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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkárát és helyettes államtitkárát, valamint a Számvevőszék főigazgató-helyettesét,
meghívott vendégeinket, a sajtó munkatársait. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, ha
lehetséges.

Kedves Képviselőtársaim! Mint mindannyian tudjuk, személyi változások történtek
bizottságunkban. Engedjék meg, hogy személyes sajnálatomat fejezzem ki amiatt, hogy
Hargitai János úr nemcsak alelnöki pozíciójától vált meg, de a bizottságnak sem tagja már.
Nem fogja ezt félreérteni Seszták Oszkár képviselőtársam, akinek egyúttal gratulálok
alelnökké választásához, de magasra tett lécet kell majd átugrania ahhoz, hogy Hargitai János
szerepét eredményesen betölthesse. Sok sikert kívánok és eredményes együttműködést a többi
bizottsággal is. Hasonlóképpen köszöntöm Hoffman Pál urat, aki a megüresedett helyre lett
megválasztva bizottságunkba. A sport- és turizmus bizottságot cserélte fel a költségvetési
bizottságra. Sikeres munkát kívánok neki a költségvetési bizottságban.

A napirend elfogadása

Kedves Képviselőtársaim! A meghívót kiküldtem, amelyben 5 napirendi pont
szerepel. Észrevételt ehhez nem kaptam. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy lassan már
helyettesítések nélkül is határozatképes a bizottságunk, tehát nincs akadálya annak, hogy
megkezdjük érdemi munkánkat.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e az általam kiküldött napirendi
ajánlást. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni. (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét.

Egy technikai javaslatom van. Egyeztetve a Nemzetgazdasági Minisztérium
vezetőivel, az előterjesztőkkel, azt javaslom, hogy az első két napirendi pontot együtt
tárgyaljuk, miután összefüggő előterjesztésekről van szó, azután majd külön szavazunk róluk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, valamint az államháztartásról szóló
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatok együttes általános vitája

Tehát, miként azt javasoltam, az első két napirendi pont együttes vitája következik.
Elsőként megadom a szót Cséfalvay Zoltán államtitkár úrnak, az előterjesztő képviselőjének.
Parancsoljon, államtitkár úr.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm, hogy a két törvénymódosítás vitáját
összevontuk, hiszen ugyanarról a dologról van szó, annak két oldaláról. Nem kívánok sokat
beszélni a két törvénymódosításról, hiszen annak lényege és célja széles körben ismert, a
stabilitási alaphoz kapcsolódnak ezek. A stabilitási alapra pedig azért van alapvetően szükség,
mert a világgazdaságban olyan változások játszódtak le, akár ha az elmúlt hetekre tekintünk
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vissza, amelyek okot adnak az elővigyázatosságra, egy ilyen alap létrehozására. Nem akarom
ezeket felsorolni a különböző földrajzi területeken, de mind az eurózónán belül, mind pedig
Észak-Afrikában látható, hogy milyen események játszódnak le.

Nyilvánvalóan a kormány felelőssége, hogy az országot semmilyen változás ne érje
felkészületlenül. Tehát fel kell készülnünk bármilyen viharra mind az eurózónán belül,
aminek vannak látható jelei, mind pedig a világgazdaság egészében. A kormány felelőssége
éppen az, hogy az országot ne tegye kiszolgáltatottá az ilyen viharokkal szemben, ezért a
stabilitási alap egyfajta jelzés is a világnak, hogy Magyarország felkészült, és bármilyen
jellegű változás mellett is képes tartani az államháztartási hiányt, amely először a maastrichti
kritérium alatt, 2,94 százalékkal. Másrészt ez jelzés arra is, hogy a kormány elkötelezett
amellett a gazdaságpolitika mellett, amelyik egyszerre foglalkozik a stabilitás megteremtéssel
és a gazdasági növekedés elősegítésével. Tehát mind kifelé, mind befelé egy erős jelzés ez.

Azt szeretném hozzátenni, hogy arányait tekintve zárolásról van szó. Az itt lévő
törvényjavaslatban is szerepel, hogy november 20-ig ezt a kormány áttekinti. Tehát nem
forráselvonásról, hanem zárolásról van szó, és amikor látható lesz, hogy miként alakul az év,
akkor a zárolással kapcsolatos kérdésekben is előtérbe kerülhetnek. Még egyszer
hangsúlyoznám, hogy ez nem forráselvonás, hanem zárolás, erről szól a törvényjavaslat.
Röviden ennyit gondoltam felvezetőnek, mivel úgy gondolom, mindenki számára ismert ez az
előterjesztés. Köszönöm szépen.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kinek van kérdése a törvényjavaslatokkal
kapcsolatban? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Államtitkár úr meglehetősen nagyvonalúan intézte el ennek az
előterjesztésnek az indokoltságát, arra hivatkozva, hogy ami Észak-Afrikában történt, illetve
ami az eurózónán belül látható. Konkréttá tenné államtitkár úr, hogy mi az a körülmény, amit
december 20-án nem ismertek, és február 10-én pedig már ismertek Európából? Nem kívánok
az afrikai politikai eseményekkel foglalkozni, hiszen azok gazdasági hatását kevesen mérték
még föl. De egyáltalán az Európai Unión belül melyek azok az új információk, amelyek a
költségvetés elfogadásakor még nem voltak ismertek, és a zárolás bejelentésekor viszont már
ismert körülmények?

A másik kérdésem. Miután államtitkár úr kifejezetten hangsúlyozta felvezető
szövegében, hogy nem forráselvonásról, hanem zárolásról van szó, amire majd novemberben
vissza fognak térni, hogyan és milyen módon fog tovább működni a zárolt összeg? Az
előterjesztésben nem szerepeltetik ezt, milyen feltételhez kívánják kötni a novemberi
időpontban a jelenleg zárolt összegek további sorsáról való döntést? Ha itt nyilvánosan
hallhatnánk, mi a kormány elgondolása arról, hogy a most zárolt összeget a későbbiek során
milyen módon kívánja hozzáférhetővé tenni vagy éppen hozzá nem férhetővé tenni?

Harmadik kérdésem pedig úgy szólna: elmondaná nekünk, hogy vajon milyen szakmai
előszámítás előzte meg a mostani előterjesztésben szereplő konkrét összeget? Miért ennyi az
összeg, miért nem kevesebb, vagy miért nem több? Továbbá szeretném azt is megkérdezni
ennek kapcsán, hogy vajon vizsgálták-e, és ha igen, mire jutottak, hogy a nyugdíjpénztári
pénzből 2011-ben a költségvetésbe bevitt és folyó kiadásokra költött mintegy 530 milliárd



- 9 -

forint, amennyiben nem minősül az Európai Unió által folyó kiadásként felhasználható
összegnek, akkor hogyan kívánnak majd reagálni erre a helyzetre. Van-e összefüggés netalán
tán a 250 milliárd forint és ezen helyzet esetleges bekövetkezte között. Ennyi kérdésem lenne,
köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. ez három kérdés volt. Azt fogom javasolni, hogy öt kérdés után
adjuk meg a lehetőséget államtitkár úrnak a válaszadásra. Ki kíván még kérdezni? Vágó
Gábor képviselő Úr

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Azt kérdezném a tisztelt államtitkár úrtól,
hogy vannak-e olyan belső, magyarországi makrogazdasági okok, amikre bevezethetők ezek a
törvényjavaslatok. A második, ehhez kapcsolódó kérdés, hogy milyen kapcsolatban van a
mostani javaslat a magas januári hiánnyal. A január hónapra betervezett hiánynak ez egy
megoldása lehet? Tehát, hogy játszanak a tűzzel, és ez egy tűzoltógyakorlat? Ha ez így van,
akkor pedig mi a tűz oka? A rossz tervezés, vagy még mindig az elmúlt 8 év a jó megoldás
mindenre a kormányzati kommunikáció részéről? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. öt kérdés hangzott el, megadom a szót válaszadásra az
államtitkár úrnak.

Az előterjesztő válasza

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nagyon
köszönöm. Az első kérdés az volt, hogy mi történt még december óta. Ha körülnézünk a
világban, és különösen Európában, akkor elegendő a CDS-felárak változását nézni néhány
országban, különösen Portugália esetében. Portugália gyakorlatilag szinte kizárólag az
Európai Központi Bankon keresztül képes finanszírozni az államadósságát. Ez azért ennyire
világosan nem volt látható a decemberi időszakban. Mindenki úgy gondolta, hogy az írországi
eseményekkel véget ért az a fajta összeomlás, ami a költségvetéseknél előfordult. Ha figyeli a
híreket képviselő úr, akkor láthatja, hogy Portugáliát szinte naponta említik, milyen
események következnek be, és azoknak milyen hatásuk van a többi országra nézve, különösen
Magyarországot tekintve, amely különösen kitett ezeknek az eseményeknek. A jó hír az, hogy
a magyar CDS-felár viszont 300 körül mozog, tehát a piac visszaigazolja a magyar
gazdaságpolitikát. Ahogy említettem a stabilitási alap az elővigyázatosság és az óvatosság
terméke, hiszen az ördög nem alszik.

A zárolás feloldásáról a kormány dönt az államháztartási törvény szerint, kivéve azt az
esetet, ami az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. Hogy az összeg miért 250 milliárd? Ez a
GDP 1 százaléka körül mozgó nagyságrend, ahogy említettem, ennek a lépésnek van egy
jelzésértéke. A fele az nem jelzésértékű, a GDP 0,42-0,43 százaléka. Az, hogy a kormány a
GDP közel 1 százalékának megfelelő stabilitási alapot hoz létre, ez eléri azt a nagyságrendet,
ami jelzésértékű. Nyilvánvalóan figyelembe vettük azokat a szempontokat is, hogy a zárolás
miként érinti az egyes területeket, hogy ez ne okozzon fenntartásokat.

A nyugdíjpillérből folyó kiadásra való felhasználásnál, a 530 milliárdnál meg vagyunk
győződve arról, és eddig minden tárgyalás ezt mutatta, hogy ez bevételnek minősül, tehát
ebben az esetben nem hiszem, hogy másféle döntés születne.

A stabilitási alap és az államháztartási hiány összefüggése volt a következő kérdés. A
januári államháztartási hiány adatai között látni kell, a Nemzetgazdasági Minisztérium
honlapján is feltüntette részletesen, hogy nagyon sok egyedi tételről van szó. Ez adja ki a
januári eredményt, ami az év egészében kezelhető. Nyilvánvalóan készülve az új esztendőre
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és az új adótörvényekre, a vállalkozók bizonyos adótételeiket áthalasztották erre az
esztendőre. Talán ez a legfontosabb tényező, ami ezt a hiányt alakította. Tehát a kettő között
ilyen értelemben nincs összefüggés. Emögött egyszeri, egyedi tételek állnak, amelyek az év
egészében kezelhetők. A stabilitási alap, ahogy említettem, az egész évre szól, az egész évre
ad egy plusz biztonságot Magyarországnak.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. További kérdések? Szekeres Imre képviselő úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Hozzászólásom lenne, elnök úr.

ELNÖK: Bocsánat, kérdés van-e még? (Nincs jelentkező.) Nincs. De nekem is van egy
kérdésem, államtitkár úr. A kormány hozott egy határozatot február 11-én, amelyben arra
kötelezi az irányítása alá tartozó fejezetek vezetőit, hogy február 23-ig jelentsék az
államkincstárnak a zárolásra javasolt összegek lebontását. Kérdésem az, hogy szándékozik-e a
pénzügyi kormányzat, a minisztérium ezekről az információkról tájékoztatást készíteni a
parlament vagy legalább a költségvetési bizottság részére. Köszönöm szépen.

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Tisztelt Elnök Úr! Ha megengedi, rögtön válaszolnék a kérdésre. Ahogy elnök úr is említette,
valóban, a 1025/2011. kormányhatározat az említett 250 milliárdos stabilitási alap
létrehozásáról szól, és azt rendezi, hogy zárolás került végrehajtásra az egyes, a kormány
irányítása alá tartozó fejezeteknél, amit be kellett jelenteni a Magyar Államkincstárnak. Amire
fölhívnám a figyelmet, hogy ezen kívül van egy olyan pontja is a kormányhatározatnak,
amely intézkedési terv készítését írja elő. Vagyis arról kell a tárcáknak nyilatkozniuk, hogy a
kisebb összegből hogyan tudják közfeladataikat végrehajtani. Ezen intézkedési terveket be
kell jelenteni a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, amely egy jelentést készít a kormány
részére április 6-ai határidővel. Vagyis a kormányhatározat végrehajtása nemcsak zárolásból,
hanem egy intézkedési terv készítéséből is áll, és az intézkedési terv elfogadása után célszerű
a zárolás végrehajtásáról és az intézkedésről beszámolót adni.

Azt gondolom, hogy amennyiben a bizottság részéről erre igény van, akkor a kormány
tárgyalása után, valamikor április folyamán lehet egy átfogó képet adni a zárolás
végrehajtásáról és az említett intézkedési tervről.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. A válasz után megnyitom a vitát a két törvényjavaslat
fölött. Szekeres Imre képviselő úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt
Államtitkár Úr! Szeretném önt arról biztosítani, hogy minden olyan intézkedést, ami a magyar
költségvetés megalapozottságát és egy óvatos költségvetési politikát képvisel, a Szocialista
Párt támogat. Ez volt a véleményünk tavaly is, tavalyelőtt is és korábban is. Önöknek más
volt, de látható, hogy a tapasztalatok alapján önök változtatnak a véleményükön.

Mégis, szeretném elmondani emellett a támogató álláspont mellett, hogy az egész nem
érthető. Vagy valami olyan oka van, amit önök nem kívánnak a költségvetési bizottság
tudomására hozni. Nem érthető, mert az ön által felsorolt általános indokok semmilyen ok-
okozati összefüggésben nincsenek azzal, hogy a másfél hónapja elfogadott költségvetésben a
költségvetés 2 százalékát érintő zárolást rendeljenek el. Még egyszer mondom, nem a zárolás
vagy az óvatossá az, ami kérdéseket vet fel, hanem az, hogy erre miért most kerül sor, és
miért ebben a formában. A szocialista képviselőcsoport decemberben egy 240 milliárd
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forintra vonatkozó módosító javaslatot terjesztett be, kísértetiesen hasonló összeget, belső

átcsoportosítást javasolt a költségvetésen belül, szintén ilyen óvatossági indokkal. Akkor önök
ezt teljesen megalapozatlannak minősítették. Nem érhető, még egyszer mondom, nem világos,
mi az oka ennek az előkészítetlen döntésnek. Nem érhető, mert vagy arról van szó, hogy
olyan események várhatók közvetlenül Magyarországot érintően és nem általában a világban,
amelyek kedvezőtlenek, és erre készül fel a kormány, de akkor ezt meg kell mondani, vagy a
másfél hónappal ezelőtt elfogadott költségvetésük volt hibás alapokon számolva, és akkor ezt
is meg kell mondani.

A második kérdés a zárolásra vonatkozik. Önöket hallgatva teljesen világos a
kiegészítés, az elnök kérdésére adott válasz alapján. A zárolás ebben az esetben azt jelenti,
hogy ezeket az előirányzatokat az érintett állami szervezetek nem fogják tudni felhasználni.
Hiszen intézkedési terv készítésére voltak kötelezve, hogy a kisebb összegből hogyan tudják
feladataikat teljesíteni. Márpedig ez a költségvetés 2 százaléka, nyilván az állami és a
társadalmi szférát különbözőképpen érinti. Ha ehhez hozzávesszük a maradványtartási
kötelezettséget, ami nagyjából szintén a költségvetés 2 százalékára tehető, egy olyan jelentős
összegről van szó, ami alapvetően teszi bizonytalanná a magyar társadalom és
intézményrendszer működését. Azt gondolom, hogy ha erről van szó, akkor erről is világosan
kell beszélni. Akkor ez egy új költségvetés. Új költségvetést kell készíteni, mert alapjaiban
kérdőjeleződtek meg a másfél hónapja elfogadott számok. Ilyen mértékű változások kihatnak
a társadalom szinten minden részére.

Van az önök javaslatával kapcsolatban egy harmadik kérdés is, amit szeretnék szóba
hozni, és ami miatt a szocialista képviselőcsoport nem támogatja ezt a két törvényjavaslatot,
döntően az államháztartási törvényre vonatkozó javaslat miatt. Hiszen a költségvetési
törvényre vonatkozó javaslat nem szól másról, mint az alkotmányos fejezeteknél a zárolás
kivetítéséről, tehát egy technikainak tűnő javaslatról, bár ez eddig nem volt szokásban a
Magyar Országgyűlésben. A kormány mindig felkérte ezeket az intézményeket, hogy maguk
is gondolják végig, ha takarékosságra volt szükség, vagy kötelezi az Országgyűlés rá, de ez
stílusbeli különbség. A lényeges az államháztartási törvény módosítása. Azok a fejezeti
előirányzatok, amelyek megmaradnak, kikerülnek a Magyar Országgyűlés hatásköréből, és
átkerülnek a kormány hatáskörébe. Ez tárcánként eléri a költségvetés 15-20 százalékát is.
Tehát jelentős összegekről is lehet szó. Ez az Országgyűlés költségvetést ellenőrző
szerepének jelentős csorbítását jelenti. Különösen egy ilyen kiélezett helyzetben, ennyi
bizonytalanság mellett ez semmiképpen nem támogatható. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván a vitában részt venni? Pősze képviselő úr!
Ja, elnézést, bocsánat. A Házszabály szerint a független képviselőt ellenzékinek kell tekinteni,
a szokásjog meg azt kívánja, hogy egy ellenzéki – egy kormánypárti. Dancsó József
következik. Tessék parancsolni! (Dr. Dancsó József átadja a szólás lehetőségét Pősze
Lajosnak.)

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék
hozzászólni. Bizonyos értelemben könnyű helyzetben vagyok, mert november végén,
december elején, amikor a költségvetési vita volt, bátorkodtam akkor elmondani, hogy ebben
a költségvetésben látok 200-250 milliárd forint tartalékot. Ez a gazdasági bizottság ülésén is
elmondtam. Nem vagyok költségvetési szakértő, nem erről van szó, hanem voltak olyan
tételek, amelyek, hogy mondjam, első megfontolásra is, józan ésszel mérlegelve a dolgokat,
adták ezt a meggondolást. És emlékezzünk vissza, a kritikus Költségvetési Tanács is
megemlítette ezt a lehetőséget, hogy bizony-bizony nagy tartalék van ebben a
költségvetésben, ezt simán lehet teljesíteni.
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Az én problémám ennek az előterjesztésnek a megítélésében a következő. Mivel nincs
meg tételes bontásban az, hogy a különböző fejezeteknél hogyan próbálják ezt a zárolást
végrehajtani, ezért nem tudom megítélni azt, hogy vajon ez a 200-250 milliárd ugyanaz-e,
mint amit esetleg én láttam, mert ha nem ugyanaz, akkor ad absurdum, még azt a kérdést is fel
lehet vetni, hogy vajon nincs-e még egy százmilliárd ebben a költségvetésben. Mert ez is
következik a logikai sorból. Tehát nagyon fontos lett volna együtt látni a konkrét
forráselvonásokkal, az intézkedési tervvel ezt a zárolást, akkor lehetett volna megítélni, hogy
hogyan tudják ezt kezelni a fejezetek, mennyire keresztülvihető ez. Ne felejtsük el, nagyon
sok olyan feladat van, amit egész évben folyamatosan kell végezni, tehát nem lehet mindent
november 20-ig elhúzni. Azt nem tudjuk megítélni, nem tudjuk azt mérlegelni, hogy tényleg
mit is jelent ez valójában a következő fejezeteknek, minek az árán sikerül a zárolást
véghezvinni.

Még egyszer mondom, a zárolással nincs gondom, én láttam ezt a 200-250 milliárdot
már november végén, ezen nem „akadok ki”, csak nem tudom megítélni, hogy ezt mennyire
ügyesen vagy mennyire jól tudják a fejezetek kigazdálkodni, mert nem tudom, hogy ezek
ugyanazok a források lesznek-e, amiket én láttam vagy más források. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Elnök Úr! Államtitkár Úr! Kezdtem elég furcsán érezni magam Szekeres
képviselő úr hozzászólása kapcsán. Ahogy elkezdte a hozzászólását, azt hittem, hogy egy
konstruktív és eddigelé szokatlan hozzászólást hallhatunk MSZP-s képviselőtársunktól, olyan
felelős és végiggondolt mondatokkal kezdett. Utána persze csalódnom kellett, mert visszatért
az eredeti kerékvágásba, nem hazudtolta meg az MSZP eddig követett stílusát és hozzáállását
sok-sok kérdésben. E tekintetben tehát mégsem okozott csalódást képviselő úr, és ezt
sajnálom, mert a felütés egészen másképp indult.

Úgy látom, hogy amit a kormány beterjesztett elénk, mind az államháztartási törvény,
mind pedig a 2011. évi költségvetésről szóló módosítás valóban egy óvatos, átgondolt és sok
mindenre előre fölkészülő kormányzati intézkedéscsomagot takar. Elsősorban technikai
módosítások vannak előttünk, hiszen az érdemi rész, már nagyságrendileg is, a kormány
hatáskörébe tartozó fejezetekre vonatkozik. Ezek a módosítások inkább technikai jellegűek,
hiszem, megítélésem szerint, azoknak a fejezeteknek is ki kell venniük a részüket ezekből az
intézkedésekből, amelyek nem a kormány irányítása alá tartoznak, e tekintetben a
törvénymódosítás koherens és világos nyomvonalat követ.

Ami pedig az államháztartási törvény módosítását illeti, szerintem nagyon logikus
lépés, hiszen nagyon furcsa lenne az, hogy feladattal nem terhelt, szabad előirányzatok
maradnak fejezeteknél, és emellett, mert mondjuk olyan rendkívüli intézkedéseket kell tenni,
amiket most nem látunk, a kormányzati központi költségvetés rendkívüli kormányzati
előirányzatából kellene teljesíteni, és e tekintetben csökkenteni a mozgásteret. Nagyon furcsa
dolog az, hogy míg az egyiknél pénzmaradvány van, a másiknál meg költeni kell a pénzt,
mert előre nem látható feladatok merültek föl, holott azok fejezeten belül átcsoportosítással
megoldhatóak lennének.

Lehet azt mondani, hogy nem feltétlenül elegáns ez a megoldás, de logikus lépés. Ez
így volt az önök idejében is, tehát nem az ördögtől való lépés, hiszen a szocialista kormány
ideje alatt is megengedhető volt a fejezeten belüli átcsoportosítás. Az Áht. módosítása mutatja
azt, hogy nem szerencsés az, ha úgy költünk pénzt, hogy bár az a fejezeteken belüli
átcsoportosítással is megoldható lenne, mégis pluszhiányt generálnánk. Tehát úgy gondolom,
ez egy logikus és helyénvaló államháztartásitörvény-módosítás, gyakorlatilag nem tér el a
Szocialista Párt előző gyakorlatától. Még egyszer mondom, nem elegáns, de pratikusnak
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feltétlenül praktikus, a jelen helyzetben mindenképpen. Természetesen, ha ezek a válságos
időszakok enyhülnek, elmúlnak, úgy gondolom, célszerű visszatérni a most hatályban lévő
államháztartási törvényhez, de addig ez a helyes és jó irány.

Ami pedig az óvatosságot, illetve a felkészülést érinti, nem látok olyan jellegű
előrevetítéseket, amelyeket Szekeres képviselő úr megfogalmazott. Ha önnek konkrét
információi vannak, akkor tessék megmondani azt, hogy ön mitől tart, milyen veszélyérzete
van, mire kell hogy fölkészüljön a kormányzat. Azt hiszem, időben, előre gondoskodik most a
kormány ezzel a zárolással. Ha ezt áprilisban, júniusban vagy szeptemberben tennénk meg,
akkor, amikor adott esetben már egy nagyobb probléma bekövetkezett, akkor önök joggal
mondhatnák azt, hogy miért nem lépett már a kormány sokkal előbb. Hogy miért nem tette ezt
meg februárban, miért nem hozott olyan döntéseket, hiszen önök már akkor előre látták, hogy
milyen problémák lesznek, és egy felelős kormányzatnak lett volna ideje felkészülni arra,
hogy ezeket a kérdéseket időben kezelje. Azt hiszem, most időben megtörtént ez a lépés.
Persze, lehet azt mondani, hogy ez egy új költségvetés. Azt gondolom, az ellenzéki létbe ez
belefér, nincs semmi probléma azzal, ha ön ezt fölveti, joggal teheti meg.

De fontosabb az, hogy most fölkészüljünk a következő időszakra, bármilyen nehézség
adódhat a költségvetés végrehajtása kapcsán, akár külső, akár belső probléma, a
kormányzatnak legyen mozgástere, amivel ezt a nehézséget kiküszöböli. Ez azért is fontos,
mert ellentétben a korábbi időszakkal, szeretnénk tartani azokat a számokat, nem utolsósorban
a hiánycélt, amiket megfogalmazott a 2011. évi költségvetésben a kormány, és amiket a
parlament el is fogadott annak érdekében, hogy a hitelességünk helyre-, illetve visszaálljon.
Úgy gondolom, ez a lépés is ezt erősíti. Márpedig ami államtitkár úr is utalt a kockázati
felárak kapcsán, a piacok úgy ítélik meg, hogy a kormány hiteles, szavahihető, és azokat a
célokat, amelyeket kitűzött maga elé, minden eszközzel és minden módon igyekszik tartani
annak érdekében, hogy az ország finanszírozhatósága és működőképessége biztosítva legyen.

Az pedig, hogy áprilisra várható az intézkedési terv, ahogy helyettes államtitkár úr
jelezte, úgy gondolom, szintén logikus lépés, hiszen valóban el kell ismerni, hogy nem kis
összegekről van szó, és valóban végig kell azt gondolni, hogy milyen összegekkel hogyan
lehet megoldani azt a feladatot, amelyet a költségvetési, illetve más törvények a kormány,
illetve a parlament feladatkörébe utaltak. Úgy gondolom, hogy amikor ez az intézkedési terv
elkészül, és a kormány megtárgyalta, mindenképpen szerencsés, ha a bizottságunk is
foglalkozik vele, mi is áttekintjük ezt, hiszen azt hiszem, a kormányzati kontrollnak jó
eszköze, amikor a bizottság is foglalkozik a megteendő intézkedéssorral, a lépésekkel annak
érdekében, hogy a 2011-re kitűzött társadalompolitikai célok teljesüljenek. Köszönöm szépen,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még a vitában részt venni? Vágó Gábor
képviselő Úr

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy itt Lenhardt képviselő úrral
nem hallottuk jól, amit Dancsó úr mondott, hogy áprilisra várható az intézkedési terv. A
legutóbbi információk szerint az intézkedési terv holnapra várható, vagy esetleg már
intézkedési tervről van szó? Remélhetőleg a kormányzat választ ad erre.

Hozzászólásomban arra utalnék, hogy volt a költségvetés meghatározásánál öt tétel,
amikor a Fidesz mint kormánypárt rendkívül konstruktív volt a különböző ellenzéki módosító
javaslatokkal kapcsolatban. Például volt egy nagyobb tétel az LMP részéről, ami a nemzeti
parkoknál körülbelül félmilliárd forintos forrásbővítést jelentett volna. A legutóbbi
információnk szerint a zárolás ezt a tételt is erősen érinti, sőt, többet vonnak el a nemzeti
parkoktól, illetve több olyan tétel is van, amelyek elméletileg a költségvetésben szerepeltek,
de most a zárolás áldozatai lettek. Tehát amit a kormány az egyik kezével adott, a másikkal
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később elvette. Ezt gesztusértékűnek tekintjük, másrészről az LMP álláspontja szerint a
zárolás nagyon egyszerűen az adócsomag végterméke. Belátta azt a kormányzat, hogy az az
adópolitika, amit bevezetett, hogy konkrétan elvett közel 800 ezer embertől keveset, és közel
100 ezer embernek odaad sokat, az a költségvetésben akkora hiányt ütött, amit most
valamilyen szinten tűzoltással kezelni kell. Erre utaltam föltett kérdésemben is, hogy milyen
makrogazdasági okokra vezethető ez vissza. Ezek a makrogazdasági okok nagyon egyszerűen
a Fidesz-kormány perverz újraelosztása körül találhatóak meg. Úgy érezzük, hogy ez az
igazságtalan adórendszer igazságtalan társadalmat okoz, nem erről volt szó. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bocsánat, Márton Attila képviselő úr!

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár
Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ott folytatnám, ahol Dancsó képviselőtársam abbahagyta.
Először én is azt hittem, hogy az MSZP a hétvégén gyorsan átértékelte az eddig elfoglalt
álláspontját, és végre konstruktív, valóban az ország érdekeit szem előtt tartó politikát fog
folytatni, aztán Szekeres úr hozzászólásának végére kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van.
Nagyon sajnálom, hogy képviselő úr nem figyelte mindazt, amit államtitkár úr elmondott,
pedig úgy gondolom, elég világos magyarázatot adott sok kérdésre.

De kezdjük az elején! Ez az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, amikor alapvetően egy
teljesen másfajta gondolkodásmódról van szó, mint aminek alapján önök az elmúlt 8 évben
működtek. Ez a kormány végre megpróbál előre tervezni. Ez önökre nem volt jellemző. Önök
mindig azt csinálták, hogy a saját maguk által generált problémát próbálták megoldani, kvázi
tűzoltásszerűen. Kárát is látta az ország ennek elég rendesen. Most végre egy nemzetközi
kitekintést próbál a kormány adni, és a várható problémákat próbálja kezelni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha valaki ebben a bizottságban nemcsak a Népszava vagy a
Népszabadság politikai rovatait olvassa, hanem ne adj’ isten, valamilyen gazdasági újság
európai gazdasággal, pénzügypolitikával foglalkozó cikkeit is, akkor annak, szerintem van
valami képe arról, hogy mi várható az elkövetkezendő évben az európai gazdaságban, mi
várható az eurózónában. És nagyjából talán, ha másból nem, legalább az elmúlt 8 év
tapasztalatából le lehet vonni azokat a következtetéseket, hogy mindezek milyen hatást
gyakorolhatnak vagy a legrosszabb esetben gyakorolnak a magyar gazdaságra. Végre a
kormány úgy döntött, mert van egy olyan kormány, amely előre is gondolkodik, és nem
tűzoltásszerűen próbál valamit tenni, hogy képezzünk egy olyan alapot, ami biztonsági
tartalékul szolgálhat bármilyen olyan esemény kapcsán, ami az eurózónában vagy az európai
gazdaságban bekövetkezik.

Tudom, hogy önöknek szokatlan ezt a gondolkodásmód, és ezt nehezen lehet
megérteni, hiszen ez nem volt jellemző az elmúlt 8 évben. Mi ezzel teljesen tisztában
vagyunk, elfogadjuk, hogy önök ezt másképp látják. Kérem, önök viszont fogadják el azt,
hogy végre itt egy olyan gazdaság- és pénzügypolitika van, amire nem volt 8 évig példa, és
ezzel is megpróbáljuk stabilizálni azt az országot, amit önök örökül hagytak ránk. Elég nehéz
és terhes ez az örökség. Mik az okok? Államtitkár úr teljesen világosan elmondta, úgy
gondolom, csak figyelni kellett volna arra a néhány mondatra. Konkrét példát mondott,
Írország, Portugália, amelyek eurózónára gyakorolt hatásai teljesen egyértelműek, ha valaki
egy kicsit próbál tájékozódni.

A zárolási, intézkedési tervre vonatkozóan szintén elhangzott, hogy azért kell ezt az
intézkedési tervet elkészíteni, mert ha nem kerül feloldásra ez a tartalék, akkor se ad hoc
módon meghozott döntések alapján kelljen majd az év hátralévő részét végigvinni, hanem
igenis világosan lehessen látni, hogy a kormányzati szervek, társaságok hogyan, milyen
módon fognak tudni tervezetten gazdálkodni abból az összegből, ami ebben a költségvetési
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évben még rendelkezésükre áll. Az is elhangzott, hogy ha reményeink szerint pozitívan alakul
az európai gazdaság, és nem fogja semmilyen olyan külső hatás érni Magyarországot, ami
miatt ennek a pénznek a végleges zárolására szükség lenne, akkor lehetőség lesz adott esetben
ennek az összegnek a felhasználására.

Még egyszer mondom, ez a logika, ez a gondolkodásmód az önök számára biztos,
hogy teljesen újszerűen hat, hiszem még csak nyomán sem láttuk az elmúlt 8 esztendőben
hasonló gondolkodásnak. Azért is hirdettük meg teljesen új gazdaságpolitikánkat, mert ezt az
országot ki szeretnénk vezetni abból a kátyúból, amibe önök belenyomták, és nagyon terhes
ez az örökség. Ha nem ilyen pénzügyi és költségvetési helyzetet hagytak volna ránk, akkor
most nagy valószínűséggel nem kellene meglépni ezt a zárolást sem, és akkor most nem azt
kellene nézni, hogyan tudunk felkészülni a vészhelyzetre, hanem a tartalékokból tudnánk
adott esetben bizonyos összegeket átcsoportosítani. De a helyzet nem ez. Kaptunk egy olyan
országot, mint amilyet, mindenki tudja, hogy milyen állapotban van, és most, ebben a
helyzetben kell felelősen és előrelátóan gondolkodva biztosítani az ország gazdasági és
pénzügyi stabilitását. Úgy gondolom, hogy a beterjesztett javaslat pontosan ezt szolgálja.

Nagy tisztelettel arra kérném ellenzéki képviselőtársaimat, próbálják meg átértékelni
mindazt, amit az elmúlt 8 évben tettek, próbáljanak meg egy kicsit másképp gondolkodni,
előretekintve, és akkor talán, amikor szavazásra kerül sor, támogatni fogják ezt a javaslatot.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm Márton Attila képviselő úr hozzászólását. Engedjék meg, kedves
képviselőtársaim, hogy a Jobbik-frakció nevében én is elmondhassam a véleményemet. Ezért
megkérem Seszták Oszkár alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Megadom a szót elnök úrnak.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Márton képviselőtársam utolsó mondatához kapcsolódva a Jobbik nem volt abban a
helyzetben, hogy az elmúlt 8 évben tréningezett volna ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, ettől
függetlenül természetesen van véleményünk ezekről a kérdésekről. Szeretném előrebocsátani,
hogy szabálysértést, törvénysértést a kormány nem követ el akkor, ha egy ilyen jellegű
törvénymódosítást kezdeményez, tehát jogi, formai probléma nincs. Van azonban szakmai,
stiláris, ahogy itt már utaltak rá sok egyéb probléma.

A Jobbik alapvető álláspontja az, hogy egyetlen olyan kormányzati javaslatot nem
támogat, amely a parlamenti költségvetési jogának csorbítását jelenti. Ez kifejezetten egy
ilyen irányú javaslat. Ismét magához zsákmányol a kormány egy jogosítványt a parlament
hatásköréből, amennyiben a parlament által jóváhagyott fejezeti előirányzatok egy részét
zárolja, majd jó esetben, elvileg, ha olyan lesz a helyzet és a hangulat, akkor visszaadja. Az
elmúlt 20 esztendőben nem tapasztaltam arra példát, hogy zárolt összegeket visszaadtak
volna. Legyünk egymás között őszinték és tárgyilagosak, ez naivitás, Márton
képviselőtársam, hogy ezt majd vissza fogják adni. Nem fogják visszaadni.

Itt is kétféle visszaadási lehetőség fog eltűnni. Az egyik a kormány égisze alá tartozó
fejezeteknél zárolt összegek vissza ne adása, illetve kormány általi elköltése. Erre azt lehet
mondani, hogy na jó, ez a kormány felségterülete. Zárójelben megjegyzem, hogy egy jól
kitaposott úton halad az Orbán-kormány, amikor ezt a javaslatot el akarja fogadtatni, ugyanis
az első szociálliberális kormány hozta meg azt a nézőpontom szerint eléggé szerencsétlen
döntést, miszerint a zárolást bevezette a magyar költségvetési jogba. Korábban ilyen nem volt,
pótköltségvetés volt, amivel 1994-ig éltek. Még Békesi László idején volt pótköltségvetés.
Akkor megemelték azt a küszöböt, amit alatt nem kell pótköltségvetés, azután jött a zárolás,
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és zárolt is, a szociálliberális kormány is zárolt. Azt hiszem, az első Orbán-kormány nem
zárolt. Ez végül is már történelem, de most megint zárolásról van szó, ami nem más, még
egyszer mondom, mint a kormány, a végrehajtó hatalom által a törvényhozó hatalomtól
elzsákmányolt hatáskör. Ezért elvileg mi ezt nem támogatjuk.

Praktikusan meg azért nem támogatjuk, mert azok között az érvek között, amelyeket
államtitkár úr itt volt szíves elmondani, hogy tudniillik jelentős események következtek be a
világgazdaságban december óta, újdonságot nem fedeztem fel. Kérem szépen, két-három
héttel ezelőtt(!) járt a miniszterelnökünk az azóta megbukott Mubarak elnöknél. Azoknak a
sajtóvisszhangoknak a tükrében semmiféle észak-afrikai problémát nem ismerhettünk meg.
Portugália, Írország problémája régóta ismert. Tehát azt gondolom, hogy február 11-ig,
amikor ez a határozat született, semmilyen olyan lényeges dolog nem történt, ami azt
indokolná, hogy rendkívüli tartalékot kell képezni. Nem is világos előttem, hogy ez most
tartalékalap lesz, egy újfajta intézmény, elkülönített állami pénzalap lesz. Ez a pénz hová
megy? Ezek az előirányzatok hová lesznek csoportosítva. Nem látható át, hogy kinél lesz a
kasszakulcs, mikor lehet ez hozzányúlni, ki fog hozzányúlni.

Azt gondolom, itt egy tervezési problémáról van szó. Az sem érthető, hogy hogy
tudnak olyan könnyedén majd a minisztériumok ilyen pénzeket megspórolni, előirányzatokat
nem fölhasználni, mint például a Belügyminisztérium, ami 35 milliárd forintot lesz kénytelen
zárolni. Nem tudom, a közbiztonság nem fogja-e ennek kárát látni. Attól tartok, hogy igen.
Ezért vagyunk roppant kíváncsiak arra az intézkedési tervre, amit államtitkár úr volt szíves itt
áprilisra bejelenteni. Ebben az ügyben pozitív hozzászólás hangzott el Dancsó képviselő úr
részéről, örülök, hogy támogatja a felvetésemet, hogy hozzák ide és mutassák be ezeket a
részletes intézkedéseket, amiket a tárcák megtesznek.

De itt van egy másik dátum is, kedves helyettes államtitkár úr. Ezt úgy is
értelmezhetem, hogy február 23-ig, ami mögöttünk van már, a tárcák nem tettek eleget annak
a kormányhatározati előírásnak, hogy a Magyar Államkincstárral közöljék a zárolásra
jóváhagyott összegek belső bontását. Tehát itt már határidőcsúszás van. Ez egyébként a
kormány belügye, hogy saját határidejét komolyan veszi-e vagy ne. A lényeg az, hogy a
Jobbik-frakció részéről ezeket a rendkívül homályosnak tűnő összefüggéseket nem tudjuk
akceptálni, és nem tudunk támogatni olyan államháztartásitörvény-módosítást sem, amelyik
nyitva hagyja azt a kérdést is, hogy a nem a kormány égisze alá tartozó alkotmányos fejezetek
zárolt összege fölött is a kormány fog rendelkezni. Ez egy logikai abszurdum, kérem. Az
Állami Számvevőszéktől is zárolni fognak 400 millió forintot, nem tudom, pontosan mennyit,
és utána vagy visszaadja a kormány az Állami Számvevőszéknek, vagy nem. Ez egy
abszurdum, hogy a Számvevőszék költségvetésétől a kormány rendelkezik. Tessék ezt
végiggondolni! A Számvevőszék ellenőrzi a kormány közpénzfelhasználását, és a kormány
gesztusán vagy döntésén múlik az, hogy visszakapja-e a pénzét. Én több pénzt követelek a
Számvevőszéknek, félreértés ne essék, a logikát hiányolom ebben az ügyben.

A Jobbik frakciója tehát ezt az előterjesztést nem támogatja. Köszönöm, elnök úr,
visszaadom a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen, és visszaadom az elnöklést.

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Országgyűlés! (Sic!) Van-e még észrevétel a vitában? Szekeres Imre képviselő úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr! Egy konkrét határozati javaslatot
szeretnék tenni, hogy ezt a bizonyos intézkedési tervről szóló tájékoztatást kérje a
költségvetési bizottság. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó József képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előbb is
jeleztem már, hogy szólni kívánok, de biztosan elkerülte elnök úr figyelmét. Két dologra
szeretnék reflektálni. Egyrészt Vágó képviselő úr szavaira, aki valószínűleg nem figyelt jól.
Hiszen helyettes államtitkár úr világosan elmondta, hogy ennek a zárolásnak, ami egyrészt a
kormány, másrészt az Országgyűlés fennhatósága alá tartozó szervezetekre vonatkozik, lesz
egy intézkedési csomagja, ha jól emlékszem, ez április 6-ig kerül a kormány elé, amit meg fog
tárgyalni. Amit ön említett, nem is értem. Lehet, hogy a vágyaival keverte össze, mivel
újraelosztásokról beszélt. Úgy gondolom, jobban kell figyelni, és akkor ilyen jellegű
tévedések nem fordulhatnak elő. Javaslom, hogy képviselő több figyelmet fordítson
államtitkár úr mondandójára, és akkor ezeket a kérdéseket meg lehet előzni.

A másik, amit elnök úr fölvetett. Szeretném fölhívni elnök úr figyelmét arra, hogy a
T/2427. számú javaslat 3. §-ában szó sincs arról, hogy az Országgyűlés alá tartozó fejezetek,
többek között az Állami Számvevőszék esetében a kormány döntene az elvonásról. Világosan
írva vagyon, hogy az Országgyűlés 2011. november 20-ig határozatban dönt a zárolt összeg
felhasználásáról. Tehát szó sincs arról, hogy a kormány döntene erről. Elnök úr figyelmét is
szeretném felhívni a pontos olvasásra, és akkor ilyen jellegű tévedések nem fordulhatnak elő.
Elnök úr esetében csodálkozom is, hiszen nagyon precíz és pontos ember e tekintetben. Tehát
világos a helyzet, és az helyzet, amit elnök úr fölvázolt, okafogyott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr észrevételeit. Semmilyen diszkriminációs szándék
nem volt bennem, amikor fölcseréltem a hozzászólási sorrendet. Nyugodtan tessék ezt is
szóvá tenni, én mindig elnézést fogok kérni azért, mert semmiféle tudatos mellőzési szándék
nincs bennem, csak egyszerűen gyarló ülésvezetőként időnként tévedek. Ennyi az oka.
Köszönöm a megértését. Kinek van még észrevétele? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Urak! Ha megengedik, akkor a hozzászólásom elején idéznék pár
mondatot. „A következő év (költségvetési egyenleg) mutatója nagymértékben a gazdasági
növekedéstől függ. Továbbá az is igen fontos, hogy a bejelentendő megszorítások a kiadási
vagy a bevételi oldalra koncentrálnak-e. A növekedés felgyorsulása tekintetében látunk némi
kockázatot. Ez abban áll, hogy a GDP-bővülés középtávon alacsonyabb lesz a kormány 5
százalékos előrejelzésénél, ami miatt kiegészítő költségvetési intézkedésekre lehet majd
szükség.” Egy nemzetközi hitelminősítő szakértőjének szavaiból idéztem, nehogy félreértés
legyen, nem kormányzati forrásból. Dietmar Hornung értékelte így Magyarország jelenlegi
helyzetét. Azután mond még a magán-nyugdíjpénztári pénzek felhasználásával kapcsolatban
is több mindent, többek között, hogy „A többletbevételek pénzügyi fegyelmezetlenséghez
vezethetnek, érintve van a pénzügyi átláthatóság, és szűkülnek a források az állami
kötvénypiacon.”

Amit államtitkár úr elmondott a kérdésre válaszként, arra azt tudom mondani, hogy
államtitkár úr semmilyen konkrétumot nem mondott arról, hogy minek alapján számolták ki a
250 milliárdot. Értem, hogy az 1 százalék körüli mérték súlyosnak vagy meggyőzőnek tűnhet,
azonban ez nem szakmai megalapozás. Ez egy ilyen „+úgy tűnik, úgy látják, úgy érzik, ezt
talán elégnek gondolják” hozzáállás. Van ilyen megközelítés természetesen, nem is vitatom
azt, hogy létezik ilyen, hiszen valamennyi intézkedésnél szokták mérlegelni azt, hogy ezek
súlya az ország gazdaságához, a költségvetés egészéhez, adott esetben a GDP-hez képest
mekkora, és azt megfelelő nagyságúnak tekintik-e vagy sem.

A dolog másik része, hogy én azt vártam, hogy el fogja mondani államtitkár úr,
melyek azok a konkrét, ismert tételek, amelyek december óta érdemben befolyásolják
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Magyarország megítélését, vagy nem befolyásolják, de mégis úgy ítélték meg, hogy 250
milliárd forintos intézkedést kell tenni az elfogadott költségvetés keretein belül, mert ezt
mindig hangsúlyozzák, annak érdekében, hogy stabilabbnak lehessen látni Magyarországot
kívülről. Hangsúlyozom, önmagában a zárolás nem ördögtől való dolog. Azt gondolom, ez
egy olyan intézkedés, amivel minden további nélkül lehet élni a kormányzati szándékok
megvalósítása érdekében. Ez egy olyan eszköz, ami adott esetben igénybe vehető, csak akkor
nem ezt az érvrendszert kell használni hetekig és akkor, amikor a döntésről szó van. Azért
mondom, hogy nem ezt az érvrendszert kell használni, mert a zárolást igen nehéz másnak
nevezni, mint olyan költségvetési kiadási visszafogásnak, olyan intézkedésnek, ami azt fogja
biztosítani, hogy kevesebb kiadás kerüljön az év hátra lévő időszakában felhasználásra, mint
amit eredetileg a költségvetési javaslat elfogadását követően gondoltak a képviselők,
gondoltak a tárcák, gondolt a piac, gondolt az összes olyan szereplő, aki ezzel foglalkozik.

Nyugodtan hozzáteszem azt is, hogy a mindenkori zárolás a megszorítás része, a
megszorítást abban az értelemben véve, amiben önök használják a kifejezést. Ez egyébként
nem egy ördögtől való dolog, hanem része a mindenkori költségvetési gazdálkodásnak, hogy
kisebb kiadási szint jöjjön létre. Itt az imént utaltam rá, felidéztem azt, hogy ha a külső
szemlélőket nézzük, és utalt államtitkár úr is a külső szemlélőkre, akkor az ő szemükben az,
ami az elmúlt évben történt, már az új kormány megalakulását követően, semmiképpen nem
nevezhető egy kiadáscsökkentést megvalósító folyamatnak, sokkal inkább olyan folyamat
zajlott le Magyarországon, amelyben a kiadások időnként még az indokolatlan jelzővel is
illethető mértéket öltöttek a költségvetésben.

A második kérdéskör. Egyetértek elnök úr azon érvelésével, ami a mostani javaslatot
úgy minősíti, hogy az Országgyűléstől jogköröket von el, ha semmi másban nem, de abban,
ami itt a vita tárgyát képezi. A kormány javaslatában nem szerepel, Dancsó úr személyes
véleményként azt mondta, hogy valóban jó lenne, ha a költségvetési bizottság megismerhetné
majd azt a bizonyos intézkedési tervet. Csak itt egyetlenegy probléma van, kérem szépen. Ön
azt mondta, hogy a kormány döntését követően. Ez egy elég világos álláspont. Ha a normál
költségvetési menetben gondolkodunk, akkor ez nem teljesen így történt volna meg vagy
kellene hogy megtörténjen. Nevezetesen, az Országgyűlés, még mielőtt végleges döntés
születik, hiszen az Országgyűlés döntése a költségvetés elfogadása, megismerkedik bizonyos
javaslatokkal, amit most önök vagy elfogadnak, vagy nem, hiszen a kormány részéről nem
hangzott el ezzel kapcsolatban álláspont. Ez azt jelenti, hogy a kormány eldöntötte, hogy majd
megismerhetjük, mint újságolvasók. Maradjunk annyiban, hogy a mostani javaslat erről szól.
Ezért azt gondolom, teljese mértékben igaz az az állítás, hogy ez a javaslattal bizonyosan nem
mint az Országgyűlés döntési jogkörének erősítésével lehet az elkövetkező időszakban
találkozni.

A harmadik dolog pedig arról szól, hogy itt többen mondtak olyan dolgokat,
amelyeknek legalább egy pontjával azért érdemes csak vitába szállni, mert a tényszerűséget
mindig elfelejtik. Ez az első olyan év Magyarországon, a 2011-es év, amelyben benne
vagyunk, amikor a tervezett költségvetési hiány alatt teljesül végül is a hiánycél. Nézze meg
mindenki pontosan a számokat! Az önök által használt kifejezésekben mindig pontatlanul,
mindig helytelenül szerepel. Tudom mondani azt az évet, a mértéket is, de most nem kívánok
ebbe a vitába belemenni, mert nem szeretem, hogy mindig ezzel foglalkozunk. Csak
pontosítanám azokat, akik ebbe most megszólaltak, és pontatlanul fogalmaztak, hogy volt már
olyan periódus Magyarországon, amikor a tervezett cél alatt teljesült a költségvetés hiánya.

Az utolsó gondolat pedig úgy szól, hogy sajnálatos módon egy ilyen javaslat érdemi
tárgyalásának ellenzéki-kormánypárti konszenzusának lehetőségét is kizárja az a fajta
megközelítés, amely mindig abból indul ki a kormányoldal részéről, hogy csak és kizárólag
elrontott, rossz intézkedések történtek az elmúlt időszakban, most pedig milyen nagyszerű

intézkedések történnek. Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez az intézkedés tipikusan
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olyan, amihez hasonlókra az elmúlt években, szinte minden évben sor került, értékhatár
függvényében került sor abból a szempontból a döntéshozatalra, hogy mikor és milyen szinten
meghozott döntésre került sor, azaz az év melyik szakáról volt szó, és ez kormánydöntés volt-
e, minisztériumokat érintett-e avagy sem. Teljesen nyilvánvaló dolog, hogy egyébként a
magyarországi tartós költségvetési stabilitás megtartása érdekében föl kell vállalni a jelenlegi
kormánynak, a jelenlegi kormánypártoknak is azt, hogy igenis kiadáscsökkentésre is szükség
van. Nem valósítható meg a kitűzött egyenlegcél teljesítése csak és kizárólag bevételi
többletintézkedésekkel, nem valósítható meg úgy, hogy ne legyen kiadások csökkentéséről
szó, nem valósítható meg úgy, hogy azt ne érezzék meg Magyarországon az önkormányzatok,
az állami intézmények és a magyar állampolgárok.

Befejezésül csak annyit, fölösleges azzal érvelniük, mert ma már, úgy gondolom,
szakmai körökben ez sehol nem állja meg a helyét, a politikával foglalkozó újságírás bizonyos
lapjain még megállja, mert egyoldalúan nézik, hogy minderre azért van szükség, ami 2010-ig
történt. Nagyon jelentős mértékben erre az intézkedésre azért van szükség, mert a 2010
második fele óta meghozott döntések egy része olyan volt, ami a költségvetési egyenleget
nem tartotta szintjén, hanem olyan bevételeket engedtek el részben adó-, részben más
döntésekkel, olyan kiadásokról döntöttek, amelyek nyilván korrekciót kell eredményezzenek,
megköveteljenek más jellegű kiadásoknál. Természetesen joga és lehetősége a mindenkori
kormánytöbbségnek, a mindenkori parlamenti többségnek, hogy ilyen döntéseket hozzon,
csak ezt föl kell vállalni, és nem másokra mutogatni.

Ugye, nagyjából 600 milliárdot ért el az a tétel az elmúlt időszakban, amely nem az ezt
megelőző periódushoz, hanem a jelenlegi kormánytöbbséghez, a jelenlegi parlamenti
többséghez kötődő olyan adóintézkedés, kiadásintézkedés volt, ami korrekciót igényel, hiszen
a költségvetés szempontjából rontó tételnek minősül, és ezt nyilvánvalóan helyre kell hozni.
Vannak olyan döntések, amelyeket önök már meghoztak akár adóterületen, akár más
területen, ami részben ezt egyenlegszinten próbálja helyrehozni, és most nyilván eljött annak
az ideje, hogy a kiadási tételek szintjén is megmutassák azt, hogy milyen kiadási tételeket
fognak majd csökkenteni annak érdekében, hogy az a bizonyos egyenleg biztosított legyen.
Nagyon remélem az ország érdekében, hogy minderre sor fog kerülni. Az egy más kérdés,
hogy politikai vitában meg fogjuk vitatni, mennyire helyes ezen intézkedések politikai
tartalma, mint ahogyan helytelen volt az egykulcsos adó bevezetése, a 16 százalékos szja
társadalmi hatásaiban. Ezt már megbeszéltük sokszor, és ebben nem lesz véleményazonosság
közöttünk, és nem akarom mondani a többi intézkedést.

Ma még arról nem tudunk véleményt alkotni, hogy pontosan milyen hatású lesz majd
az egyes fejezetekben a zárolás eredményeként előálló új helyzet, hiszen ezt akkor lehet majd
megítélni, ha látjuk azt, amiről Dancsó képviselő úr is szólt, hogy áprilisig milyen
intézkedések lesznek, illetve helyettes államtitkár úr szólt arról, hogy a tárcáknál meglesznek
azok az intézkedési tervek, amelyek lényegében az új költségvetési kerethez fogják igazítani a
fejezetek működését. Azt gondolom, akkor tudunk véleményt alkotni arról, hogy akár a
közbiztonság területén vagy akár a közigazgatás bármely területén milyen módon fognak
működni. Akkor fogunk ebben a kérdésben igazán álláspontot elfoglalni, ha a tények ismertek
lesznek. Sajnálom, de a tények pontos ismerete miatt érdemes volt erről beszélni. És azt is
sajnálom, hogy nem vagyunk olyan helyzetbe hozva, ami alapján egy megalapozott döntést
támogatni lehetne ebben a kérdésben, hiszen a döntés megalapozásához szükségese alapvető

számításokat nem ismertették velünk. Nyilván léteznek ilyen számítások, hiszen nem lehet
250 milliárdról véletlenszerűen dönteni, és azt csak sajnálni tudom, hogy ezeket a
számításokat a költségvetési bizottság ülésén sem mondták el. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Pősze Lajos képviselő úr!
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PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Elnézést kérek mindenkitől, hogy még
egyszer hozzászólok, csak itt többször előjött valami, amit nem válaszoltunk meg, és ennek
kapcsán mondanék tényszerűen néhány mondatot. Nevezetesen azt, hogy vajon változott-e, és
mi változott Magyarországon, ami esetleg a fokozott óvatosságot indokolttá teszi. Azt
gondolom, sok minden változott bizony november óta. Kezdeném azzal, hogy négy dolgot
felsorolok, tényleg csak tárgyszerűen, minden kommentár nélkül, és nem a múltra
visszautalva. Tehát november óta, kérem szépen, lényegesen nagyobb méretekben rajzolódik
ki a görög válság. Lényegesen nagyobb méretekben. Kettő. Portugáliát most nem mondom,
mert arról már beszéltünk, de másról van itt szó. Bejelentkezett még egy harcos,
Spanyolország. Más nagyságrend. Csak egy kis hableemelés az a pár milliárd, amit ott
havonta betesz Kína, hogy segítsen nekik.

És most jön a legrosszabb, kérem. Az egyre jobban gyülekező felhők elűzésére az
eurózónán kívüli országok teljes kihagyásával az eurózóna tagállamai, mintegy jelezve a
megosztottság tartóssá válását vagy fokozását, külön kezdenek tárgyalásokat a problémák
elemezésére. Ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Bank elnöke mire hivatkozott a 2008-as
jelentésében. Arra hivatkozott, hogy nem tudtak az Európai Unióhoz segítségért fordulni,
mert nem segített az Európai Unió és központi bankja a Nemzeti Banknak. Na most, ebben a
gazdasági környezetben Európában, amikor a következő két évben, amikor kiemelt
feladatként akarjuk kezelni például az adósság menedzselését, bizony nem mindegy, hogy mi
fog itt az árfolyamfronton, a kockázati felárak területén történni. Rosszabb a helyzet, sokkal
rosszabb a helyzet és a gazdasági klíma Európában, mint novemberben. Ezt most az
előterjesztéstől függetlenül mondtam, mivel itt többször elhangzott, hogy semmi sincs, ami
indokolná ezt az intézkedést. Azt gondolom, sok minden rosszabb lett november óta.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom, de mielőtt ezt megtenném,
elhangzott itt többek között egyfajta olyan igény, egyfajta határozat meghozatalára vonatkozó
igény, aminek a tartalma az volna, hogy a kormány a határozatát követően azt az intézkedési
tervet, amelyben a zárolás következményeit, a megoldási intézkedéseket, azokat a
tennivalókat, amelyek a zavartalan közfeladat-ellátást garantálni tudják a zárolás után
csökkentett összegekkel is, mutassa be a kormány ennek a bizottságnak áprilisban.

Az a kérdésem, hogy a bizottság támogatja-e ezt a javaslatot. Aki támogatja,
szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Nagyon köszönöm. Villámgyorsan
megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot elfogadta.

Az a tiszteletteljes kérésem, hogy erre is szíveskedjék majd reagálni államtitkár úr,
amikor a vita egészére is reagál. Átadom a szót, tessék parancsolni!

Az előterjesztő válasza

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nagyon
szépen köszönöm. Mindenekelőtt arra kérdésre válaszolnék, ami nagyon sokszor elhangzott
különféle megközelítésben, hogy miért van rá szükség, milyen okok magyarázzák. Nagyon
köszönöm Pősze képviselő úrnak, hogy nagyon sok érvet említett. Gondoljunk vissza! Mikor
tette Matolcsy miniszter úr a bejelentést? Február 4-én. Mi történt akkor? Február 4-én volt az
Európa Tanács ülése, és az ülést követően jelentette ezt be miniszter úr. Ez a tanácsülés
határozott arról, hogy a 17 ország, amelynek fizetőeszköze az euró, külön tart tanácskozást,
azóta a dátumot is meghatározták, március 11-én, és áttekintik, szorosabbra fűzik a
krízismenedzselés ügyeit, és rá két hétre lesz majd az Európa Tanácsnak az az ülése, ahol
mind a 27 ország jelen lesz. Nem akarok részletekbe belemenni, amit képviselő úr is említett,
hogy ez mit jelent, kétsebességes vagy nem kétsebességes Európát, mindenesetre egyértelmű
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jelzés arra, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek nem fizetőeszköze az euró, és annak
nagyon sok oka van, hogy Magyarországnak miért nem sikerült ezt eddig megteremteni,
sokkal nagyobb elővigyázatosságra van szükségük. Úgy gondolom, hogy miniszter úrnak ez a
javaslata, majd miniszterelnök úrnak ez a döntése így értelmezendő.

Hadd tegyem hozzá, ha már egyszer ott tartunk, hogy miért van erre szükség, hogy
bárcsak lett volna 2008-ban ilyen. 2007-ben már nagyon világosan látható volt, csak
zárójelben teszem hozzá, amikor a Nothern Rock összeomlott, és az egész City arról beszélt,
hogy milyen vihar gyülekezik, ezen az országon belül semmifajta felkészülés nem volt. 2008-
ban összeomlott a Lehman Brothers szeptember végén, de előtte egy évvel a bankrendszerben
nagyon jól látható volt, hogy milyen bankok omlanak össze, ennek milyen következménye
van. A pénzügyi körök azt tárgyalták, hogy mit lehet tenni, mi várható. Nagyon sok ország
tett is ez ügyben lépéseket, de nálunk semmifajta felkészülés nem volt. Annyit tudok
hozzátenni, hogy bárcsak lett volna ilyen elővigyázatosság. Ezért úgy gondolom, nagyon
fontos most az az elővigyázatosság, amit a kormány ez ügyben megtesz.

Szekeres képviselő úr említette, hogy javasoltak a költségvetés vitájában egy 240
milliárdos átcsoportosítást. Valóban, átcsoportosítást javasoltak. Ez esetben viszont egy
stabilitási alapról van szó, ami két különböző dolog. Ez egy olyan biztosíték, ami a
költségvetés egészének, illetve a hiány tartásának egyik legfontosabb biztosítéka. Pősze
képviselő úr említette, hogy 250 milliárd tartalékot látott a költségvetésben november-
decemberben. Nyilvánvalóan más fejébe nem láthatok bele, nem tudom, hogy melyik lett
volna az a tétel, amire gondolt. Az intézkedési terv többször előkerült, némi félreértéssel. A
törvényjavaslat tisztán fogalmaz.

Néhányszor előkerült itt az adórendszer kérdése, olyan kifejezéssel is, hogy perverz
újraelosztás. Ez az újraelosztás maga volt perverz. Az perverz egyébként, ha olyan
adórendszert alkalmazunk, amelyben ha valaki többet teljesít, az még büntetőadót is fizet.
Nem elég az, hogy teljesítménye után több adót fizet, mint mások, hanem teszem azt 32
százalékra meg is emelik az adókulcsát, míg a másik oldalon csak 18 százalékot fizetnek. A
definíció nem, az újraelosztás mindig perverz. Azonkívül ennek az az értelme, hogy az állam
majd visszajuttatja ezt nekünk bizonyos dolgokban, amit mi nem tudunk előteremteni. Ha az
állam nem tudta értelmesen visszaforgatni azt az adót számunkra, amit befizetünk, akkor
igazából nincs meg a joga az adókivetésre. Ez egy más kérdés. Tehát az újraelosztás
szerintem mindig definíció szerint perverz.

Amire képviselő úr utalt ebben az esetben, hogy az új adórendszer bevezetésénél
bizonyos jövedelmi csoportokban az elmúlt hónapban azt láttuk, hogy a jövedelmek
elmaradtak a tavalyihoz képest, amennyiben megvalósul az a bérajánlás, amit a kormány az
Országos Érdekegyeztető Tanáccsal tett, akkor ez a helyzet is orvosolható. Tehát van egy új
adórendszer, és azt a 800 ezret vitatnám, van 3-400 ezres foglalkoztatotti réteg, ahol még az
átállás nem történt meg, de ebben az évben meg fog történni, és onnantól kezdve arányos,
egykulcsos adórendszere lesz az országnak, ahol minden jövedelmi réteg jól jár. A perverz
újraelosztást megszüntetve azt, aki hatékonyan vagy többet dolgozik, nem bünteti.

Két téma van, amit átadnék helyettes államtitkár úrnak. Egyrészt, hogy az előbb
említett intézkedési terv mit jelent pontosan. A törvényjavaslat itt szerintem egyértelműen
fogalmaz, de helyes, ha pontosítjuk. A másik kérdés, ami felvetődött, a végrehajtó hatalom
hogyan zsákmányolja el a törvényhozó hatalom jogosítványát. Úgy gondolom, a zárolásra ez
egy kicsit túlzó megfogalmazás. Köszönöm.

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban sok szó esett az intézkedési tervről.
Ha megengedik, fölolvasnám a vonatkozó kormányhatározat adott pontját. Ez a
kormányhatározat, ami a stabilitási alapról szól, a 1025/2011. számú kormányhatározat az
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államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozik. Az 1.) pont
rendelkezik arról, hogy a kormány irányítása alá tartozó szerveknél összegszerűen mennyi
forintot kell zárolni, ezeket a zárolásokat, ezek részletes bontását kellett bejelenteni a Magyar
Államkincstár részére február 23-ig. Az adott intézkedései tervről a 2.) pont szól. Ezt olvasom
fel.

”A kormány intézkedési terv készítését rendeli el a zárolás végrehajtásával
kapcsolatban. Az intézkedési tervnek ütemezetten kell tartalmaznia a zárolás miatt lecsökkent
előirányzat-felhasználási lehetőség következményeinek megoldására hozandó intézkedéseket
(jogszabály-módosítások, szervezeti intézkedések), amelyekkel a zavartalan közfeladat-ellátás
biztosítható. Az intézkedési tervet meg kell küldeni a nemzetgazdasági miniszternek
jóváhagyásra. A kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az összefoglalt és
jóváhagyott intézkedési tervekről készítsen jelentést a kormány részére.”

A határidőket tekintve az összefoglalt és jóváhagyott intézkedési tervekről szóló
jelentést kell az említett, Dancsó képviselő úr által is megismételt április 6-ai határidőre
benyújtani, és az imént hozott határozattal összhangban, a kormány döntését követően lehet
tájékoztatni az Országgyűlést. A jogköröket tekintve, azt gondolom, teljesen jogszerűen az
államháztartási törvénnyel összhangban jár el a kormány akkor, amikor az irányítása alá
tartozó szerveknél intézkedik, az irányítása alá nem tartozó szervezeteknél pedig az
államháztartási törvénnyel összhangban e jogköröket az Országgyűlésnek visszaadja vagy
átadja. Az Országgyűlést kéri fel az intézkedésre. Itt a sokat említett zárolás kapcsán
hangsúlyozni szeretném, hogy ezek valóban csak a kormány irányítása alá tartozó
szervezeteknél történik meg, az államháztartási törvény értelmében pedig a kormány dönthet
arról, hogy ezt a zárolást feloldja, vagy a zárolt összegeket törli. E tekintetben tehát a most
benyújtott törvényjavaslat semmi újat nem tartalmaz.

Ami új rendelkezés, az az, hogy a kormány irányítása alá nem tartozó szervezeteknél,
például az Állami Számvevőszéknél, a bíróságok, a köztársasági elnökség esetében, a
költségvetési törvény módosításával maga az Országgyűlés rendeli el a tartalékképzést. Tehát
nem a szó hagyományos értelmében zárolásról van szó, de funkciójában hasonló, és mivel az
Országgyűlés hatáskörébe tartozó intézményekről van szó, az Országgyűlés dönt november
20-ig a tartalékolt összegek felhasználásáról. A jogköröket tekintve, úgy gondolom,
egyértelmű a lehatárolás a kormány és az Országgyűlés között. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. A szavazás következik. Először a
költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról döntünk. Ki az, aki egyetért
azzal, hogy a törvényjavaslatot általános vitára javasolja a bizottság? (Szavazás.) Tizenkilenc
igen. Ki az, aki nem támogatja? Öt. Ki az, aki tartózkodott? Ilyen nem volt. Tehát a bizottság
19 igen szavazattal, 5 nem ellenében alkalmasnak tartja általános vitára a törvényjavaslatot.
Ki lesz a bizottsági előadó? Dancsó József képviselőtársunk. Miután itt heves vita volt, a
kisebbségi előadó szerepét is vállalnia kell valakinek. (Tukacs István az elnököt javasolja.)
Nagyon megtisztelő, köszönöm, én leszek a kisebbségi előadó. Már nem először fogok
birkózni Dancsó képviselőtársammal.

A 2. napirendi pontról is szavaznunk kell. Ki az, aki alkalmasnak tartja az
államháztartási törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot arra, hogy általános vitára
kerüljön. Aki igen, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Hasonló az eredmény, mint az
előbb, tizenkilenc igen. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? Öt. Együttes általános vita lesz,
úgyhogy nincs is nagy jelentősége ennek. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár
uraknak a jelenlétet, és jó munkát kívánok a továbbiakban. (Rövid szünet.)



- 23 -

A társadalmi igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében
szükséges adó- és járuléktörvények módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk tanácskozásunkat. A 3. napirendi pont következik,
amelyen belül három pontban képviselői indítványok tárgysorozatba-vételéről fogunk
dönteni. Kérek mindenkit, foglalja el a helyét. Először az MSZP képviselői részéről benyújtott
törvényjavaslatot vitatjuk meg a társadalmi igazságosság erősítése és a munkahelyteremtés
ösztönzése érdekében szükséges ügyekről. Kérdezem Szekeres Imre képviselőtársunkat,
kíván-e valami kiegészítést tenni. (Jelzésre.) Tessék parancsolni!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Az ősz során egy komoly vita zajlott a kormánypárt és az ellenzék között arról,
hogy az a személyi jövedelemadó-rendszer, amelyet a Fidesz és a KDNP megszavazott, vajon
milyen hatással lesz a munkavállalók jövedelmi viszonyaira. Akkor is elmondtuk, hogy kis és
közepes jövedelműek esetében, még gyermek van is a családban, az az adórendszert, amit
önök megszavaznak, kedvezőtlen. Egyedül a magas jövedelműek számára kedvező, és a
néhány százalékot kitevő magas jövedelműek kedvezményeit nagyon-nagyon sok százezer
munkavállaló fogja megfizetni. Akkor nyilván, bár a számítások egyértelműek voltak, nem
fogadták el az álláspontunkat, pedig akkor is egy nagyon világos alternatívát nyújtottunk.

Most már, azt gondolom, nem azon folyik a vita, hogy igazunk volt-e vagy sem,
hanem, hogy valójában hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni. Szeretném világossá tenni, hogy
274 ezer forint bruttó fizetés alatt az az adórendszer, ami ma van, mindenki számára
kedvezőtlen. Kedvezőtlen azok számára is, akik valamiféle kompenzációt kapnak az állami
szférában, hiszen ők maguk is jelzik ennek visszásságait, és akkor arról még nem is
beszéltem, hogy az infláció miatt értelemszerűen ez a nettó kereset még kevesebbet ér. Az a
kérdés, hogy lehet-e ezen változtatni. Meggyőződésünk szerint lehet változtatni, és erre
vonatkozóan tettünk egy javaslatot, ami egyetlen fillérrel sem érinti a költségvetés bevételi
oldalát, egyetlenegy forintról sem mond le. Ezt az adócsökkentést, amit önök csak a gazdagok
javára hajtottak végre, átcsoportosítja a kis- és közepes jövedelműek javára. Egyetlenegy
fillérrel sem javaslunk magasabb adókat, mint amelyek tavaly voltak.

Azt javasoljuk, hogy a munkavállalók kedvezménye maradjon meg a tavalyi szinten,
ez 20 százalékkal volt magasabb, mint amit önök elfogadtak. Ez a kis- és közepes keresetűek
esetében jelentős nettó keresetnövekedést jelent. Azt javasoljuk, hogy a gyermekek után járó
kedvezmények esetében azok, akik teljes mértékben nem tudják azt igénybe venni, mert
alacsony a jövedelmük, a különbözetet támogatás formájában kapják meg, hogy minden
gyermek után ugyanannyi támogatást kapjon minden család. Ennek a fedezetét biztosítja az,
hogy 5 millió forint bruttó jövedelem fölött, a tavalyinál kicsivel alacsonyabb kulccsal, 32
százalékkal adózzanak a magas jövedelműek, természetesen az alsó kulcs maradna 16
százalék, illetve maradjon meg a tavalyi szinten a nem munkából, tehát tőkéből származó
jövedelem adókulcsa, ne csökkenjen a munkajövedelmek szintjére. Ez vonatkozna a
munkavállalókra.

Javasoljuk ugyanakkor, hogy a munkahelyteremtés érdekében ne társaságiadó-
csökkentést vigyünk végig, mint amit önök megszavaztak, hanem 3 százalék
társadalombiztosítási járulékcsökkentés legyen minden vállalkozás és intézmény számára. Azt
az élet bebizonyította, hogy a társaságiadó-csökkentés nem teremt új munkahelyeket, nem
ösztönzi a beruházásokat. Ezt a munkaerőköltség csökkentése tudja teljesíteni, ezt pedig a
járulék csökkentésével lehet elérni. Szeretném világossá tenni, hogy ez a javaslatunk a
munkavállalók oldaláról 327 ezer forint bruttó jövedelemig kedvezőbb, lényegesen
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kedvezőbb, mint a mai rendszer, és afölött is még mindig kedvezőbb jövedelmi viszonyok
maradnak a magasabb keresetűek számára, mint a tavalyi évben. Tehát még egyszer mondom,
a váltópont 327 ezer forint bruttó jövedelem, az alatt mindenki számára, akárhány gyerek van
a családban, kedvezőbb, természetesen gyerekszámtól függő ennek a mértéke.

A másik ágon, a munkahelyteremtésben pedig világosan látszik, hogy a tavalyi 5
százalékos tb-járulékcsökkentést folytatni kell. Ez a 3 százalékos járulékcsökkentés kellő

ösztönző erőt ad akkor, bár ez most nem szerepel a javaslatunkban, csak előre szeretném
jelezni, ha egyben nyilatkozunk arról is, hogy a következő évben még 2 százalék tb-
járulékcsökkentésre sor fog kerülni. Tehát a magyar gazdaságban három év leforgása alatt
2010-2011-2012-be, 10 százalékos általános tb-járulékcsökkentést viszünk végbe. Ennél
erősebb gazdaságösztönöző eszközt nagyon keveset ismernek a közgazdaság-tudományban.
Meg szeretném ismételni tehát azt a kérésemet a bizottság felé, támogassa, hogy a
parlamentben legyen vita erről az adótörvényről. Értelemszerűen a hatását csak a bevezetést
követően hónapokkal érheti el, hiszen felkészülési időt kell adni. De minél hamarabb lépünk,
annál kedvezőbb mind a munkavállalóknak, mind a magyar gazdaságnak. Köszönöm szépen,
elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr a kiegészítő információkat. Megkérem Bana Péter
(Sic!) államtitkár urat, hogy a kormány álláspontját szíveskedjék ismertetni a
törvényjavaslatról.

A kormány álláspontjának ismertetése

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két fő szempontot mondanék, ami
miatt a kormány nem támogatja a javaslatot. Az első az, hogy a megfogalmazott javaslat
gyakorlatilag szembemegy a kormány által benyújtott és az Országgyűlés által elfogadott
adóváltoztatásokkal, mind a személyi jövedelemadó tekintetében, mind a társasági adó
tekintetében, mind a társadalombiztosítási járulékok tekintetében. Más koncepciót fogalmaz
meg, mint amit a kormány támogatott, és az Országgyűlés elfogadott.

Ezen túl a másik fontos érv egy jogtechnikai, jogbiztonsági kérdés. Az adórendszer
jelentős átalakítását követően fél évvel nem célszerű egy ilyen generális módosítást
végigvinni, még ha tartalmában egyet is értene a kormány a megfogalmazott javaslatokkal.
Vannak benne olyan javaslatok, amelyek gyakorlatilag év közben kivitelezhetetlenek. Például
a javaslat érintetlenül hagyja az adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályokat.

Két kisebb jelentőségű dolgot említenék még. Az egyik. Képviselő úr említette, hogy
274 ezer forint alatti bruttó jövedelem esetén kedvezőtlenül járnak a munkavállalók. Ehhez
annyit tennék hozzá, hogy valóban lehetnek és vannak olyan csoportok, olyan munkavállalók,
akik családi adókedvezményre nem jogosultak. Az ő nettó keresetük csökkenne akkor, ha a
közszférában nem részesülnének kompenzációban, a magánszférában pedig a munkáltatók
nem érvényesítenék az Országos Érdekegyeztető Tanácsban megfogalmazott ajánlást. A
lényeg, amit mondani szeretnék, hogy azok a munkavállalók, akik családi adókedvezményben
részesülnek, akár ő maga, akár a házas- vagy élettársa veszi igénybe, biztos, hogy nem jár
rosszabbul, a nettó keresete nem csökken. A közszférában ismert a bérkompenzáció
rendszere, a magánszférában pedig az említett, 4-6 százalékos béremelés érvényesítése
garantálja azt, hogy senkinek ne csökkenjen a jövedelme.

A másik dolog, amit említenék. Képviselő úr kiemelte a társadalombiztosítási
járulékok csökkentésének fontosságát. Azt gondolom, ezzel a kormány egyet tud érteni, ez
valóban olyan terület, ahol a vállalkozások terheit csökkenteni lehet. Ezt középtávon kis
részben megfontolásra javasoljuk, mert az elv támogatható. De jelenleg, ebben a költségvetési
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helyzetben, ami az előző napirendi pont vitájában is látható volt, amikor a stabilitási
tartalékról beszéltünk, illetőleg amiatt az elv miatt, hogy az adórendszert nem célszerű
módosítani él évvel az új adószabályok bevezetése után, nem tartjuk támogathatónak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr reagálását. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek
észrevétele, véleménye. Dancsó képviselő úr!

Észrevételek, vélemények

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértve helyettes
államtitkár úr gondolataival és mondataival, csak egy dologra szeretném fölhívni Szekeres
képviselő úr figyelmét. Ilyen nagy horderejű és teljesen más filozófiai alapon meghozandó
adótörvényekhez valóban kellene olyan hatástanulmány, ami bemutatja, hogy ez az elképzelés
mennyivel jobb, mint amit elfogadtunk a tavalyi év során. Egyetlenegy olyan elemét nem
láttam az ön javaslatának, amiben számszakilag, grafikonokkal, ábrákkal, tanulmányokkal
bemutatná azt, hogy miért mond ilyen összegeket, és miért gondolja azt, hogy ez a társadalom
egésze szempontjából előnyösebb és jobb lenne. Ráadásul arra meg különösen kíváncsi
lennék, képviselő úr, amit ön mondott, hogy ne társasági nyereségadó-csökkenés legyen,
hanem tb-járulékcsökkenés, mert az jobban ösztönzi a foglalkoztatottságot, hogy ezt milyen
tanulmányból sikerült önnek kiollózni, vagy honnan gondolja azt, hogy ez valóban így van.
Tehát, nem mondom, hogy nincs így, félreértés ne essék, hogy amikor erre javaslatot tesz, ezt
végiggondolta, és valamilyen tanulmány alapján jutott erre a következtetésre. Erre nagyon
kíváncsi lennék, ha ez kifejtené képviselő úr, megköszönném.

Összességében úgy gondolom, hogy annak alapján, amit államtitkár úr elmondott és a
javaslat kifejtetlensége következtében ezekkel a kérdésekkel nem kell terhelni az
Országgyűlés napirendjét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha megengedné, annyi korrekciót hadd tegyek,
hogy nem a napirendre-vételről, hanem a tárgysorozatba-vételről tárgyalunk. Jól esett javítani
az előbbi hiba után. Kinek van még észrevétele? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Összesen két dolog szeretnék hozzáfűzni a javaslathoz. Ma már teljesen nyilvánvaló mindenki
számára Magyarországon, hogy a 16 százalékos szja bevezetése sok embert negatívan érintett,
rengeteg ember panaszát szerintem a bizottság képviselői ugyanúgy megkapják, mint ahogy
mi is megkapjuk. Úgyhogy szerintem erről nehéz lenne vitatkozni, mert alapvetően másképp
látjuk ezt a kérdést, hogy vajon ezt szabad, kell-e módosítani. Mi úgy látjuk, hogy módosítani
kell, mert nagyon sokan járnak rosszul ezzel a bevezetett adóváltoztatással, és azt semmilyen
módon nem lehet elfogadni, a mi részünkről legalábbis, hogy ezt a kormány úgy próbálja
beállítani, a Fidesz-frakcióval az élen, illetve a KDNP-frakcióval együttműködve, hogy majd
ki fogják kényszeríteni mindenütt azt a béremelést, amire bérajánlás született. A magyar
jogszabályok szerint Magyarországon a minimálbér emelését, illetve a garantált
bérminimumot lehet kikényszeríteni. A másik dolog olyan, amiben vagy együttműködnek,
vagy nem működnek együtt a partnerek. Azt gondolom, ez teljesen nyilvánvaló helyzet.

Erről sokszor vitatkoztunk a korábbi időszakban, ezért lehet bármifajta bérkommandót
vagy akármit csinálni, akinek nincs rá pénze, az nem fogja tudni teljesíteni. Ilyen egyszerű a
történet. Engem számosan kerestek meg mezőgazdasági vállalkozók és mások az elmúlt
napokban és hetekben, akik elmondták, hogy mit képzel bárki, miből tudom ezt kifizetni, ha
nincs is bevételem. Azt gondolom, ez egy tiszta helyzet, ezt másként látjuk, és nem hiszem,
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hogy ebben különösebben kellene érvelni. Értem azt is, amikor azt mondja a Fidesz, miután
ők esküsznek erre, hogy jó a 16 százalékos szja, ezt nem akarják megváltoztatni. Mi ezzel
nem fogunk egyetérteni.

A másik részéhez, megelőző Szekeres úr reagálását, szeretném azt mondani, képviselő
úrnak, hogy folyt Magyarországon egy nagyon részletes, a Magyar Tudományos Akadémia
illetékes intézetének, a munkaadói, munkavállalói oldal szakértőinek bevonásával egy, az
adórendszer megváltoztatásának tudományos igényű megalapozását szolgáló munka. Ennek
az egyik alapmegállapítása volt az, ami itt most vita tárgyát képezi. Nevezetesen, hogy vajon
az adó- és járulékrendszer mely elemének változtatása tudja leginkább módosítani a
foglalkoztatást Magyarországon. Ez tehát nem egy politikusok által készített vélemény, ez
mindenki számára megismerhető tanulmány. Őszintén szólva most nem tudom megmondani,
hogy a valamikori PM honlapja hogyan érhető el, de a Pénzügyminisztérium honlapján ez
teljes terjedelmében látható volt, ilyen értelemben mindenki pontosan megismerhette azt.
Akkor ennek a bizottságnak a vezetője Török Ádám akadémikus volt, aki ezt a munkát
összefogta, benne voltak a kamarák, a munkaadói szervezetek, a szakszervezetek
képviseletében sok mindenki és az Akadémia különböző intézményeiből különböző
személyek, akik ennek tudományos részével foglalkoztak, nem politikai megközelítésből.

Ezért azt gondolom, hogy az a fajta vélemény vagy szakmai konszenzus, ami ott
megfogalmazódott ezen szereplők részéről, semmiképpen nem tekinthető egy párt
álláspontjának. Sőt, azt is hozzáteszem, hogy nem tekinthető politikai álláspontnak. Nyilván
önök pontosan tudják azt, hogy a valamikori PM honlapjának anyagai hogyan érhetők el, ott
az az anyag megtekinthető, megvan, nekem írásos formában is rendelkezésre áll az akkori,
kinyomtatott változata. Ezért abszolút mértékben megalapozta tudományos számításokkal,
más országok példájának bemutatásával is, hogy a társadalombiztosítási járulék csökkentése
közvetlenebb módon hat a foglalkoztatási helyzet változtatására, semmint más adóelemek
változtatása. És nemcsak a társasági adóról szólt akkor a megállapítás. A társasági adó
egyértelműen más hatású a foglalkoztatás szempontjából. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.)
Nincs több hozzászólás. Megadom a szót Szekeres Imre képviselő úrnak.

Az előterjesztő válasza

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Rendelkezésre állnak a tanulmányok elég széles
skálán, az elmúlt 2-3 évben három kutatóintézet publikált ilyet, több egyetemi tanszék, és ha
jól emlékszem, a KSH is, a KSH honlapján is fönt van. Tehát ezek elérhetők. A személyi
jövedelemadó az egyetlen olyan adórendszer, aminek nagyon pontosan lehet matematikailag
modellezni a várható hatását. Minden más bonyolultabb, de ez nagyon pontosan leírható, erre
kialakult számítási módszerek, szimulációs programok vannak, teljesen egyértelmű a dolog.
Egyébként tavaly novemberben ezt közzé is tettük, és önökhöz is eljuttattuk, amikor erről
szólt a vita. Nyilván ezt szívesen megteszem most is, de ez egy másik kérdés, hogy utána is
lehet nézni.

A kérdés az, hogy mi a jó. Egy havi bruttó kétmillió forint fizetésű ember az állami
szférában havonta hazavisz 347 ezer forinttal többet az önök által megszavazott adórendszer
alapján, és a havi bruttó 250 ezer forintos keresetű ember, és ez a nagy többség, ismerjük el,
jobb esetben nullszaldós. Az a kérdés, hogy ez rendben van-e. Kell-e rajta változtatni, vagy
nem kell? Mi arra tettünk javaslatot, hogy változtassunk. Nagyon sajnálom, ha a bizottság
nem fogja támogatni a tárgysorozatba-vételt, így az értelmes vitát nem teszi lehetővé, hogy
akár ebben az évben, akár a későbbiek során ezeket a változtatásokat megfelelően végig
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tudjuk vinni. Nem megfelelő irányba mutat, nem helyes, és nem is jó megítélésünk szerint.
Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szavazás következik arról, hogy tárgysorozatba-
vételre ajánlja-e a bizottság a T/2316. számú törvényjavaslatot. Aki azzal ért egyet, hogy
tárgysorozatba kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Aki nem ért
egyet? Mindenki más, tizenkilenc. Megállapítom, hogy a bizottság nem javasolja az indítvány
tárgysorozatba-vételét.

Az illetékekről szóló törvény méltányossági célú módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Következik a második képviselői önálló indítvány megvitatása, az
illetékekről szóló törvény módosításáról. Bana Tibor és Z. Kárpát Dániel képviselő urak
indítványa. Bana Tibor képviselő urat köszöntöm. Képviselő úr, öné a szó!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

BANA TIBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottsági
Tagok! Tisztelt Államtitkár Úr! Az idő előrehaladtára és a néhány perc múlva kezdődő saját
bizottsági ülésemre való tekintettel igyekszem a lehető legrövidebben összefoglalni Z. Kárpát
Dániel képviselőtársammal együtt benyújtott javaslatunk lényegét. Ugye, az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény méltányossági célú módosítására tettünk javaslatot benyújtott
indítványunkban. A 87. §-át egészítenénk ki ennek a törvénynek egy új (4) bekezdéssel azzal
a céllal, hogy a lakásszerzési illetékhez kapcsolódóan megteremtsük a fizetési könnyítés
lehetőségét olyan értelemben, hogy a késedelmi pótlékot az elutasító elsőfokú határozat
kiértesítésének napjától kelljen fizetni.

Azért nyújtottuk be ezt a javaslatot, mert tömeges választói igénnyel találkoztunk
fogadóórákon, beszélgetéseink során, és javaslatunk lényegét az adja, hogy erre a bizonyos
fizetési halasztásra, illetőleg más esetben a részletfizetésre csak a valóban rászorulóknak
legyen lehetősége. Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani és hangsúlyozni, hogy
amennyiben ez a javaslatunk tárgysorozatba-vételre, aztán elfogadásra kerülne, semmiképpen
nem járna számottevő költségvetési bevételkieséssel. Hozzáfűzném még azt, hogy ez csak az
esedékesség előtt előterjesztett kérelemre vonatkozna, és a kedvezmény kizárólag a
magánszemély méltányolható lakásigényének megfelelő lakás megszerzéséből vagy
öröklésből eredő illetékkötelezettségére lehetne alkalmazni. A méltányolható lakásigény egy
2001-es kormányrendeletben rögzítve van, tehát pontosan meg van határozva, hogy mit is
jelent.

Végezetül, zárásként még annyit mondanék el, nekünk az az álláspontunk, hogy azért
méltánytalan a jelenlegi helyzet, mert ha veszünk egy olyan példát, hogy van egy egymillió
forintos illeték egy öröklést követően, akkor itt a 6 százalékos alapkamat kétszeresével
számolva néhány tízezer forintot kellene fizetni abban az esetben, ha három hónap után
utasítják el. Ha ezer esetet számolunk, ez akkor is csak 30 millió forintos bevételkiesést
jelentene, ezért mondtam azt, hogy ez véleményem szerint semmiképpen nem járna
számottevő költségvetési bevételkieséssel, ezért szeretném önöket arra kérni, hogy
támogassák ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bana Péter államtitkár úrnak adom meg a szót.
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A kormány álláspontjának ismertetése

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm. Elnézést, nincs rokonság, ezért hangsúlyozom, hogy Banai Péter a nevem.

ELNÖK: Nem szégyen az, miért?

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Nem, csak Bana Tibor a képviselő úr, én viszont Banai Péter vagyok.

ELNÖK: Elnézést kérek, Banai Péter helyettes államtitkár úr beszél. Tessék
parancsolni!

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány több okból sem
támogatja a benyújtott javaslatot. A legfontosabb annak a kérdésnek a tisztázása, hogy miről
is van szó. Jelenleg az illetékfizetésre kötelezettnek, hangsúlyozni kell, nem késedelmi
pótlékot kell fizetni, hanem a jegybanki alapkamatnak megfelelő összeget, 6 százalékos
kamatot kell fizetni, maximum 60 napos időtartamra. Látnunk kell, hogy ha ezt a
kamatfizetést is eltörölnénk, akkor gyakorlatilag mindenki automatikusan kérelmezné a
méltányossági eljárást, ami két következményt vonna maga után. Az egyik az, hogy
jelentősen növekedne az új adóhatóság leterheltsége, a másik, hogy 2011-ben számításunk
szerint mintegy 8 milliárd bevételkiesés lenne, ami átcsúszna 2012-re. Ez az a két fő

szempont, ami miatt nem támogatjuk a javaslatot.
Pontosításként még annyit tennék hozzá, hogy az egyenesági öröklés esetén jelenleg

sincs fizetési kötelezettség. Másrészt a méltányosságból fizetési könnyítést kérők is kérhetik,
hogy még a jegybanki alapkamat szerinti kamatot se kelljen megfizetni. Tehát a jogi lehetőség
fönnáll arra, hogy gyakorlatilag semmilyen kamatot ne kelljen megfizetni. Úgy gondoljuk,
hogy ennél méltányosabb rendszert a költségvetési realitások, illetőleg az adóhatóság
leterheltsége miatt nem célszerű, nem szükséges alkalmazni. Ezért nem támogatja a kormány
a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a reagálását. Kérdezem
képviselőtársaimat, kinek van véleménye a törvényjavaslatról. (Nincs jelentkező.) Nem látok
jelentkezőt, visszaadom a szót Bana Tibor képviselő úrnak reagálásra.

Az előterjesztő reflexiója

BANA TIBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék
csak reagálni. Említettem az előterjesztés során, hogy természetesen mi ezt csak
meghatározott esetekben, akkor alkalmaznánk, amikor valóban rászoruló személyről van szó.
Arra meg egyébként elfogadom a pontosítást, hogy a késedelmi pótlékot nem szakmai
értelemben használtam, én is utaltam arra, hogy itt a jegybanki alapkamatról van szó.
Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm. Következik a szavazás arról, hogy a bizottság támogatja-e az
illetékekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy. Aki nem ért vele egyet? Tizennyolc.
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Aki tartózkodott? Négy. A bizottság tehát nem ért egyet azzal, hogy a törvényjavaslat
tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm Bana Tibor képviselő úr jelenlétét.

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvénynek az indokolás nélkül felmentett kormánytisztviselők és köztisztviselők
különadó alóli mentesítésével összefüggő módosításáról és a mentesség érvényesítéséről
szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételének tárgyalása

Következik a harmadik képviselői önálló indítvány megvitatása, amely Kiss Péter úr
és Lamperth Mónika képviselő asszony javasolja az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, satöbbi című törvényjavaslata, önálló indítványként. Ki képviseli
az előterjesztőt? Tukacs István képviselő úrnak adom meg a szót.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

TUKACS ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Két
képviselőtársam előttünk fekvő javaslata arra irányul, hogy próbálja orvosolni mindazok
baját, akiket, mint kiderült, alkotmányellenesen, indoklás nélkül elbocsátottak a
köztisztviselői szférából. Az Alkotmánybíróság meghozott döntése elég kétarcú, mert
miközben alkotmányellenesnek ítélte az ezzel kapcsolatos szabályozást, a jogorvoslatot
vagyis a módosítást elég távoli időpontra tolta ki. Kiss Péter és Lamperth Mónika ebben az
előterjesztésben arra tesz kísérletet, hogy a 98 százalékos büntető adó ágán adjon, teremtsen
anyagi kárpótlási lehetőséget mindazoknak, akik, hangsúlyozom, nem vezetőként, hanem
köztisztviselőként kerültek ki indoklás nélküli döntéssel ebből a szférából. Átmeneti
szabályozásról van szó hangsúlyozottan, olyan átmeneti szabályozásról, ami addig van
érvényben, ameddig meg nem születik az új szabályozás az Alkotmánybíróság döntése
alapján, és olyan speciális szabályokat állapít meg, amelyek alapján egyes esetekben nem
vonnák be a 98 százalékos büntető adó hatálya alá azokat a kifizetéseket, amelyeket a
munkavállalók a munkahelyről való távozáskor megkaptak. Ennyi lett volna a rövid
indoklásom, elnök úr, és kérem a támogatását a két képviselő nevében is.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Banai Péter államtitkár úrnak adom meg a szót
reagálásra.

A kormány álláspontjának ismertetése

BANAI PÉTER BENŐ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezt a törvényjavaslatot sem
támogatja a kormány. Az alkotmánybírósági döntés a jogviszony megszűnéséhez köti a
fizetési kötelezettséget és nem a megszűnés indokához vagy a megszűnés formájához. Ennek
alapján úgy véljük, hogy nem releváns az alkotmánybírósági döntés tekintetében a benyújtott
törvényjavaslat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván észrevételt tenni a
törvényjavaslathoz. (Nincs jelentkező.) Észrevétel nincs, visszaadom a szót Tukacs István
képviselőtársunknak.
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Az előterjesztő reflexiója

TUKACS ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Államtitkár úr, nem tudom osztani az
álláspontját ebben a kérdésben. Mint kiderült, nagyjából ezer köztisztviselőt méltánytalanság
ért, és ez a méltánytalanság az önök gondatlanságának, hogy ne mondjam, túlbuzgóságának a
következménye. Azt pedig, hogy akár átmeneti szabályokkal ezt orvosolni lehet, ön sem
vitatta, úgy érzem. Tehát lényegében a megoldás lehetőségét nem vetette el, pusztán csak azt
mondta, hogy a kifizetés és az elbocsátás nem köthető egymáshoz. Miután nem nagyon
hallottam érveket, amelyek arról szólnának, hogy akár költségvetési, akár más okokból ezzel a
tervezettel lenne problémája, mégis csak azt mondom, hogy a tárgysorozatba-vétel
támogatását kezdeményezem két képviselőtársam nevében. Köszönöm szépen, elnök úr.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik arról, hogy a bizottság támogatja-e a két
MSZP-s képviselőtársunk törvényjavaslatának tárgysorozatba-vételét. Aki ezt támogatja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja?
Tizennyolc. Ki az, aki tartózkodott? Egy. Megállapítom, hogy a bizottság nem javasolja a
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.

Az egyes ágazatokat érintő különadóval kapcsolatos európai bizottsági vizsgálatokról
szóló NGM-tájékoztató

Tisztelt Bizottság! Áttérünk napirendünk következő pontjára, aminek az
előzményeként hadd említsem meg, hogy Szekeres Imre képviselőtársunk azzal a kéréssel
fordult hozzám még az óév végén vagy az újesztendő elején, hogy hívjunk össze rendkívüli
bizottsági ülést vagy egy bizottsági ülésen vegyük napirendre azt a tájékoztatót, amelyben a
kormány arról adott volna számot, hogy miként vélekedik az Európai Bizottság szakértői és
adminisztrációs gépezete a magyar különadókkal kapcsolatosan. Ezt a kérést továbbítottam
Matolcsy miniszter úrnak, aki tájékoztató küldött arról, hogy ez ügyben milyen
információkkal rendelkezik a minisztérium. Ezt a tájékoztatót önök megkapták a meghívóval
együtt.

Kérdezem, kíván-e Szekeres képviselő úr ezek után az ügyhöz valamiféle kommentárt
fűzni.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm
azt, hogy a bizottság támogatta ezt a javaslatot és azt is, hogy a kormány eleget tett a
kérésnek. A levélben, amit januárban írtam, világossá tettem, hogy a Szocialista Párt ebben az
ügyben is itt, a Magyar Országgyűlésben kíván információkat szerezni, vitákat lefolytatni, és
nem Brüsszelben. Annál is inkább, mert olyan adókról volt szó, amelyek részben
visszamenőleges hatályúak voltak, részben a költségvetési bevételi hatásuk mellett rendkívül
sok kockázattal járnak mind a magyarországi inflációra nézve a különadók áthárítása miatt,
amiről most már vannak adatok, és látható az első néhány hónap alapján, részben pedig azért
is, mert elbizonytalanítja a lehetséges magyarországi befektetéseket és gazdasági
kockázatokat. Hogy mennyire így van, azt mutatják azok a számok, amelyek Magyarországot
összehasonlítják a többi kelet-közép-európai országgal, amelyekkel a nyár során még
nagyjából egy csoportban volt a befektetéseket tekintve.

Az elmúlt fél évben, háromnegyed évben azonban egy rendkívül nagy szakadék
alakult ki, sajnos Magyarország kárára ebben a versenyben. A kérésem nemcsak arra irányult,
hogy ezeket a várható hatásokat hogyan kezeli majd a kormány, hanem természetesen arra is,
és ez a tájékoztatóból kiderül, hogy a három pontból már egyben megállapította az Európai
Bizottság, hogy nem fogadja el a magyar törvényt, hogy vajon, ha a másik kettőben is ez
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bekövetkezik, és a kötelezettségszegési eljárás mindig megy, annak a költségvetési hatásait
hogyan fogja a kormány kezelni. Hiszen mind a tavalyi évi bevétel, mind az idei bevételek
egy része ezeken a különadókon alapult. Tehát a kérdés nemcsak az, hogy milyen helyzetben
van a tárgyalás, mert erről kaptunk egy korrekt tájékoztatást, hanem az is, hogy a későbbiek
során milyen problémákkal néz szembe a magyar költségvetés, és a magyar kormánynak erre
vonatkozóan milyen elképzelései vannak. Tehát elfogadva a tájékoztatást, szeretném arra
felhívni a figyelmet, hogy ezzel az üggyel foglalkoznunk kell, és javaslom is a költségvetési
bizottságnak, hogy időnként kérjen a jogi eljárásról pontos tájékoztatást, és ha netalán abba a
fázisba ér, hogy érinti a magyar költségvetést, akkor pedig kérje fel a kormányt, hogy az erre
vonatkozó intézkedési tervét a költségvetési bizottságnak küldje meg. Köszönöm szépen.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e valaki a tájékoztatóval észrevételt tenni
vagy kérdést feltenni a minisztérium képviselőinek. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyen
igényt, ezért azt javaslom, hogy a bizottság vegye tudomásul a tájékoztatót, és fontolja meg
Szekeres képviselő úr javaslatát, miszerint időnként és alkalmanként hasonló jellegű
tájékoztatókat kapjon a költségvetési bizottság a tárca részéről. Ha ezzel egyetértünk, akkor le
is zárhatom ezt a napirendi pontot. Megköszönöm a Nemzetgazdasági Minisztérium
képviselőinek a részvételüket és aktív közreműködésüket. Köszönöm szépen Banai Péternek
és Szatmári László főosztályvezető-helyettes úrnak a közreműködését.

Egyebek

Áttérünk a napirendünk Egyebek pontjára, amelynek keretében első helyen szeretném
tisztázni azt, hogy a múlt alkalommal már létrehozott albizottságot kik fogják személy szerint
alkotni, mármint az elmúlt 8 esztendő államadósság-növekedésének okait, problémáit
vizsgáló albizottság munkájában kik fognak részt venni.

Szijjártó Péter úr nincs jelen, aki a javaslatot tette, de úgy gondolom, hogy mint a
múltkor is, Balla úr fogja őt képviselni, akkor átadom neki a szót.

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A múltkor elfogadtuk az
albizottág létrehozását, és akkor abban maradtunk, hogy egy hét múlva minden frakció
nevezze meg a tagokat. Ennek most eleget teszek. A Fidesz részéről Dancsó József képviselő
urat javasoljuk az albizottság elnökének, Szijjártó Pétert alelnökének, tagjainak Márton
Attilát, Babák Mihályt, illetve Balla Györgyöt. Csak a gyorsítás kedvéért mondom, a KDNP-
frakció pedig Seszták Oszkár képviselő urat javasolja ebbe a bizottságba.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Valóban, Seszták Oszkár képviselő úr a KDNP
részéről jelezve van. Felhatalmazásom van arra, hogy bejelentsem, az LMP nem kíván tagot
delegálni az adósságot vizsgáló albizottságot. Továbbá korrekciót kell bejelentem az ügyben,
hogy a Jobbik mégis részt vesz az albizottság munkájában, mégpedig Lenhardt Balázs
képviselő úr. A múlt alkalommal azt mondtam ebből a székből, hogy a Jobbik nem fog részt
venni ebben az albizottságban, de mindig a legutolsó döntés az érvényes, most ez az érvényes
döntés, kérem ezt tudomásul venni. Tehát akkor eddig összesen van hét tagja ennek az
albizottságnak. Még nem nyilatkozott az MSZP. Parancsoljon, képviselő úr.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök úr, mivel az előző bizottsági ülésen világosan
kifejtettük az álláspontunkat, hogy a költségvetési bizottságnak létezik egy ellenőrzési
albizottsága, amelynek ilyen feladatokat kell ellátnia, teljesen fölöslegesnek és értelmetlennek
tartjuk ezt az albizottságot, ezért nem delegálunk tagot.
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ELNÖK: Köszönöm, világos. Akkor engedjék meg, hogy összegzésképpen
megállapítsam, hogy az elvileg 9 tagú albizottságban 5 fideszes, 1 KDNP-s és egy jobbikos
képviselő fog részt venni. Az albizottság tagjainak jó munkát kívánok a továbbiakban. Ezt a
pontot lezártnak tekinthetjük.

Engedjék meg, hogy még néhány időszerű információt megosszak önökkel. Az egyik
az, hogy múlt pénteken volt egy egész napos konferencia az Európai Unió tagországai
költségvetési bizottsági elnökeinek részvételével, mintegy 80 fő részvételével. Nagyon
színvonalas konferencia volt, ha szabad így fogalmazni, nagyon jó előadókat sikerült
megnyerni a közreműködésre, többek között Lámfalussy professzort, az euró atyjának is
nevezett nemzetközi hírű közgazdászt, továbbá a Nemzetgazdasági Minisztériumból Becsey
Zsolt államtitkár úr képviselte a kormány álláspontját, szubjektív megítélésem szerint nagyon
magas színvonalon. Aztán Csaba László, a Közép-Európai Egyetem professzora és Szász
Károly úr, a PSZÁF elnöke, továbbá az Európai Parlament bizottsági elnökei közül többen is
ott voltak. Egész napos vita volt, több delegáció is megköszönte a részvétel lehetőségét, és
gratulált a szervezéshez. Úgy gondolom, sikeresen abszolválta a bizottságunk ezt a
rendezvényt. Azt mégis sajnálattal állapítottam meg, hogy Herman István képviselő úr
kivételével senki sem képviselte a bizottságot. Egészen pontosan jelen volt Hargitai János
exalelnök úr, amiért én külön kalapot emelek előtte, hogy ilyen módon is érdeklődött a
bizottság munkája iránt, és nagyon sajnálom, hogy a bizottság többi tagja nem ért rá ezen
részt venni. Talán majd a következőn.

A következő, amit szeretnék bejelenteni, az az, hogy az Európai Parlament két
bizottságába, a válság és a monetáris ügyekkel kapcsolatos bizottságba kellene delegálnia
ennek a bizottságnak egy-egy képviselőt. Egyet az ellenzéki, egyet a kormányoldalról. Az
ellenzéki oldalról kijelöltem, fölkértem Lenhardt Balázs képviselő urat, aki képviselni fogja a
magyar parlamentet, illetve költségvetési bizottságot, és várok a kormányoldalról is javaslatot,
hogy lesz-e tag. Sokáig nem lehet várni, mert elmegy a hajó. Dancsó József képviselő úr
nevét eladtam, gondolom, majd kicserélik, ha ki tudják cserélni. Jelzem, hogy a gazdasági
bizottság már jelölt két képviselőt, onnan menni fognak erre a rendezvényre.

Végül, de nem utolsósorban hadd hívjam föl a bizottság figyelmét arra, hogy az
Országgyűlés könyvtára főigazgatójának közreműködésével 8-án lesz a Delegációs teremben
Magyary Zoltán könyvének bemutatója, amit minden képviselőtársunk megkapott. Kövér
László házelnök úr fogja bemutatni a könyvet. Aki úgy gondolja, hogy ideje, kedve, hangulata
van hozzá, szíveskedjék ezen részt venni.

Az ülés bezárása

Kinek van esetleg egyéb bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Köszönöm a figyelmet,
további jó munkát kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.)

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


