény. Köszönöm a
türelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Veres János képviselő úr következik.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Államtitkár úrnak az az érvelése, hogy a bizottság döntése, hogy lesz-e meghallgatás vagy
sem, gyér számomra válaszként. Mégpedig azért gyér, mert nem tudok arra példát mondani,
államtitkár úr, hogy a Magyar Országgyűlés által választott bármely tisztséget olyan személy
töltené be, akit ne hallgatna meg az Országgyűlés illetékes bizottsága. Ezt előírják a törvények
Magyarországon. Erre most behoznak egy olyan kategóriát a javaslatukkal, ami e tekintetben
unikum lenne, ha egy így marad. Azaz egy olyan kategóriát hoznak be, hogy a többség majd
megszavazza azt a négy embert, akit gondol, és a többség úgy szavazza meg az önök javaslata
alapján ezt a négy ember, hogy igazán véleménynyilvánítási lehetőségük nagyon keveseknek
van.

Mert azt nem tekinthetjük véleménynyilvánítási lehetőségnek, hogy el lehet dönteni a
parlamenti szavazásnál, hogy az igen vagy a nem gombot nyomjuk meg, vagy ha papíron
szavazunk, akkor hová tesszük az x-et. Azt nem tekintjük véleménynyilvánítási lehetőségnek,
hogy a Házszabály szerint a parlament pénzügyi kérdésekben illetékes bizottságának nincs
jogköre a kérdésben. Éppen ezért én élek a gyanúperrel, mert ez a mód, ahogyan elő van
készítve ez a javaslat, és ahogy most hirtelen keresztül akarják vinni a parlamenten, azt a
párhuzamot engedi megvonni, hogy itt is nyilvánvalóan olyan személyek kerülnek majd
kiválasztásra, akik vélhetőleg a médiatörvényben megfogalmazott testületbe később
beszavazott személyekhez hasonló paraméterekkel lesznek illethetőek, nemzetközi
elfogadottságukat illetően is.

Miután így készítik elő, ahogy előkészítik, és nem nagyon akarnak ebben a kérdésben
még meghallgatást sem tartani, semmifajta szakmai vélemény meghallgatására lehetőséget
adni, csak utalnék arra, hogy a jegybankelnök levelében van egy olyan bekezdés, amely '97
óta folyamatosan biztosította és jelenleg is biztosítja azt az alapjogot érintő szabályozást, hogy
az MNB elnökének javaslattételi jog hiányában is legalább véleménynyilvánítási joga van a
Monetáris Tanács tagjainak jelölése vonatkozásában. Az MNB fontosnak tartja, hogy a
jegybank alapvető feladata tekintetében a legfőbb döntéshozók személyére vonatkozóan az
MNB elnökének továbbra is javaslattételi joga legyen.

Két kategória is szerepel ebben a bekezdésben. De az önök javaslata alapján
semmifajta köze nincs hozzá. Azt tudom mondani, hogy lehet olyan döntést hozni, és lehet,
hogy ebben még nem is vitatkozunk egymással, hogy a parlament válassza a tagokat. De az
eljárás, amit önök beterjesztettek, és amihez, úgy látom, elég makacsul ragaszkodnak,
számunkra elfogadhatatlan. Azért elfogadhatatlan, mert ebben az esetben a parlamentet nem
partnernek tekintik, nem egy döntést előkészítő, azt megalapozottan meghozó testületnek,
hanem szavazógépnek. Nem gondolom, hogy ez helyes lenne. Azt gondolom, hogy lehet a
parlamenthez telepíteni ezt a jogkört, még egyszer mondom, ebben egyetértésre is lehet
velünk jutni, de abban nem, hogy ilyen módon adják meg a parlamentnek ezt a jogkört.

És abban sem, hogy ilyen mértékben kizárják ennek a bizottságnak a jogosultságát
ebben az ügyben. Hiszen szükségképpen az ember nem tud másra gondolni, mint arra, hogy
mivel ez a bizottság a Házszabály szerint ellenzék által vezetett bizottság, nem gondolják,
hogy ebben a bizottságban kellene ezt a kérdést eldönteni. Ráadásul sánta az az érvelés, ami
meg szokott jelenni a sajtóban, nevezetesen, hogy a gazdasági bizottságban jobban lehet
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biztosítani a többséget. Itt is megvan a többség, kétharmados többség van ebben a
bizottságban. Úgyhogy ezzel sincs semmifajta probléma sem.

Az eddigi vitáink alapján megengedem magamnak azt a megjegyzést, hogy ezekben az
ügyekben, tehát monetáris kérdésekben és általában pénzügyi kérdésekben ebben a
bizottságban kellően sok szakértő van a különböző pártok részéről, hogy megfelelőképpen
meg tudják ítélni a szóban forgó jelöltek alkalmasságát is. Ezzel nem azt mondom, hogy
másutt nem lehetnek ugyanígy, de ebben a bizottságban bizonyosan vannak, és ez a bizottság
ilyen témákban elég sok vitát lefolytatott. Abba a vitába nem kívánok részletesen belemenni,
amit államtitkár úr kétszer is úgy indokolt, hogy a monetáris politika gazdasági kérdés, így a
gazdasági bizottság jogkörébe tartozik. A magyar parlamentben úgy állt föl a bizottsági rend,
hogy van egy gazdasági és informatikai bizottság, és van egy számvevőszéki és költségvetési
bizottság, amelynek jogkörébe tartoznak a monetáris kérdések is adott esetben.

Miután képviselőtársam kinyitotta a díjazás kérdését, itt született egy döntés az elmúlt
évben. Majd megszületett ennek a döntésnek a megcsúfolása. A felügyelőbizottság elnökének
díjazására vonatkozóan beterjesztettek képviselők egy önálló indítványt, és azt a parlament
többsége elfogadta. Az indoklás volt a dolog megcsúfolása, nehogy félreértés legyen. Ugye,
emlékszünk mindannyian arra az indoklásra, ami Rogán képviselő úr indítványában szerepelt.
Nem gondolom, hogy az EKB levelében megfogalmazottakkal összhangban lévő lenne, ha
most, amikor négy új monetáris tanácsi tag megválasztására kerül sor, a kormánytöbbség
oldaláról a díjazásokhoz is hozzányúlnának.

Ezt csak azért mondom óvatosan, mert vitát folytatunk egymással, és nem szeretném,
ha ez a vita úgy maradna meg, hogy csak egy képviselői vélemény hangzik el ebben a
kérdésben. Szerintem az egész úgy, ahogy most van, természetesen nem helyes, valószínűleg
az lenne a helyes lépés, ha ezen változtatnánk. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azok az érvek
elhangzottak a változatás szükségességét indokolva, csak részben állják meg a helyüket.
Dancsó képviselő úrnak igaza van, sokan, jómagam is, ő is, mások is szóvá tették a Magyar
Nemzeti Bank monetáris politikáját és kamatpolitikáját. Azonban ennyiben is maradt a dolog,
hiszen akkor sem tartottam sem valószínűnek, sem szükségesnek, hogy ezek a vélemények
befolyásolják ezt a fajta politikát. Azt gondoltam, hogy tiszteletben kell tartani bizonyos
döntéseket, mint ahogy az Alkotmánybíróság döntéseit is tiszteletben tartotta egy bizonyos
ideig a politikusok többsége.

Én tehát azt az érvelést, amely a változtatás szándékát azzal indokolja, hogy a
monetáris politikát ellenőrzötté kell tenni, valamint alá kell rendelni, összhangba kell hozni,
tetszés szerint lehet kiválasztani a megfelelő kifejezést, a kormány  gazdaságpolitikájával,
nem tartom követendő álláspontnak. Nem gondolom egyébként, hogy a Magyar Nemzeti
Bank monetáris politikájának a kormány gazdaságpolitikájának szolgálata lenne a dolga. A
Nemzeti Banknak mint általában a nemzeti bankoknak egészen jól körülhatárolt feladatai
vannak. Igaz, hogy azt másként tudják ellátni, de azt általános gyakorlatként nem láttam, hogy
a Nemzeti Bankot a kormány gazdaságpolitikájának rendeljék alá. Nem is gondolnám ezt
elfogadhatónak.

Abban látok megfontolandó érvet, amit Dancsó képviselőtársam mondott. Senkinek
érdeke döntésképtelen helyzetet előállítani. Abban, mondjuk vannak kételyeim, hogy két,
egyébként látnivalóan ellenérdekelt fél ne juthatna dűlőre a személyi jelöléseket tekintve,
mert azt gondolom, hogy a demokráciának pont az az érdeke, hogy a legjobb döntést
forszírozza, megpróbál kompromisszumokat teremteni. Tételezzük fel, hogy ez nem így
lenne, és akkor nem is járunk távol a valóságtól. Azt nem tartom ördögtől valónak, hogy a
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parlament legyen az a testület, amely eldönti a javasolt személyeket. Azt viszont megint csak
kétlem, hogy ezzel együtt járhat vagy járhatna a monetáris politikának bármilyen parlament
általi kontrollja. Erre egyébként a javaslatban sincs semmiféle utalás. Nem tartom
technikailag és tartalmilag sem megoldhatónak, hogy a négy személyen keresztül valami
ilyesféle történjen.

Azt egészen furcsának tartanám, ha a számvevőszéki, költségvetés, pénzügyi bizottság
lemondana a jelölés lehetőségéről. Hát mi itt ülünk ebben a bizottságban, kedves
képviselőtársaim, jómagunk ne indokoljuk már meg, vagy legalábbis ne fogadjuk el azt, hogy
az eddig meglévő lehetőséget önként és dalolva adjuk át egy másik bizottságnak anélkül,
hogy erre bármiféle tartalmi ok szolgálna. Nincs ilyen. Tehát ezek az érvek nagyon gyenge
lábakon állnak, nem elfogadhatóak. Nem is értem, hogy mitől jobb feladni ezt a pozíciónkat
úgy, hogy nagy valószínűséggel minden egyéb ügyben a Nemzeti Bank elnökét vagy
tisztségviselőit mi fogjuk meghallgatni. Mi fogjuk költségvetési ügyben meghallgatni a
véleményüket, mi fogjuk megkapni tőlük a szükséges információkat, de jelölni a gazdasági
bizottság fog. Ez valami nonszensz. Nem tartom ezért elfogadhatónak ezt a javaslatot.

Arra a tartalmi változásra, és ezzel szeretném zárni a mondandómat, amire az elején
céloztam, hogy valamiféle kontroll vagy a kormány gazdaságpolitikájával összesimító
szerepre válasszunk meg embereket, a szövegben nem látok utalásokat. Meg kell őrizni az
eddigi szerepkörét mind az intézménynek, mind pedig a parlamentnek és a kormánynak is.
Erre akartam kitérni, és köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Babák képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Valószínűleg
tényleg el kéne olvasni a Nemzeti Bankról szóló törvény kronológiáját. 2001-ben született
meg a Nemzeti Bankról szóló törvény generális módosítása. Ne felejtsük el, ott 7 és 9 tagról
volt szó. Azután jött a szocialista-liberális Medgyessy-kormány, több monetáris tanácsi tag
kellett, biztos pártkatonák voltak, 9 és 11 tagra bővítették a tanács létszámát. Aztán
következett az újbóli Gyurcsány-módosítás 2007-ben, amikor 5 és 7 tagúvá tette, ugyanakkor
a Nemzeti Bank elnöke jelölt saját magának tanácstagokat, és a miniszterelnök. Hölgyek,
urak, hol volt a függetlensége a Magyar Nemzeti Banknak? Hol volt a parlamentnek
primátusa? Tessék már elmondani! A Nemzeti Bank elnöke magának jelölt tagokat a
Monetáris Tanácsba. Négyet ő jelölhetett, négyet pedig a miniszterelnök. Tessék elolvasni a
törvényt! Innentől kezdve előfordult, hogy valamit determinálta a gondolkodását a jelöléseket
illetően.

Ebben a törvényjavaslatban az van, hogy a parlamentnek van lehetősége kinevezni, és
a kollektív bölcsességén múlik, nem egy ember vélekedésén. Úgy gondolom, az elnök
véleménye tiszteletre méltó, de bocsássa meg nekünk, hogy a parlamentnek, a
törvényhozásnak van primátusa ebben az országban. Az elnök úr véleményét tiszteletben
tartjuk, de nem fogadjuk el. Mert nem tartjuk relevánsnak az ő véleményét a tekintetben, hogy
kit kíván maga mellé, és ő szeretne jelölni, szeretné a hatalmát és befolyását a Monetáris
Tanács tagjaira kiterjeszteni, mint ahogy eddig volt. Most ez megszűnik számára.

Amikor államtitkár úr azt mondta, hogy a Nemzeti Banknak kötelessége szolgálni az
ország gazdaságpolitikáját, tudomásom szerint ez benne van a törvényben. Csak a
függetlenség torzult értelmezése odáig vezetett, hogy a Nemzeti Bank úgy gondolta,
mindenkitől független, még az ország érdekétől is. Azért, hölgyek, urak, álljon meg a világ!
Úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bank Magyarország gazdasági, pénzügyi érdekeitől nem
független. Maradjunk ennyiben. Most helyreáll a parlament jogosítványa, primátusa, ő fogja
kinevezni a Monetáris Tanács tagjait, négy főt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szólhattam.
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ELNÖK: Államtitkár úr jelezte, hogy hamarosan el kell mennie, de van itt munkatársa,
aki helyettesíti, én akceptálom ezt a lehetőséget. Annyit hadd tegyek hozzá a vitához, hogy az
ön érvei nem győztek meg engem arról, hogy nem ennek a bizottságnak kellene jelölnie. Ez
nem presztízskérdés, az is, legyünk őszinték. Itt a tradíciók felrúgása zavar és a logika. Ön azt
mondta, hogy azért kell a másik bizottságnak javaslatot tennie, mert a gazdaságpolitika része
a monetáris politika. Hát persze. A másik része meg a fiskális politika. Ez egy két lábon álló
rendszer. A logika az, hogy ugyanolyan érveket lehetne mondani a fiskális oldalról, mint a
monetáris oldalról. Azt meg végképp nem értem, hogy miért voltak szívesek fölrúgni a
tradíciókat.

Azt gondolom, hogy Veres képviselő úr fogalmazta meg a lényeget, és ha ön ezt a
választ adta volna, nem is mondtam volna semmit. Arról van szó, hogy annak a bizottságnak
kormánypárti képviselő a vezetője, ennek meg ellenzéki. Nagyon korrekt válasz lett volna, ha
ezt mondja, és akkor nem lenne vita sem, mert kétharmaddal bármit meg lehet csinálni.
Köszönöm.

Most tessék válaszolni az összes kérdésre!

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. annyi
apró kiegészítés, hogy a gazdasági bizottság délelőtti ülésén Király Júlia, a Magyar Nemzeti
Bank alelnöke részt vett és közölte a Nemzeti Bank álláspontját. Többek között röviden
elmondta ugyanazt, amit az Európai Központi Bank is kiemelt, nevezetesen azt, hogy túl
gyakran változik a Nemzeti Bankkal kapcsolatos törvény. Ennek részben persze az az oka,
hogy olyan előírásokat hoz maga az EKB is, hogy viszonylag gyorsan kell változtatni a
törvényt.

Nagyon gyakran felvetődött itt a függetlenség kérdése. Az alapvető szempont az, hogy
a kormánytól független a jegybank. A kormánynak nincs ráhatása a jegybank tevékenységére,
monetáris politikájára. Erről szól ez az egész javaslat, hogy ne lehessen azt megtenni, hogy
teszem azt, az adósságot, az elszállt költségvetést manipulációval fedezzen egy kormány. Úgy
gondolom, nagyon nagy jelentőségű ebből a szempontból ez a törvény.

Ami az interregnumot illeti, nagyon pontosan szabályozza a törvény, hogy milyen
esetben szűnik meg a tagság. Egyetlenegy kérdésre térnék meg rá, nevezetesen a
meghallgatásra. A törvény itt nagyon egyszerűen fogalmaz, a bizottság teszi meg javaslatát, és
hogy aztán a bizottság milyen módszereket választ, saját hatáskörébe tartozik.

Még egyszer elnézést kérnék, hogy távoznom kell, de helyettes államtitkár úr követte a
vitát, és továbbra is rendelkezésre áll. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük államtitkár úr. További jó munkát kívánunk. Banai Péter
államtitkár úr fogja képviselni, ő régi ismerős. Tessék parancsolni! Államtitkár úr közbülső

összefoglalóját vagy reflexióját mondta el, nem zártam még le a vitát. Van-e még valakinek
mondanivalója? Van. Kár volt megkérdezni. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha már megkérdezte elnök úr, csak bejelentkeztem.
Közben volt itt egy beszélgetés is, és két dolgot mindenképpen érdemes elmondani. Az egyik,
hogy nincs közöttünk véleményeltérés abban, hogy a jegybank kormánytól való
függetlenségét biztosítaniuk kell a szabályoknak. Nem hangzott el kritika amiatt ezzel
kapcsolatban, hiszen ebben a pillanatban ez a javaslat a Monetáris Tanács tagjainak
kormánytól való független kinevezését biztosítja. Persze, a kormánypárti többségtől való
függetlenségét értelemszerűen nem fogja biztosítani, hiszen a kormánypárti többség kell
ahhoz, hogy bármilyen jelölt a parlamentben többséget kaphasson.

És most nem is megyek bele semmilyen találgatásba, hogy vajon milyen jelöltek
milyen többséget hogyan tudnak elérni. Azért nem megyek bele ebbe a találgatásba, mert van
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egy gyenge pontja a javaslatnak továbbra is, és képviselőtársaim kell hogy értsék, remélem,
hogy értik, és ezt talán majd bizonyos módosításban viszont fogjuk látni. Nincs ma olyan, a
Magyar Országgyűlés által választott tisztségben személy, akit a megválasztása előtt a
parlament valamely bizottsága ne hallgatna meg. Nézzék végig nyugodtan, nem tudnak olyat
mondani, hogy ha az Országgyűlés választ valakit, akkor az ne legyen a parlament illetékes
bizottsága előtt meghallgatás részese. Ez nem úgy van, ahogyan államtitkár úr mondta, hogy
majd a bizottság eldönti, milyen procedúrában fogja meghallgatni. Minden egyes jelölés
esetében, minden egyes választás esetében ez le van írva az adott szaktörvényben.

Ezért azt tudom csak mondani, hogy meggyőződésem szerint ebben az esetben a
formát tudnánk támogatni, hogy a parlament szavaz a személyekről, ugyanakkor az
előkészítésnek azt a hiányosságát szerintem lehet pótolni, ami azt jelenti, hogy a parlament
illetékes bizottsága meghallgatja. Azt a vitát persze megvívjuk még egymással többször, ami
azt jelenti, hogy ez a bizottság a parlament illetékes bizottsága, szerintem ebben a
bizottságban kellene a jelölteket meghallgatni, a jelölést elvégezni, és majd a parlament
szavaz róla. Úgy gondolom, ez lenne a történet normál menete. Még egyszer mondom, ez
megint olyan kérdés, ami nem két vagy több szemben álló politikai erő közötti érdemi vitát
érdemelne, mert egyetértésre lehetne jutni a kérdésben, ha egy minimális készség, képesség
vagy hajlandóság lenne arra, hogy hogyan lehet közösen döntést hozni. Köszönöm szépen a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr. Elnézést kérek, hogy mellőztem a
képviselő urat, tessék parancsolni!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Vágó képviselő úr szokott ilyenkor megsértődni.

ELNÖK: Köszönöm.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Veres képviselő úr elmondta a tartalmi érveimet, csak
két mondatot szeretnék hozzáfűzni. Ez nem a tárgyalás tartalmára, hanem a tárgyalás módjára
vonatkozik. Megértük ezt ebben a bizottságban, nem Banai úrnak és kollégáinak szól a
kritikám, hogy miniszter és államtitkár nélkül végig a költségvetési vitát. Megértem én, hogy
államtitkár úrnak most kérdésekre kell válaszolni, de ha normál menetben, normál időpontban
tartjuk ezt a vitát, akkor nem kellene kérdésekre válaszolni. Például, ha a holnapi napon
tárgyaljuk ezt a napirendet. És ez nem elnök úrnak szól, hanem ennek az igen-igen
átgondolatlan, igen-igen gyors törvényhozási folyamatnak.

Mondjuk már meg őszintén, mi a fene sürgetett bennünket annyira, hogy csak és
kizárólag ezen alkalommal tudjuk tárgyalni ezt a napirendet, aztán államtitkár úr egyszer csak
feláll, és azt mondja, hogy neki parlamenti dolga van. Volt már ilyen, akkor is elmondtam az
erre vonatkozó kritikámat, most is fenntartom, anélkül, hogy bárkinek személyre szóló,
negatív felhangokat hordozó mondatokat mondanék. Magával a módszerrel van gondom.
Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, a szavazás következik. Arról kell döntenünk,
hogy ezt a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítéljük-e. Kérdezem a bizottságot, ki
az, aki alkalmasnak ítéli. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Látható többség.
Köszönöm. Ki az, aki ellene szavazott? Nincs ilyen. Tartózkodott? Öt. Köszönöm szépen.
Tehát a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítélte.
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A bizottságnak előadót kell állítania. Kérdezem a kormányoldalt, ki lesz az. Babák
Mihály képviselő úr. A kisebbségi véleményt ki fogja elmondani? (Dr. Veres János: Mikor
lesz a vita?) Ma éjjel. (Derültség.) Akkor, ha felhatalmaz a bizottság, elmondom a kisebbségi
véleményt. Köszönöm szépen a bizalmat. Remélem, még ébren leszek.

A 2009. évi zárszámadás auditálása során minősített véleményt kapott intézményi
pénzügyi beszámolók reparálásának helyzete

Következik a 2. napirendi pontunk, amit én kezdeményeztem. Az erre vonatkozó
levelezéseket megkapták képviselőtársaim, nem kívánom megismételni. Azt gondolom, a
2009-es esztendő már régen mögöttünk van, de bizonyos szálakat nem varrtunk el az
ellenőrzés során. Ennek a bizottságnak a nevében benne van, hogy számvevőszéki, azt
gondolom, nem árt, ha a szó szakmai értelmében is foglalkozunk az ellenőrzéssel, nemcsak
politikai értelemben. Ezért kezdeményeztem Domokos elnök úrnál, nézzen utána annak, hogy
a 2009-es zárszámadás során minősítet véleményt kapott pénzügyi beszámolók ügyében mi
történt. Köszönöm elnök úr válaszát, amit szintén megküldtem a bizottság tagjainak.

Az Állami Számvevőszék elnökének képviseletében itt van Horváth Sándor
főigazgató-helyettes úr, akit köszöntök, ennek a területnek a szakmai felelőse az Állami
Számvevőszéknél. Neki adnám meg a szót, hogy röviden kommentálja a problémát, illetve a
megoldási lehetőségekre is utaljon. Köszönöm szépen.

Az Állami Számvevőszék képviselőjének tájékoztatója

HORVÁTH SÁNDOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr
Domokos László elnök úr levelében jelezte, hogy év közben eddig nem volt módunk ezekre
az ellenőrzésekre. Tulajdonképpen a 2009. évi zárszámadás kapcsán akár az Állami
Számvevőszék, akár a különböző fejezetek ellenőrzési szervezetei által feltárt hiányosságok,
és olyan jellegű minősítések, tehát korlátozó és elutasító vélemények felszámolására, az
intézkedések megtételére, illetve azok eredményességére eddig még nem volt módunk
rátekinteni. Elnök úr ezt jelezte levelében.

Hogy a probléma lényegét érzékeltessem, alapvetően valamennyiünknek, a Magyar
Köztársaságnak az az érdeke, hogy az elszámolások pontossága, átláthatósága biztosított
legyen. A számviteli törvény költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtásáról szóló
része pedig előírja ezekben az esetekben bizonyos pótlások teljesítését. Maguknak a
különböző hiányosságoknak a felszámolására tett intézkedéseket az Állami Számvevőszék
megkapta. Mint a bizottság tagjai is tudják, az Állami Számvevőszék évente számol be a
tevékenységéről, ehhez a különböző ellenőrző szervektől témánként bekérjük az
intézkedéseket is. Ezekről tájékoztatjuk az Országgyűlést. Jelen pillanatban még ezek nem
érkeztek be, így tehát mind a levél megírásának időpontjában, illetve a jelen időpontban nem
tudok arról beszámolni, hogy a korlátozott, illetve elutasított beszámolók kijavításra és
ismételt letétbe helyezésre kerültek volna. Ezt a 2010. évi zárszámadás ellenőrzésének
keretében, utóellenőrzés keretében fogjuk megvizsgálni, és akkor erről majd az Országgyűlést
tájékoztatjuk.

A probléma jellegét szeretném megvilágítani. Mindkét minősítés esetében vannak
javítható és nem javítható hibák. Vannak olyan hibák, amelyek azért nem javíthatók, mert az
már csalás lenne. Tehát ahol nem leltároztak, és a mérleg például nincs leltárral alátámasztva,
ezért elutasítottuk a beszámoló hitelességét, ez nem javítható hiba, mert egy utólag, egy évvel
később felvett leltár nem az egy évvel ezelőtti állapotokat tükrözi. Ott azonban, ahol például a
leltár kiértékelésének eredményét nem vették figyelembe, de maga a leltározás megtörtént,
minden elszámolás megvolt, az javítható hiba lenne. Ott, ahol például aláírt szerződések
hiányában történtek pénzkiutalások, utólag nem lehet a szerződéseket aláírni. Ott
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felhatalmazás nélkül történtek pénzügyi teljesítések. Ezek a problémák tehát javíthatók,
illetve nem javíthatók, ezt szerettem volna jelezni.

Jelen pillanatban nem rendelkezünk minden olyan információval, hogy a javítható
hibákat kijavították-e. Az Állami Számvevőszék is felismerte, hogy nem elegendő csak az
utóellenőrzés keretében évente, visszatérő jelleggel, egy éves csúszással foglalkozni ezzel a
kérdéssel, de mint elnök úr levelében jelezte, amint ennek az utóellenőrzésnek a tapasztalatai
rendelkezésünkre állnak, ezzel a kérdéssel komplexen kívánunk foglalkozni, és adott esetben
másfajta, nem évente egyszeri ellenőrzési móddal megoldani ennek teljesülését, mármint a
jogszabályi előírás teljesülését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató-helyettes úr. Kinek van kérdése vagy
véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor én mondanék zárszót.

Először is köszönöm a Számvevőszék elnökének és munkatársainak a korrekt választ.
A probléma szakmailag abszolút nem megnyugtató, de ha Karinthy élne, mondhatná, hogy
így ellenőrzünk mi, vagy így realizálunk mi. A Számvevőszék által megvizsgált pénzügyi
beszámolók száma 50 körüli, ha jól emlékszem, tessék engem megerősíteni (Jelzésre.), igen.
Ez körülbelül tizede annak a beszámolótömegnek, amit hasonlóan ellenőrizni kellene, lehetne
vagy célszerű lenne a szabályok szerint, és akkor nyugodtan megszorozhatnánk legalább
tízzel azt a hibamennyiséget, ami itt napvilágra került. És nincsenek az elszámolások
megnyugtatóan elrendezve. Tehát nem szavatolhatja senki sem, nem is szavatolja senki sem, a
Számvevőszék sem, hogy a közpénzekkel történő korrekt elszámolásokra sor került-e vagy
nem.

Azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak eminens feladata lesz ez a jövőben.
Biztatásképpen annyit tudnék mondani, hogy az új alkotmány elfogadásával a közpénzügyek
szabályozása is meg fog változni. A Számvevőszék elnökének, vezetőinek is ismert azon
véleménye, legalábbis velem ezt közölték, hogy egy új számvevőszéki törvény
megalkotásában partner lesz a Számvevőszék, és ott majd talán ezt a kérdést helyre lehet
tenni, hogy miként ellenőrizzünk a jövőben.

A napirendi pont lezárása

Miután nem volt hozzászólás, azt javaslom, hogy a bizottság vegye tudomásul ezt a
tájékoztatót. Köszönöm a Számvevőszéknek és Horváth Sándor főigazgató-helyettes úrnak a
tájékoztatást, a korrekt kiegészítést. Viszontlátásra!

Javaslat a 2002-2010 közötti államadósság okait vizsgáló albizottság felállítására

Következik a 3. napirendi pont, ami két részből áll. Az első mindannyiunk által ismert,
alelnök úrnak volt az óesztendő végén egy levele, amelyben azt kezdeményezte, hogy hozzon
létre ez a bizottság egy, az államadósság vizsgálatával foglalkozó albizottságot. Én erre írtam
egy elnöki levelet, kértem tőle, hogy bizonyos kiegészítést fűzzön a leveléhez, annak célját,
működési mechanizmusát fogalmazza meg. Nem volt ideje, hogy ezt megtegye, tehát
változatlanul az a levél van a birtokomban, amit ő írt. Alelnök úr nincs jelen, akkor Balla
képviselő úrnak adok szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

BALLA GYÖRGY (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha
megengedi, én képviselném az előterjesztő alelnök urat ebben az ügyben. Az a javaslatom a
tisztelt bizottságnak, hogy az alelnök úr levelében foglalt bizottsági előterjesztést szívlelje
meg és fogadja el azzal a tartalommal, ami az önök által ismert levélben szerepel. Magyarul
hozzon létre egy albizottságot az itt felsorolt feladatokkal, az itt megjelölt tagdelegálási
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lehetőségekkel és az itt megjelölt határidővel. Szerintem ez teljesen világos és egyértelmű,
hogy mire vonatkozik az albizottság feladata, mit kell ennek kapcsán vizsgálnia.

Ha megengedi elnök úr, tisztelettel, megelőzendő a hosszabb vitát, arról szeretném önt
tájékoztatni, hogy természetesen figyelemmel olvastuk az ön levelét, csak azzal nem értünk
egyet. Amit ön javasol, elnök úr, az mindenképpen tiszteletre méltó, egy tudományos
munkának mindenképpen kiindulási alapja is lehetne, de nem gondolnám, hogy a Kádár-
rendszer eladósodásának folyamatait ma kellene a költségvetési bizottság egyik
albizottságának tárgyalni. Ellenben arra a kérdésre mégis csak választ kéne kapni, hogy
hogyan jutott az ország ebbe a katasztrofális állapotba, mi történt 2002 és 2010 között, amikor
az államadósság mértéke ilyen drasztikusan elszaladt, meghaladva jóval még a korábbi,
Kádár-kori államadósság mértékét.

Tehát összefoglalóan az lenne a javaslatom, hogy az alelnök úr kérésének megfelelően
hozzunk létre egy albizottságot, az ismertetett feladatkörökkel. Az albizottság meg fogja
határozni a saját jogkörét, a parlamenti pártok jelen bizottságba delegált tagjai meg fogják
tudni majd nevezni azokat a tagokat, akiket szeretnének ebben az albizottságban látni.
Örülnék, ha ez az albizottság minél hamarabb meg tudná kezdeni a működését. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nagy fájdalommal konstatáltam, hogy a
javaslataim nem találtak megértésre, de hát ilyen az élet. Kérdezem, hogy most alkalmas a
kormányoldalnak az, hogy de facto is megalakuljon a bizottság? Nevek is elhangzanak most,
vagy hogyan történjen?

BALLA GYÖRGY (Fidesz): A javaslatunk az, hogy alakítsuk meg az albizottságot, és
a következő bizottsági ülésre vagy egy héten belül minden egyes frakció nevezze meg a
bizottságba delegáltjait.

ELNÖK: Akkor alakítsuk meg. Ki az, aki megalakítana egy ilyen albizottságot. (Dr.
Veres János: Hozzászólni lehet?) Ja, bocsánat, persze. Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Már csak azért is
érdemes két percet még áldozni a témára, mert meghallgattam Balla képviselő úrnak az
alelnök úr nevében elmondott beszédét. Azt szeretném csak mondani, hogy sajnálom, hogy
elnök úr szakmai alapon megfogalmazott reagálása csukott fülekre talált. A dolognak ettől
kezdve a látszata egyértelmű. Mindegy, hogy mi a tartalom, a látszat egyértelműen az, hogy
nem a kérdés érdemi, szakmai vizsgálata a szándék, hanem politikai megrendelés és politikai
döntés. Lehet ezt mondani természetesen nyugodtan, hiszen egy politikai testület a Magyar
Országgyűlés egyik bizottsága, így az albizottsága is egy politikai testület lesz. De azért annyi
fáradságot vehetne mindenki, hogy azoknak a kritériumoknak igyekezzen megfelelni, amire
az elnök úr levelében is kitértünk.

És még egy dologra szeretnék emlékeztetni mindenkit. Ezt a levelet úgy fogalmazták
meg, és a levél tartalma, szóhasználata olyan, mintha nem lenne ennek a parlamentnek a
képviselője a levél írója immár legalább 10 vagy 12 éve. Úgy fogalmazta meg, mintha nem
vett volna részt a parlamentben minden évben a költségvetés és a zárszámadás tárgyalásán.
Ugyanis, ha valaki a költségvetéseket és zárszámadásokat, akkor pontosan megkaphatja a
választ mindazon kérdésre, amiket ebben a levélben tendenciózusan érint. A válasz nincs
megírva benne, de nyilván megvan már a válasz is, efelől nincs kétségem. Azt tudom
mondani, rendkívül sajnálom, hogy azt a minimum szakmai igényt sem akarják láthatóan
most kielégíteni, ami ahhoz kellene, hogy a valóságos folyamatok valós tartalma, azon
túlmenően, ami, még egyszer mondom, nyilvános információkból mindenki számára elérhető,
feldolgozásra kerüljön.
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Hiszen sehol semmifajta kérdés nincs ezekben az ügyekben. Minden évben nagyon
pontosan elszámoltunk a magyar költségvetés végrehajtásáról. Az illetékes kormány, illetve
az Országgyűlés ezeket a beszámolókat valamilyen tartalommal elfogadta, még ezt az utolsót
is, amiről az imént tárgyaltunk. Hozzá kell tennem azt is ugyanakkor, hogy ezeknek a
kérdéseknek a politikai mezőbe történő helytelen beemelése olyan félreértéseket eredményez,
mint amilyenek ma is elhangzottak a plenáris ülésen, legalább kétszer. Nagyon sajnálom,
hogy ennyire nem vagyunk igényeket a pontosságot illetően.

Ezért azt tudom csak mondani, nagyon sajnálom, hogy elnök úrnak azt a jó szándékú
kezdeményezését, amelyet megfogalmazott az alelnök úr levelére való reagálásként, nem
akceptálták. Sajnálom, hogy nem veszik azt figyelembe, hogy egyébként olyan nyilvánosan
ismert információkról szól az alelnök úr levelében föltett kérdések sorozata, ami mindenki
számára egy pici odafigyeléssel, idő feláldozásával egymás mellé rakható számokat
tartalmaznak. Ezért nyilvánvaló számomra, hogy nem szakmai, hanem sokkal inkább politikai
a szándék, sokkal inkább politikai megrendelés. Még egyszer mondom, nincs kétségem a
tekintetben, hogy a feladatok meghatározása mellett már kész van az a papír is, amelyet önök
el szeretnének fogadtatni. Sajnálom, hogy nem adják meg azt esélyt, hogy az elnök úr által
megfogalmazott szándék legalább egyfajta szakma keretet adjon ennek az egész
kérdéskörnek. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák Mihály képviselő úr jelentkezett először.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Veres
képviselőtársamat megértem, nekem van empátiám e tekintetben. Azt is megértem, hogy egy
politikai testületnek, márpedig a parlament és a bizottság is politikai összetételű,
nyilvánvalóan vannak politikai szándékai, céljai. Nem tudom osztani azt a véleményét,
kedves volt miniszter úr, hogy egy ciklus folyamatait az éves mérlegekből kell nekünk
összeállítanunk. Ezt jó egyszer valakinek összegezni. Ugyanis más az éves zárszámadás, és
más egy ciklus gazdasági, pénzügyi folyamatainak elemzése, és ezzel a magyar parlament
mindmáig adós maradt. Azt tudjuk, hogy megháromszorozódott az államadósság, de nem
tudjuk, hogy miért. Ezt valahogy össze kellene rakni, és meg kell nézni azt, hogy hol vannak a
felelősségi pontok.

Ugyanis azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament is felelős, de a kormány is
felelős a cselekvéseiért. Azért gondolom, hogy az éves zárszámadási törvények, mivel a
parlamentben nem könyvelők ülnek, és nagyon sok vélemény megfogalmazódott az elmúlt
években, hogy milyen anomáliák vannak a tárcáknál és a kormány tájékán is, milyen
pénzügyi folyamatok zajlottak. Ha azt mondja, kedves Veres képviselő úr, volt miniszter úr,
hogy elfogadta a tisztelt Ház az önök zárszámadását, azt azért tette, mert nem tehet mást,
hiszen amikor lezárult egy év, akkor ott befejeződött egy pénzügyi folyamat. Pont. Azon már
túl sokat változtatni nem lehet. Úgy gondolom, természetes, hogy a parlament elfogadta. De
mellette ott vannak a kormánypártok és kormány, többek között a volt pénzügyminiszterek
felelőssége, hogy milyen adatok szerepeltek a zárszámadásban, és milyen folyamatok
zajlottak az országban. Úgy gondolom, hogy egy ciklust illetően összegezni kell, és elemezni
szükségeltetik.

A másik megjegyzésem egy kicsit gonosz lesz, de azt hiszem, nem én vagyok gonosz,
hanem önök nem voltak őszinték. Szóval, amikor volt szó, hogy az éves zárszámadást és a
Magyar Köztársaság pénzügyeit manipulálták könyvelési trükkökkel, nem én mondtam, az
önök miniszterelnöke mondta, akkor, tudja, jó ezeket a folyamatokat áttekinteni, és végső
konklúziót, összegzést készíteni. Ez nem haszontalan. Ugyanis ezekből lehet tanulni, hogy mit
nem szabad megcsinálni, mert nyilvánosságra kerül. Nos, én értem, hogy ha az előző ciklus
pénzügyi felelőssége tekintetében nyilvánosságra kerülnek azok a manipulatív dolgok és azok
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az eladósodást előidéző folyamatok, az kínos. Kínos. Hölgyek, urak, önök fizetést kaptak
ezért, ezt vállalták, vezettek, és néha alkalmasint félrevezettek.

A folyamatok nem jól alakultak, mert háromszoros az adósság mértéke a Kádár-
korszak végéhez képest. Tudnunk kell, hogy miért történt ez így. Tanulni kell a múltból azért,
hogy a jövő egészségesebb legyen. Mindenképpen támogatom az előterjesztést, és szívesen
részt veszek abban a munkában is, ha valaki kéri a közreműködésemet, hogy tényleg tegyük
az asztalra, hogy miből származik ez az adósságtömeg. Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam.

ELNÖK: A következő Herman István képviselő úr.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Politikai megrendelésről beszélt képviselőtársam. Ezzel maximálisan nem értek vele egyet,
mert ha ez így lenne, akkor esetleg visszamehetnénk Kun Béláig. De úgy gondolom, hogy ez
nem a mi kötelességünk, hanem a történészek, a históriaírók feladata, hogy ezt feldolgozzák.
A viszont tény, hogy Kádár János 20 év alatt nem adósította el úgy az országot, mint önök az
elmúlt 8 év során. Ezért úgy gondolom, hogy igen, valóban ez vizsgálandó, és mindenképpen
meg kell az eladósodás valós tartalmát nézni, az okokra fényt kell deríteni. A magam részéről
nem vonom kétségbe elnök úr jó szándékú előterjesztését, viszont itt, még egyszer
hangsúlyozom, nem egy történelmi históriát kell földolgoznunk, hanem napjaink politikáját
kell gyakorlatilag rendbe tenni. Gazdaságpolitikáról beszélek. Úgy gondolom, itt van a helye
ennek a bizottságnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pősze Lajos képviselő úr következik.

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy technikai
észrevételem lenne. A levelezésben láttam, és szeretném megköszönni elnök úr, hogy
megemlítette azt, hogy adott esetben ilyen bizottságok munkájában a függetlenek is részt
vehessenek. Természetesen nekem ezer dolgom van, higgyék el, úgyhogy egyáltalán nem
tülekszek érte. Sajnálom, hogy ezt nem respektálta a kormányoldal, hiszen lehet úgy
kidekázni a létszámot, hogy függetlenek adaptálásával is meglegyen a kormánytöbbség, ehhez
csak egy ötperces, rövid gondolkodás kell. A jövőt illetően mondanám inkább, hogy ezt
tartsák evidenciában. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tukacs képviselő úr.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csak azt akarom mondani, hogy
nem kell megérvelni különösebben, értjük, hogy miről szól a dolog. Ha szakmai feltáró
munkát akar valaki végezni, azt szakemberekre bízza. Politikai testületre politikai ügyet
bíznak. Véletlenül se tévesszünk össze egy bármilyen megalakuló albizottságot egy
megalapozott szakmai munkát végző testülettel. Ha úgy dönt a szocialista frakció, hogy ebben
részt akar venni, akkor én már csak azért is vállalnám ezt szívesen, mert rögtön azt
javasolnám, hogy hívjuk meg Kádár Bélát az albizottság első ülésére. Tudjuk, hogy ki Kádár
Béla. Ő nem ilyen baloldali volt, hanem erősen MDF-hez köthető konzervatív politikus, aki
Nyíregyházán, a közgazdász vándorgyűlésen 2006 őszén azt mondta, hogy aki akar tudni
valamit a gazdaságról, az tudhatta. Az nem tudta, aki nem akarta.

Erre való hivatkozással azt gondolom, hogy az öreg egy-két dolgot tudna mondani, ha
szakmai véleményre lennének kíváncsiak az albizottság tagjait. Azt gondolom, kifejezetten jól
fog jönni egy megszorítás idején az, hogy kire mutogatnak államadósság ügyben, mi volt a
mozgatórugója. Csak azért mondom, hogy benne legyen a jegyzőkönyvben is korrekten.
Elnök úr javaslatának elvérzését én is sajnálom. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm én is. Van-e még észrevétel? Veres János úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tekintettel arra, hogy a személyemet
érintően itt több minden elhangzott, ezért két dolgot szeretnék rögzíteni. Az egyik. Nem tudok
semmifajta olyan dologról, amiről Babák képviselő úr beszélt. Miután úgy volt értelmezhető

az általa mondott néhány gondolat, amit esetleg rám is érvényesnek gondolnak, még egyszer
mondom, nem tudok semmi olyan dologról, nem vettem ilyenben részt. (Babák Mihály
közbeszól.) Amit ő mondott, azt vele beszéld meg. Már többször elmondtam a bizottságban is,
és megint elmondom, úgy volt értelmezhető, ahogy fogalmaztál.

A másik dolog. Herman képviselő úrnak mondom, aki nem volt az előző 8 évben a
bizottságban, hogy ilyenfajta vitákban nem vettünk részt. Képviselő úr, tudja, a
javaslattevőknek, a javaslatot elvetőknek, a javaslatok megvalósulását megakadályozóknak is
van ezekben az ügyekben felelőssége. Ezt csak azért akarom mondani, mert szeretném, ha
mindenki számára egyértelmű lenne, hogy a döntések úgy születtek meg, hogy mindig voltak
kényszerpályák. Éppen ezért, aki semmifajta olyan javaslatot nem fogadott el 8 éven
keresztül, amely kiadáscsökkentést eredményezett volna a magyar költségvetésben, amely a
költségvetési egyensúly javulását eredményezte volna, azoktól nagyon-nagyon óvatos
kritikával lehet csak elfogadni utólagos megnyilatkozást.

Most pedig, amikor arról szól az aktuális helyzet, hogy várhatóan 250 milliárd forintos
zárolást kell csinálni a költségvetésben valami rejtélyes okból, mert az okát nem mondták
meg igazán. Ha arról szól a javaslat, hogy a költségvetési egyensúly javítása érdekében 200
milliárd forint körüli, különböző intézkedéseket kell meghozni, akkor mindenkinek csak azt
mondom, nagyon örülök annak, ha az ország jövője érdekében most azok is részt fognak majd
venni ilyen döntések meghozatalában, akik eddig ellene beszéltek, és azt a látszatot keltették,
mintha ilyen döntések nélkül is lehetne tartós egyensúlyt kialakítani egy országban.

Ezt csak azért mondtam el, mert nem önnel vitatkoztunk erről az elmúlt 8 évben,
másokkal igen, és megvannak az ilyenfajta tapasztalataik is. Embert próbáló feladat most is,
tegnapelőtt is az volt. Minthogy egy ország irányítása mindig is az. Kívánom, hogy sikerüljön
jól.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Herman képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Csak egy kérdést szeretnék föltenni Veres
János képviselőtársamnak. Ugye, egyetért azzal, hogy Kádár János 20 év alatt nem adósította
el úgy az országot, mint az elmúlt 8 év során történt? Csak ezt szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Márton képviselő úr következik.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elég régóta ülök itt a
parlamentben, de megmondom őszintén, ilyen arcpirító hozzászólást még nem nagyon
hallottam, mint amit az előbb itt Veres képviselő úr megengedett magának. Szóval, amikor
konkrét számadatok vannak, hogy többek között ön mint pénzügyminiszter mivel járult hozzá
ahhoz, hogy az ország ma ilyen csődhelyzetben, mint amiben, amikor konkrét számadatok
vannak, hogy az ön pénzügyminisztersége idején, az ön aktív közreműködésével 50
százalékkal nőtt az államadósság mértéke GDP-arányosan, ezek után, ne haragudjon, egy
ilyen hozzászólást megengedni?! Úgy gondolom, pontosan az ilyen hozzászólások miatt
szükséges, hogy ez a bizottság megalakuljon, és a média itt legyen, és pontos képet kapjon az
egész ország közvéleménye arról, hogy mit műveltek itt önök az elmúlt 8 esztendőben.
Pontosan ezért van erre szükség. Egyébként meg a következő ülésre valószínűleg egy CD-n el
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tudom hozni az ön miniszterelnökének őszödi beszédét, hallgassa már meg, hogy mit
mondott. Nem tudom, hogy ön vajon azon a frakcióülésen fölállt és tiltakozott, amikor az
elhangzott? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Veres képviselő úrnak, mert mit
tehetek?

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr.
Herman képviselő úrnak a válaszom az, hogy nem. Ön pontatlanul fogalmaz. Amit ön mond,
az a Fidesz belső zsargonjában elfogadott állítás, de nem tényállítás. Nem tényszerű állítás,
képviselő úr. Majd nézzék meg. Ez nem így van. A számokkal jó tisztában lenni
mindenkinek, önök ezt szívesen hallgatják egymás között, de amikor szembesülnek a
számokkal, akkor nagyon meglepődnek.

És ha már szóba hozta képviselő úr, Attila, megint pontatlan a fogalmazás. Amit
mondott, az nem úgy van, majd nézze meg, hogy valótlan számot mondott. Ezt tudom
mondani. Mit mondott a jegyzőkönyv szerint? (Márton Attila: Nem azt, hogy ön követte el,
hanem hogy hozzájárult az eladósodáshoz.) Hogy 50 százalékkal nőtt az én miniszterségem
alatt GDP-arányosan az államadósság. (Több fideszes képviselő közbeszól.) De nincs 50
százalékos, Attila. Bocsássatok már meg! (Nagy zaj.)

ELNÖK: Köszönöm, köszönöm.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Rendkívüli mértékben sajnálom, hogy valakiknek már
nemcsak a kezdeményező levél van megírva, hogy mire jöjjön létre a bizottság, hanem
valakiknek már az is megvan, hogy mit akar látni a bizottság munkájának eredményeképpen
majd leírva. Azt tudom tehát mondani, hogy ez nem szakmai kérdés, ami most itt indul, az
egy politikai deklaráció, amiről szó van. Rendkívül sajnálom azt, hogy ilyen módon kell az
ügyekkel foglalkozni.

Márton Attila! Ha az elmúlt 8 évben olyan indítványnak az elfogadásában szerepet
játszott volna, ami csökkenti a magyar államháztartás hiányát, ha elfogadott volna
egyetlenegy ilyen indítványt, akkor szívesen vennék öntől mindenfajta kioktatás jellegű
hozzászólást. (Márton Attila: Nem volt ilyen.) De tekintettel arra, hogy ebben nem vett részt,
nem szavazta meg, ellen viszont beszélt számtalanszor, azt tudom mondani, hogy én a magam
részéről ilyenfajta kioktatást nem kérek. És nem fogalmaztam élesen egyetlenegy
mondatomban sem az iménti hozzászólásomban, igyekszem mindig belül maradni azokon a
normákon, amelyekről úgy gondolom, hogy parlamenti hozzászólások elbírnak. Látom, hogy
fűti most is az indulat. Fölöslegesen fűti az indulat. Amikor felelősen kell szembenézni
kérdésekkel, akkor nem ez a megfelelő megoldás, amit most ön is csinált. Köszönöm a
figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. Szólláth Tibor képviselő úr következik.

SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden.
Veres képviselő úr itt párhuzamot von a korábbi megszorítások és a mostani intézkedések
között. Alig várják már, hogy megszorítás legyen, ez ma is elhangzott miniszterelnök úr
expozéjában, de ez hamis állítás. Mert egészen más dologról szól a mostani pénzügyi
átszervezés, önök pedig konkrétan folyamatosan a kisembereket próbálták megszorítani,
miközben azokat, akikhez mi most hozzá mertünk nyúlni, úgy dédelgették, mint a kis
bárányokat. Nagyon álságos ez a párhuzam, képviselő úr.
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ELNÖK: Tukacs képviselő úr kért egy percet.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Megszorítás, nem megszorítás. Azt nem tartják
furcsának, kicsit kiesve a napirend menetéből, hogy egy hónapot élt a költségvetés, és 250
milliárdot kell tartalékolni? Hát drága barátaim, hogy van ez? Itt kellene verni a tamtamot,
hogy tessék szíves ennek a bizottságnak megtárgyalni az okát és a tartalmát. Arról beszélünk,
hogy ki mit szeretne. Aki szeretné, hogy ebben az országban az emberek jól járjanak, akkor
nem ezt kellene csinálni? (Babák Mihály: Ezt örököltük.) Ez lenne az igazi költségvetési
bizottsági szakmai munka, csak nem nagyon látom erre a szándékot.

ELNÖK: Köszönöm Tukacs képviselő úrnak. Tessék kezdeményezni egy ilyen
napirendnek a felvételét, boldogan vállalom minden minőségemben, ellenzéki honatyaként,
bizottsági elnökként is, mert hiszen valóban kérdés, hogy itt a törvény módosítására is sor
kerül-e. Köszönöm.

Akkor visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Veres János képviselő úrnak személyes
érintettsége miatt megadom a szót, utána lezárom a vitát. Tessék!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szólláth képviselő úrnak a
hozzászólásához két reagálásom lenne. Miután mind a ketten kelet-magyarországi képviselők
vagyunk, szerintem Hajdú-Bihar megye térségében is igaz az a szám, ami Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében igaz, azon intézkedések eredményeként, amire az imént hivatkozott
képviselő úr nagyjából az adófizető állampolgárok 91 százaléka jár rosszabbul az szja-
szabályozás miatt.

A másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az
elfogadott költségvetés nagyszerűsége ellenére a megyei önkormányzatnak, a települési
önkormányzatoknak nagyon komoly intézkedéseket kellett hozniuk annak érdekében, hogy a
gazdálkodásuk egyensúlya fenntartható legyen. Nem akarok semmifajta részletbe belemenni
ennek kapcsán, bár azt gondolom, hogy bele lehetne menni a részletekbe, csak azt szeretném,
ha legalább abban nagyjából egyetértésre juthatnánk, hogy csodák nincsenek.

Az utolsó megjegyzésem. A 250 milliárd forint megjelent a sajtóban, hogy milyen
minisztériumokat milyen mértékben érint. Szeretném, ha a minisztériumok vezetőivel is
beszélne a képviselő úr a tekintetben, hogy vajon ezt a 250 milliárd forintos zárolást meg
tudják-e úgy csinálni az adott intézményekben, minisztériumokban, hogy az ne tűnjön
megszorításnak. Egyetlenegy példát mondok csak. Van olyan állami intézmény, a MÁV, ahol
közölték a dolgozókkal, hogy havi 40 ezer forinttal kevesebb bérért fognak dolgozni közös
megegyezéssel. Azért, mert nincs elég pénz. (Több fideszes képviselő közbeszól.) Szó nincs
róla! Miért gondolják azt, hogy egyébként nem ugyanilyen felelősséggel viseltetnek mások a
dolgok iránt?

Csak ezt szerettem volna érzékeltetni. Senki nem mondja azt, hogy önök költötték el.
De bocsássanak meg, a történet arról szól adott esetben, hogy a zárolás, a költségvetés
csökkentése vagy megvonása ilyen hatásokkal jár. Nem lehet másképp megcsinálni. De önök
másként gondolják ezt, mást hirdetnek erről. Mi azt halljuk a másik oldalról, hogy
megszorítás nélkül, átalakítással történik a dolog. Akinek 40 ezer forinttal csökken a havi
bruttó keresete (Babák Mihály: Nem mindegy, hogy mennyiből.), azt nem úgy éli meg, hogy
átalakítás van. Misi, az akkor is megszorítás annak az embernek, higgye már el! Azért akarok
erre reagálni, mert úgy tűnik, hogy a realitásokhoz ilyenfajta ütközésekre is szükség van.
Egyébként pedig fenntartom az előbbi állításomat. Köszönöm.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Mielőtt megadnám a szót Balla képviselő úrnak, hogy
reagáljon mint előterjesztő a vitára, bejelente a Jobbik frakciója nevében, hogy nem kívánunk
részt venni ebben a bizottságban ilyen kondíciók mellett. Átadom a szót reagálásra.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Ennek a bejelentésnek nem örülök, tisztelt elnök úr. Azt
gondolom, hogy ellentétben azzal, amit Veres képviselő úr mondott, teljesen normális oka van
annak, hogy miért kell ezt vizsgálni, és miért ebben az időszakban. Azt gondolom, hogy
különbséget kell tenni az újkori Magyar Köztársaság életében is egy olyan időszak között,
amikor folyamatosan csökkent az államadósság, meg egy olyan időszak között, amikor
folyamatosan nőtt. Az államadósság mértéke folyamatosan csökkent, nem feltétlenül csak az
Orbán-kormány idején, ez megindult a Horn-kormány legutolsó éveiben, de csökkenő pályára
állt az ország. Ezért gondolom azt, hogy nem kéne nekünk, amikor ezt vizsgáljuk, egészen a
Kádár-rendszerig visszamenni vagy a Németh Miklós előtti időkig. Azt kell megnézni, milyen
döntések járultak ahhoz hozzá, hogy egy csökkenő pályáról egy drasztikusan növekvő pályára
állt át az államadósság.

Ennek a vizsgálatát szerintem el kell végezni. Természetesen azt megértem, hogy
annak a pénzügyminiszternek, aki ezen időszak alatt legalábbis jórészt regnált, nem öröm egy
ilyen vizsgálat vagy akár egy ilyen vizsgálatban részt venni. Mindig a legkönnyebb
kimenekülési út azt mondani, hogy már eleve el van döntve minden, már meghozták az
ítéletet, itt már senki semmire nem kíváncsi, csak a sajtónak játszanak. Ha engem terhelne az
a felelősség, miniszter úr; ami önt terheli, valószínűleg én is hasonló dolgokat tudnék
mondani. Mert mást nem lehet. Erre a 8 évre mást nem lehet.

A javaslatomat ugyanakkor fönntartom. Azt gondolom, helyes, ha a költségvetési
bizottság létrehoz egy ilyen albizottságot. Minden frakció számára fönntartjuk ebben a
bizottságban a részvétel lehetőségét. Azok az arányok, amelyek itt meg vannak fogalmazva,
nem sértik a paritásos arányokat, annak megfelelőek. Ha a Jobbik-frakció nem kíváncsi arra,
hogy mi történt az elmúlt 8 esztendőben az államadóssággal, az legalábbis meglepő, de
nyilvánvalóan minden frakciónak ez a jogköre. Bízom benne, hogy még átgondolják ezt, amíg
a személyeket is meg kell nevezni. Azt elfogadom, természetesen, elnök úr, mert normális,
hogy egy más bizottságban, más időtartamra, más megfogalmazással gondolkoztak volna.

Nem azt kérném, hogy most jelöljenek egy embert, aki ebben részt vesz, van erre idő.
Azt mondtam, a következő bizottsági ülésre szeretnénk kérni, hogy mindenki nevezze meg a
személyeket, akik részt vesznek ebben a munkában. Arra természetesen senkit nem tudunk
kötelezni, hogy megtegyék, de lemondanak egy olyan jogkörről, amivel élhetnének.
Lemondanak egy olyan jogkörről, ami, azt gondolom, a Magyar Köztársaság életében egy
nagyon súlyos időszakot próbál megvilágítani. Aki nem akar ebben a bizottságban részt
venni, természetesen szíve joga, de egy lehetőségről mond le. Én ezt nem tenném, és nem is
fogom megtenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzés a tisztánlátás kedvéért. Nemcsak
szakmai érvek szólnak amellett, hogy a Jobbik úgy döntött, ahogy döntött, hanem a logika is.
Ugyanis van már egy 8 évet vizsgáló albizottságunk, akkor legyen annak az albizottságnak az
egyik feladata ez is, eggyel több feladatot vállal, és akkor nincs probléma. Abban egyébként
van jobbikos is. Köszönöm szépen.

Döntés az államadósságot vizsgáló albizottság létrehozásáról

Akkor most a kérdés, hogy megalakítja-e a bizottság ezt az albizottságot. Aki úgy dönt
a vita alapján, hogy igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkilenc igen. Aki nem
kívánja az albizottságot megalakítani, az is jelezze! Öt. Tehát a költségvetési bizottság úgy
döntött, hogy 19 igen szavazattal, 5 ellenében, tartózkodás nélkül létrehozza a 9 fős
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albizottságot, amely az államadósság alakulását fogja vizsgálni az elmúlt 8 esztendőben, és
nem hosszabb időszakra vonatkozóan.

Akkor ezzel is végeztünk, a személyes jelöléseket valamikor megejtjük. Köszönöm
szépen.

Javaslat az ellenőrzési albizottságban megüresedett elnöki tisztség betöltésére

Egy személyi javaslat is van. Rozgonyi Ernő képviselőtársunk átkerült a gazdasági
bizottságba, ő vezette az ellenőrzési albizottságot, amit a Házszabály szerint minden
bizottságnak működtetnie kell. Jelenleg ennek nincs vezetője. A jogfolytonosság jegyében azt
javaslom, hogy Lenhardt Balázs úr, a Jobbik képviselője legyen az ellenőrző albizottság
elnöke. Kérdezem, van-e valakinek hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor
szavazunk.

A napirendi pont lezárása

Aki egyetért a javaslatommal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez döntő
többség. Ki az, aki ellene szavazott? Senki. Tartózkodott? Négy. A bizottság tehát egyetértett
azzal, hogy Lenhardt Balázs úr vezesse az ellenőrzési albizottságot.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden néhány információt hadd közöljek a bizottsággal
tudomásul vétel végett, és nem vitakérdésnek szánva.

Az egyik az, hogy látogatást tett nálam a Kínai Népköztársaság nagykövete. Ezt nagy
megtiszteltetésnek tekintem, egyrészt azért, mert a most már 20 parlamenti bizottság közül,
úgy tudom, mi voltunk az elsők. Nem kívánok a beszélgetés tartalmáról részleteket mondani,
semmi rendkívüli nem történt, egy udvariassági és ismerkedési látogatás volt. De sok
információt hallottam tőle.

A másik bejelentésem az, és ez talán fontosabb, hogy február 24-25-én kerül sor az
Európai Unió hasonló bizottságai elnökeinek és az Európai Parlament költségvetési bizottsági
tagjainak együttes konferenciájára a felsőházi teremben. Illusztris előadói lesznek. Sajnos
Matolcsy úr nem tud személyesen részt venni, Naszvadi György helyettesíti magyar részről.
Lámfalussy Sándor báró úr vállalta azt, hogy eljön Brüszelből és előadást tart. A tárgya
egyébként ennek a konferenciának a költségvetési felügyelet és a hosszú távú pénzügyi
stabilitás kérdései. Előadó lesz még Csaba László egyetemi tanár, Szász Károly, a PSZÁF
elnöke, továbbá külföldi előadók is lesznek. Az a tiszteletteljes javaslatom, hogy lehetőség
szerint a bizottság minél nagyobb számban képviseltesse magát ezen a rendezvényen.

Még egy bejelentésem van. Már közbevetőleg jeleztem, hogy a Számvevőszék
vezetőivel volt egy tárgyalásom, Warvasovszky alelnök úr és munkatársai vettek ezen részt.
Felhatalmazása volt az alelnök úrnak arra, hogy a beszélgetés során bejelentse egyetértését
abban, hogy egy új számvevőszéki törvényt kellene az alkotmány elfogadása után készíteni.
Én ennek szívből örülök, a magam részéről egy előterjesztést még augusztusban átnyújtottam
a Számvevőszék elnökének. Azt remélem, hogy a bizottságunk és a Számvevőszék
közreműködésével sikerülni fog az év során mielőbb új számvevőszéki törvényt készítenünk,
és akkor a problémák is de jure legalábbis megoldódnak, amikről itt Horváth Sándor úr
beszélt az egyik napirend  kapcsán.

Végül ismét jelentkeztek a cseh kollégák azzal a szándékkal, hogy minket
meghívjanak egy eszmecserére. Remélem, hogy most már sikerülni fog az időpontot
megtalálni, elég nehéz.
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Az ülés bezárása

Ezek lettek volna felvetéseim. ha nincs másnak egyéb bejelentenivalója (Nincs
jelentkező.), nincs, akkor köszönöm szépen. A mai tanácskozásunkat befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 48 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


