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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat, és köszöntöm államtitkár urat a Nemzetgazdasági
Minisztérium részéről, valamint munkatársát, további meghívott vendégeinket és
meghívottjainkat.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot megküldtem. A bizottság határozatképessége megvan, ezért
megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a javasolt napirenddel egyetértenek-e. Aki elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a
bizottság a javasolt napirendet.

Annyi korrekciót hadd tegyek mindjárt az elején, hogy az 1. napirendi pontot tegyük a
végére vagy közepére, mert a zárószavazás előkészítésével kapcsolatos, részben technikai
információk hiányoznak, 12 óráig lehet ezeket egyébként a bizottságnak benyújtania. Ezért
korrigálnom kell, a 2. napirendi ponttal kezdjük, ami önálló képviselői indítványok
tárgysorozatba-vételét tartalmazza.

Az üzemanyagok után fizetendő adó mértékének mérséklésével kapcsolatos
törvénymódosításról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Ennek a) pontjában két MSZP-s képviselőtársam, Mesterházy Attila és Szekeres Imre
képviselő uraknak van egy javaslata. Először őket kérdezem meg, hogy kívánnak-e a
javaslatukkal kapcsolatban további információkat közölni. (Dr. Szekeres Imréhez.)
Parancsoljon!

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Tisztelt Bizottság! A javaslat lényege
az, hogy az üzemanyag jövedéki adóját csökkentsük az Európai Unióban még elfogadott
szintre. Ennek az adócsökkentésnek az ellentételezése a költségvetés pluszbevételei között
szerepel, hiszen a magasabb üzemanyagárnak az általános forgalmi adója magasabb, mint egy
alacsonyabban tervezett üzemanyagárnak. Ebből a szempontból, tehát a költségvetés
szempontjából a javaslat nullszaldós, még pontosabban fogalmazva a költségvetés
többletbevételeiről mondana le azért, hogy az üzemanyag ára csökkenthető legyen. Javaslom
elfogadni ezt a megoldást, mert azt tapasztaljuk, hogy az üzemanyagár-emelkedés messze
minden korábbit meghaladóan, mind a gazdaság feltételeit, mind a mindennapi életet
nagymértékben drágítja, és az infláció egyik ösztönzőjévé és kiváltójává vált.

Szeretném elmondani azt, hogy ez a javaslat egyébként tovább is fejleszthető. Hiszen
mi már alkalmaztunk egy olyan módszert, és ma is kívánatos lehet, aminél egy automatizmust
alakítottunk ki, ezt a szocialista kormány tette így. Az automatizmus úgy szólt, hogy ha a 250
forintot eléri az üzemanyagár, akkor automatikusan csökken a jövedéki adó. Egyébként erre
sor is került azokban az időpontokban, amikor elérte a 250 forintot. Most mi csak egy
egyszerű javaslatot teszünk első lépésként, hogy a minimumra vigyük le a jövedéki adó
szintjét, az áfatöbbletből fedezve ezt. De egyébként számunkra az a megoldás is elfogadható,
amit korábban alkalmaztunk, hogy egy üzemanyagárszintnél automatikusan elindult a
jövedéki adó csökkentése.

Mindezt azért hozom szóba, mert szeretném jelezni, hogy van megoldás. Akár a most
általunk javasolt, akár a korábban bevezetett és gyakorolt automatikus megoldás. Az teljesen
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elfogadhatatlan, hogy a kormány az elmúlt 9-10 hónapban semmilyen módon nem
foglalkozott, nem intézkedett ennek a hihetetlenül magas üzemanyagárnak a csökkentésével.
Ez korábban elképzelhetetlen magasságú üzemanyagár. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy
semmit ne tegyünk ennek letörésére. Még egyszer mondom, javaslatunk olyan, ami a
költségvetés pozícióját nem rontja, a többletbevételeket adja vissza jövedékiadó-csökkentés
formájában, és így csökkenti az üzemanyagárakat. Még egyszer mondom, nyitottak vagyunk
arra is, hogy ezt akár ebben a formában, akár automatizmus formájában valósítsuk meg, amire
már egyszer volt példa. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, hogy a kormány képviseletében
Kármán András államtitkár úr vagy Banai Péter államtitkár-helyettes úr kíván-e reagálni,
pontosabban a kormány véleményét ismertetni. (Banai Péter Benő helyettes államtitkár nem
tartózkodik a teremben.) Tessék, államtitkár úr!

A kormány álláspontjának ismertetése

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Köszönöm,
elnök úr. Az önálló indítványt nem támogatjuk. Szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait
arra, hogy a hazai fuvarozók versenyképességének erősítése érdekében ez év január 1-jével a
kormány már lépett, és a bevezette a kereskedelmi gázolaj intézményét. Ez azt jelenti, hogy a
fuvarozók literenként 6 forint 50 fillért visszaigényelhetnek tankolásaik után. Ezzel az
intézkedéssel a tényleges adóteher a gázolaj esetében ma már megegyezik az uniós
adóminimummal. Tehát ez utóbbi szempont is fontos, hiszen a módosító indítvány ebben az
értelemben sértené a közösségi jogot, mivel a gázolaj jövedéki adójának csökkentése kapcsán
nem módosítja a kereskedelmi gázolaj visszatérítéséről szóló rendelkezést, ami így már egy
olyan helyzetet eredményezne, hogy a kereskedelmi gázolaj jövedéki adója az uniós
minimumszint alá csökkenne.

Emellett szeretném felhívni arra figyelmet, hogy a javaslat számításaink szerint az
árcsökkenés a keresletre gyakorolt esetleges hatásától függően 50-60 milliárd forint
jövedékiadó-bevételkiesést eredményezne. A kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az
államadósság folyamatos csökkentése mellett, és ezzel nem összeegyeztethető éves szinte a
GDP-nek akár 0,2 százalékát kitevő költségvetési bevételkiesés. Emellett még arra szeretném
felhívni a figyelmet, hogy az uniós pénzügyminiszterek tegnapi tanácsülésén egyhangúlag
megerősítették azt az úgynevezett, 2005-ben született manchesteri megállapodást, amelyben
az uniós pénzügyminiszterek elkötelezték magukat amellett, hogy magas világpiaci olajárak
estén nem mennek bele egy olyan káros versenybe a jövedékiadó-csökkentéssel, amellyel
átcsalogatják egyik országból a másikba a fuvarozókat. Ez egy olyan helyzetet eredményezne,
amivel összességében mindenki rosszabbul járna. Tehát azt gondoljuk, hogy mindezen
szempontok amellett szólnak, hogy az önálló indítványt nem tudjuk támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr véleményét. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek
van véleménye, ki kíván részt venni a törvényjavaslat vitájában. (Jelzésre.) Vágó Gábor
képviselő úr!

Észrevételek, vélemények

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Szerintem közös felelősség az, hogy
lássuk, föl kell készülni arra, hogy folyamatosan benzinár-emelkedések lesznek a világpiacon.
Erről szól az energiaválság, ami kitört a világban. Valamilyen rendszerszintű megoldást
kellene rá találni. Ezek az eseti megoldások nem jók, sem az, amit a kormány bevezetett, és



- 8 -

arra hivatkozik, hogy van a kereskedelmi fuvarozók kedvezménye, sem a jelenlegi javaslat
nem ad rendszerszintű megoldást arra a problémára, hogy hogyan lehetne Magyarországnak
áttérni a gázolaj-benzin alapú gazdasági működési formáról egy XXI. századi
energiarendszerre. Azt látjuk, hogy nincs olyan megoldás az asztalon, ami ezt biztosítaná. Ez
hosszú távú probléma, és ezek a toldozgatások-foldozgatások, attól függetlenül, hogy milyen
állami támogatást adunk vagy nem adunk, nem fogják megoldani ezt az áremelkedést. Sajnos
fel kell készülnünk az 500 forintos benzinárra, ami katasztrofális az egész gazdaság
szempontjából. Rendszerszintű megoldást, rendszerszintű energiapolitikát várunk el. Így,
ebben a formában ez nem rendszerszintű megoldás.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormányoldalról Font Sándor képviselő úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Frakciónk nem támogatná ezt az
indítványt. Van még egy izgalmas része, amit Szekeres Imre képviselőtársunk is tud, a
költségvetés egyensúlya, amit elég feszesen próbál védeni a kormány. Azok az országokat
minősítő intézetek, amelyek tavaly is leminősítették Magyarországot, hogy joggal vagy ok
nélkül, ezt a vitát most ne nyissuk meg, ebben az intézkedésben azt látnák, hogy a 3 százalék
alatt betervezett költségvetési hiányhoz képest úgy módosítunk egy bevételt jelentő adófajtát,
amelynek következtében egyértelműen növekedne a hiány. Értem azt a logikát, amit mellé
fűznek, hogy majd az alacsonyabb üzemanyagárak inspirálják a gazdaságot, és ez meghozza a
többletet.

Sajnálatos módon ez nem igaz. Mert akik elemzik Magyarország jelenlegi gazdasági
állapotát, azt látják, hogy hoztak egy olyan intézkedést, ami a hiányt növeli. Ja, növeli a
hiányt? Nem ezt mondták nekünk. Akkor nem a további fölminősítésen kell majd ezeknek az
uraknak odakint gondolkodni, hanem netán megint elkezdik szorongatni Magyarországot.
Nagyon nagy hiba lenne, ha erre okot adnánk egy ilyen intézkedéssel. Pontosan értjük az
ellenzéki magatartást, hogy ez egy kívülálló, hozzá nem értő érintett számára, legyen lakos,
legyen a kereskedelmi árufuvarozásban részt vevő vállalkozó, nagyon kellemes üzenet lenne.
De azt hiszem, hogy azok az információk, amelyeket itt hallhattunk a kormány részéről is,
hogy van egy belső szolidaritás, és itt álljon meg a menet, bolondok ne legyünk egymás
rovására, óvatosságra intenek. Magyarországon pedig, különösen a feszes költségvetési
egyensúly tartása érdekében, ez az indítvány most biztosan nem támogatható.

Mellesleg, amikor az indítványtevő azzal érvel, hogy Magyarországon iszonyúan
magas az üzemanyagár, eddig mindig az volt a hivatkozási alap, hogy a környező
országokban ez nem így van. Most nem hallottam ezt az indokot. Nem véletlen. Mert a
környező országokban is, talán éppen azon intézkedések következtében, amiről államtitkár úr
beszélt, nagyjából ugyanezen a szinten van. Ausztriában mondjuk 1,5 euró a dízelüzemanyag
ára, ami 400 forint fölött van, nálunk 380-385 forint fölött. Ez tegnap esti ár, hogy
érzékeltessem. Tehát abban igaza van az indítványtevőnek, hogy az üzemanyagár rendkívül
magas, de abban nincs, hogy ezt bármelyik kormány a saját, véletlenszerű ötlete alapján
módosítani tudja majd minden következmény nélkül. Sajnos ennek a magyar gazdaságra
nézve negatív következményei lennének, a leminősítéseket is figyelembe véve.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Örömmel hallottam Font képviselő úr hozzászólását, tekintettel arra, az elmúlt években nem
nagyon hangzott el fideszes képviselőktől ilyen érvelés, amikor a Fidesz hasonló tartalmú
indítványát kellett a bizottságban elbírálni, vagy adott esetben plenáris ülésen. Sajnálom, hogy
akkor nem viseltettek ilyen nagy figyelemmel a hitelminősítők, az ország egyensúlyi helyzete,
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az elfogadott költségvetési hiány és egyéb érvek iránt, nem akarom most mindegyiket
végigsorolni. Egy dolgot azonban tételesen szeretnék cáfolni. Képviselő úr, nem 1,50 a
dízelolaj ára Ausztriában, tegnap 1,34-ért tankoltam Ausztriában dízelolajat. Még véletlenül
sem kell tehát elfogadni azt az érvelést, hogy drágább lenne a dízelolaj ára. Ebből
következően ma már ott tartunk, hogy a kinti árat és a magyar árat összehasonlítva nem
drágább Magyarországon, hanem a határ másik oldalán olcsóbb, már Ausztria
vonatkozásában. Most más országot nem akarok mondani példaként.

De a dolog érdemére visszatérve: államtitkár úr érvelését értettem. Egy ponton vitatom
ezt az érvelést, azon a ponton vitatom, hogy úgy tűnik, a kormányzat nem akar semmilyen
intézkedést sem hozni a nagyon magas üzemanyagárak kapcsán. Azért szeretném ezt
elmondani, mert a párt szóvivője 13 hónappal ezelőtt azt mondta Magyarország
nyilvánosságának, hogy amikor a benzinkútnál drágának találják az üzemanyagot, akkor
szidják nyugodtan a kormányt. Most azt tudom mondani, hogy ha igaza volt 13 hónappal
ezelőtt Szijjártó Péternek, akkor ez most is igaz. Tehát szidják nyugodtan a mostani kormányt,
ha ő erre hívta föl a lakosság figyelmét, azaz gondoljanak arra, hogy a kormány milyen rossz,
és mennyire a kormánytól függ a dolog.

Visszatérve egy picit a bizottság komolyságához, ez nyilvánvalóan politikai duma
volt, ami akkor elhangzott, és ez most egy picit visszájára fordul. Való igaz az, hogy a
világpiacon olyan folyamatok játszódtak le, és könnyű prognosztizálni, hogy nagy
valószínűséggel, ha másért nem, a Japánban történt események miatt ennek nincs vége, hanem
egy egészen furcsa helyzet alakul ki majd az előttünk lévő néhány hónapban a világon az
egész energetikában. Államtitkár érvelése szerintem egy ponton volt nem teljes körű. Azon a
ponton, hogy az utóbbi bő félévben lezajlott üzemanyagár-változások hatására ön csak arról
beszélt, hogy a jövedéki adóban menni lenne a kiesés, ha megvalósulna az indítványban
szereplő javaslat, de arról nem beszélt, hogy mennyi nem várt többlet általános forgalmiadó-
bevétele keletkezett a költségvetésnek csak azért, mert nem a tervezési periódusban várható
olajárak alakultak ki a világban, ebből következően nem a tervezési periódusban várt
üzemanyagárak alakultak ki. Ez az általános forgalmi adóban mindenképpen többletet jelent.

Azt gondolom, érdemes lenne elgondolkodni azon, a kényszer hatására,
hangsúlyozom, a kényszer hatására mi is elgondolkodtunk annak idején, és 250 forintos
limitnél tettünk intézkedéseket annak érdekében, hogy legyen egyfajta rugalmasság az
adórendszerben is. Ez egyébként nem ment szembe a manchesteri megállapodással, ezt
szeretném hangsúlyozni, az Európai Unió belső szabályainak megfelelő rendszert alkalmazott
Magyarország annak idején. Ezért azt gondolom, érdemes erre fölkészülni, mert nem lehet
tudni, hogy hol a vége. Itt Vágó képviselő úr konkrét számokat mondott arra vonatkozóan,
hogy milyen üzemanyagárakat nem tart elképzelhetetlennek. Szándékosan nem mondok
összegeket, de az világosan látszik, hogy sok olyan körülmény befolyásolja ezt, ami mind
árfelhajtó hatásúnak látszik az elmúlt hetek, napok történéseit illetően is. Ezért érdemes lenne
a kormánynak ezen elgondolkodni.

A fuvarozók számára a gázolajjal kapcsolatban meghozott döntés egy szegmenst lefed,
de más szegmensei is vannak a keresletnek, amivel szerintem érdemes lenne foglalkozni.
Hangsúlyozom, az indítványnak azért van létjogosultsága szerintem, akár módosított
formában is, mert itt többlet forgalmiadó-bevételről is szó van, aminek az EU egységes
adórendszerében való szerepe miatt ahhoz hozzányúlni nem lehet, ugyanakkor hozzá lehetne
a másik ágon nyúlni a rendszerhez, még egyszer mondom, ha másként nem, akkor úgy, ahogy
Magyarországon korábban is volt, hogy egy meghatározott limit esetében változik a jövedéki
adó nagysága. Nem szeretne a javaslattevő sem EU-ellenesen a minimális mérték alá menni,
ezt hangsúlyozni szeretném, ilyen javaslat nem is fogalmazódik meg. Nyilvánvalóan, ahol
már most eléri a minimális mértéket, ott nem lehet érvényesíteni a továbbiakban semmifajta
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csökkentést. Azokon a területeken viszont, ahol nem éri el az alsó mértéket, ott van
létjogosultsága.

Még egyszer mondom, jó volt hallani Font képviselő úr érveit, sajnálom, hogy az
elmúlt időszakban nem hallottunk hasonlóakat. De természetesen a költségvetési hiány
tartásával kapcsolatos érvekben nincs közöttünk véleményeltérés. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Font Sándor képviselő úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztázzuk, lehet, hogy
aki Bécsben él, lehet, hogy tud egy-két olyan, az autópályától messzebb eső, külterületi
benzinkúton 1.32-ért tankolni, de főúton, sztrádán nem tud 1.48-1.50 alatt tankolni.

No de, félretéve ezt a vitát, amire képviselőtársam rákérdezett, hogy amikor magunk is
előterjesztők voltunk, az üzemanyag árának csökkentésére tettünk indítványt, miért nem
használtuk ezeket az érveket. Azért, mert az önök által vezetett kormány azt állította, hogy
kirobbanó formában van a magyar gazdaság, és Gyurcsány Ferenc a legjobb személy, aki a
magyar gazdaságot rendbe tudja rakni. Amikor leköszönt, meg azt állították, hogy Bajnai
Gordon még Gyurcsány Ferencnél is jobban helyre tudná tenni ezt a gazdaságot, és ezt a
lehető legjobb úton teszi is. Tehát önök azt a képet festették nemcsak a magyar lakosság,
nemcsak az ellenzék elé, hanem az Unió felé is hamis adatokkal, hogy ez az ország kirobbanó
formában van. És mi naivan azt gondoltuk, hogy ha tényleg igaz az, amit önök állítanak,
akkor ebben a helyzetben talán lehetséges esetleg az üzemanyag árának mérséklése.

Az Orbán-kormány viszont jelezte, hogy mindaz, amit önök mondtak, nem volt igaz,
az ország iszonyúan nagy bajban van. Egy romhalmazt hagytak önök hátra. Ezen a
romhalmazon megpróbálunk építkezni. Ezen időszakban viszont nem állják meg azok az
érvek a helyüket az üzemanyag árának csökkentésére, amit mi akkor hoztunk, viszont ön most
azt várja, hogy ugyanezen alapon támogassuk az önök indítványát. A kiinduló pont
gyökeresen megváltozott, az ország gazdasági helyzete nem olyan, amilyennek önök akkor
mondták, mi meg megmondtuk, hogy óriási bajban van az ország. Egy ilyen indítvány jelen
pillanatban elképzelhetetlen, megerősítve azokkal az információkkal, amiket itt államtitkár úr
mondott. Mellesleg, önök még sosem dicsérték meg a 6.50-es kereskedelmi gázolaj
bevezetésének logikáját. Kérdezzék meg a fuvarozókat, akik gőzerővel igénybe veszik ezt a
lehetőséget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez lett volna az első,
Font képviselőtársam, amivel kezdeni akartam a mondandómat, hogy mi a helyzet a
fuvarozóknak adott kedvezménnyel, hiszen ez az egyetlen olyan kormányzati intézkedés,
amire az üzemanyagárak drágulása kapcsán hivatkozni szoktak. Megismétlem, az egyetlen.
Nincs más. Ezt a kedvezményt megette az áremelkedés. Már megette. Ez elfogyott. Ha
visszagondolnak arra, hogy ez milyen üzemanyagárnál volt érvényes, és mennyi most az
üzemanyagár, akkor könnyű egy kis fejszámolással rájönni, hogy ennek a kedvezménynek
vége van. A fuvarozók hamarosan kopogtatni fognak az ajtajukon, hogy gondolják újra ezt a
támogatást, hiszen ez a 400 forinthoz közeledő üzemanyagár nem végleges. Azért mondom,
hogy az egyetlen intézkedés, mert bizonyos súlyhatáron felül, az egyszerűség kedvéért
mondom, kamionoknak és autóbuszoknak gázolajra kedvezményt adtak.

Az ember elkezd gondolkodni, hogy mi a helyzet azokkal, akik kisvállalkozóként
használnak súlyhatár alatti gépjárművet. Mi a helyzet azokkal, akik egyszerű állampolgárként
használják saját gépjárművüket munkába járáshoz, azért, mert el akarnak jutni innen oda?
Ezek nincsenek kisegítve a már elfogadott 6.50 forintos támogatással. Ezért azt gondolom,



- 11 -

hogy ezt az egyetlen megtett, egyébként eléggé furcsa kormányzati intézkedést újra kell
gondolni, mint ahogy újra kell gondolni az egész kormányzati alapállást. Lehet most azt
mondani, hogy a kormány nem akar semmit tenni, de előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz,
hogy valamit tegyen.

A másik, amit mondani szeretnék, Veres képviselőtársam már említette, hogy a
javaslat kapcsán kieső bevétellel szemben nemcsak az üzemanyagár-emelkedéssel befolyó
többlet költségvetési bevétel áll, hanem egy nyilvánvaló forgalomnövekedés is. Elég
szétnézni az utakon, amióta ez az üzemanyagár van, hogy mi történik. Aki teheti, az nem ül
kocsiba, de aki nem teheti, az sem ül kocsiba, mert most már takarékoskodik. Az alacsonyabb
ár nyilvánvalóan forgalmat generálna, ez a bevétel áll szemben azzal a kiseséssel, amiről
államtitkár úr itt csak bevételkiesésként beszélt.

A harmadik, amit mondani szeretnék, úgy szól, hogy mindenki arra törekszik, a
javaslattevő is arra törekedett, hogy betartsa a költségvetés egyensúlyára vonatkozó, most már
úgy néz ki, hogy közös elképzeléseket. Két dolgot szeretnék kiemelni. Szekeres
képviselőtársam azt mondja, hogy nyitott mindenre. Tehát ez a javaslat is lehet, ennek a
továbbfejlesztett változata is lehet, másmilyen is lehet, csak egy valami nem lehet, hogy ne
történjen semmi. A másik pedig, amit a költségvetés kapcsán megemlítenék, az az, hogy nem
kéne behozni olyan javaslatokat folyamatosan, amelyek vagy picit, vagy nagyon rongálják ezt
a költségvetési egyensúlyt. Tényleg nem tréfálkozni akarok, de a legutóbbi áfacsökkentési
javaslat, ami bizonyos élőzenei szolgáltatásokra vonatkozott, és ez a legfontosabb
kormányzati gond most, mégis csak költségvetést csökkent. Ez egyébként nem az egyetlen,
csak az érdekesség kedvéért mondtam meg a tényszerűség kedvéért, hogy vannak kormányzat
által benyújtott olyan javaslatok, amelyek néha eltekintetnek a költségvetés stabilitásától.
Elnök úr, köszönöm

.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még hozzászólás? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Font
képviselő Úr! Azt gondolom, két ponton mindenképpen érdemes az ön hozzászólását
pontosítani. Máskor is elmondtam itt, a bizottságban, most ismét elmondom önnek is. Ha nem
tudja az állítását alátámasztani tényadattal, akkor ne tegyen olyan állítást, ami fideszes
zsargonban lehet, hogy elfogadható, de nem valóságos. Azaz, ha nem tud olyan tényt
mondani, ami költségvetési adatok meghamisítására, az Unió félrevezetésére vonatkozik,
akkor ne tegyen ilyen kijelentést. Hangsúlyoztam már itt, a bizottságban, hogy a
miniszterségem alatt nem volt ilyen, nincs erről tudomásom, nem volt ilyen Magyarország
részéről. Önök ezt előszeretettel hangoztatják, de nem tudnak ilyen tényszámot mondani.
(Arnóth Sándor: Több százmilliárd, mindjárt mondok egyet.) Arnóth képviselő úr számára is
szeretném még egyszer elmondani: ameddig nem tudnak olyat állítani, hogy ilyen történt
volna, márpedig ilyet nem tudnak mondani, mert nem történt ilyen, akkor ne használják a
politikai zsargonban azt a valótlan állítást, amit az imént Font képviselő úr használt.
Szeretném még egyszer fölhívni a figyelmét, hogy ha lehetséges, tartózkodjon ettől.

A másik dolog. Képviselő úr, lehet, hogy van olyan ismerőse, lehet, hogy nekem is
van olyan ismerősöm, aki adott esetben Bécsben él. Én nem ott élek. Azért teszem ezt hozzá,
mert úgy is volt érthető az ön mondata, mintha én élnék kint, ezért ismernék az ön által
említett helyet. Nem azt mondtam, hogy Bécsben, hanem azt, hogy Ausztriában. Azért
tartottam fontosnak ezt megjegyezni, mert az ilyen félmondatokból téves következtésekre
jutnak adott esetben különböző személyek, mert volt már erre példa a bizottság vitájában
elhangzottak alapján. (Közbeszólásra.) Lehet, hogy önöknek nem ez jut eszébe, de az
önökhöz közelálló újságírónak már eszébe jutott, aki meg is keresett engem telefonon. Ezért
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szeretném egyértelműen cáfolni, ha ilyen félreérthető megjegyzése lett volna Font képviselő

úrnak.
Azt gondolom, a dolog komoly részéhez visszatérve, hogy azért izgalmas, mert

láthatóan a kérdéssel sokan foglalkoznak, sokat is érdemes foglalkozni, és képviselő úr, még
az ön hozzászólásához szeretném elmondani, hogy szerintem itt voltam a költségvetési
bizottság ülésén miniszterként, amikor pontosan elmondtuk azt, hogy milyen helyzetben van
az ország, melyek azok az adekvát intézkedések, amelyeket célszerű és szükséges meghozni.
Akkor nem volt nézetazonosság közöttünk. (Babák Mihály: Megszorítás volt.) Babák
képviselő úr! (Babák Mihály: Beszélgettünk, ne haragudjon meg.) Legyen szíves, kint
beszélgessen!

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Tényleg fejezzék be ezt a közbebeszélést. Babák
képviselő úrnak és Arnóth képviselő úrnak is tisztelettel javaslom, hogy ezeket a
bekiabálásokat… (Babák Mihály: Nem kiabáltunk, bocsásson meg, elnök úr.) Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr, hogy igyekszik a bizottsági ülés
menetét kordában tartani. Azt tudom mondani, hogy annak idején pontos tájékoztatást kapott
a költségvetési bizottság és a Magyar Országgyűlés arról, hogy az ország helyzete milyen.
Visszakereshető, hiszen írásos tájékoztatást is kaptak ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy
az ország helyzetével arányosan, azt figyelembevevő módon igyekeztünk reagálni a
különböző indítványokra. Tekintettel arra, hogy ezek az indítványok az önök részéről
nemcsak a válság előtt, hanem a válságot követően is fenntartottak voltak, ezért még egyszer
csak üdvözölni tudom azt a fajta felelősségtudatot és felelősségérzetet, amit eddig várt,
képviselő úr, az ország egyensúlyi helyzete a költségvetési hiány tartását illetően. Örültem
volna annak, ha abban az időszakban, amikor ön ellenzéki képviselőként tett indítványokat,
ugyanez a hozzáállás lett volna tapasztalható. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért
megadom a szót államtitkár úrnak reagálás céljából. Tessék parancsolni!

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Köszönöm,
elnök úr.

ELNÖK: Elnézést, államtitkár úr, hibát követtem el, még az előterjesztőnek adok szót.
Szekeres Imre képviselő úr!

Az előterjesztő válasza

DR. SZEKERES IMRE (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt
hiszem, a sorrend mindegy. A következőt javaslom. A költségvetési bizottság támogassa most
azt, hogy erről a törvényjavaslatról elinduljon a vita. Azokat a szempontokat, amelyeket
fölvetettek, a költségvetési bizottság minden frakciójából egy képviselő közös javaslatban
fogalmazza meg. Szeretném a paramétereket is világossá tenni.

Egy. Egyetlen forinttal sem romolhat a költségvetés tervezett pozíciója. Annyi
jövedékiadó-csökkentés lehetséges, amennyi áfa-többletbevétel lesz.

Kettő. Egyetlenegy esetben sem mehet az Európai Unió által meghatározott minimum
alá a jövedéki adó. Tehát ahol eddig külön preferencia volt, akár törvényben, akár
kormányrendeletben, azt ezen át kell vezetni.
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Három. Vezessünk be egy normatív rendszert minden későbbi vita elkerülése végett,
amelyik szabályozza, hogy milyen üzemanyagár mellett milyen mechanizmusok lépnek
életbe.

Tehát a javaslatom kettős ebben az értelemben. Egyrészt induljon el a vita, a másrészt
keressünk erre a problémára megoldásokat és garanciákat is. Egy ügy van, amire nem tudok
javaslatot tenni, megértve képviselőtársam javaslatát is, a belsőégésű motorok kiváltására.
Hiszen a más, nem benzin- és nem dízelolaj-meghajtású motorokkal való közlekedés és
szállítás a mai technikai színvonalon drágább megoldás lenne, ezt jól mutatják a
villanymotorokkal kapcsolatos kísérletek. Nem is volt szándékunk ebben a módosító
javaslatban, ami a jövedéki adóról szól, egy ilyen globális probléma megoldására vállalkozni,
hiszen ez a jövő, ezzel foglalkozni kell, de ez nem most és nem ebben a keretben megoldható
kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Most adom meg a szót államtitkár úrnak.

A kormány képviselőjének reflexiója

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Köszönöm
szépen. Három ponton reagálnék a Veres János és Szekeres Imre képviselő urak által
hangoztatottakra. Az egyik a kereskedelmi gázolaj intézménye. Azt gondolom, hogy a
kormány mérlegelte a lehetőségét és a szükségességét egy ilyen jellegű lépésnek, és egy
nagyon kiegyensúlyozott kompromisszum született abban a tekintetben, hogy a költségvetésre
gyakorolt hatás ne legyen túl jelentős, ugyanakkor fókuszáltan segítse a vállalkozások
versenyképességét. Itt a hangsúlyt a relatív versenyképességre kell helyezni, tehát, és ez a
valóság, ha a gázolajkedvezmény intézménye az uniós szintre vitte le a jövedékiadó-tartalmat,
akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a jövedéki adóztatás szempontjából
versenyhátrány nem éri a magyar közúti fuvarozókat. Ráadásul ez az a fogyasztói kör,
amelyik a legkönnyebben tudja kihasználni a relatív árkülönbségeket, tehát itt várható
leginkább attól keresletnövekedés, ha itt alacsony a gázolaj ára, mert akkor itthon fog
tankolni, és ilyen értelemben a költségvetési bevételkiesés még mérsékeltebb lesz. Minden
más fogyasztói csoport esetében sokkal kevésbé lehet ilyen hatással számolni.

Általában a költségvetési hatással kapcsolatban, illetve mennyiben van ellentételezve,
azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet kiragadni a költségvetésből egy tételt. Azt
gondolom, hogy itt nagyon sok olyan külső hatás érte a magyar költségvetést, az európai
adósságválság, a legfrissebb történések a japán földrengés kapcsán, satöbbi, amelyek nemcsak
az energiaáron keresztül jelentenek kihívásokat. Mindezeket a kockázatokat mérlegelve, még
egyszer mondom, nem látok lehetőséget ilyen mértékű bevételcsökkentésre, mert ez a
kormány elkötelezettségét aláásná, és ilyen értelemben a piaci befektetők is rosszul fogadnák
ezt.

Végül engedjenek meg egy kicsit általánosabb észrevételt. Azt gondolom, hogy ez az
ország a múltban elkövetett olyan hibákat, hogy azt gondolta, függetleníteni tudja magát a
hazai infláció vagy energiaár-alakulás szempontjából a nemzetközi folyamatoktól. Mindenki
ismeri az „olajár nem fog begyűrűzni hozzánk” mondatot. Nagyon sokba került, hatalmas
államadósság lett a történet vége. Ma még nehéz megmondani, hogy a mai áralakulásból
mennyi az, amelyik igazán tartósan itt marad velünk. Azt gondolom, az adópolitika nem
hatékony eszköz a hosszabb távú hatásokra. Éppen ezért szerepel kiemelten a Széchenyi-
tervben is az energiahatékonysági programok támogatása. Itt szerintem nemcsak a benzin
áráról van szó, hanem a gáz áráról, a távfűtés áráról, satöbbi, hiszen ezek is valahol együtt
mozognak világpiacon. Ezért van olyan hangsúly a kormány gazdaságpolitikájában a
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megújuló energia támogatására és fejlesztésére. Azt gondolom, hogy hosszú távon
semmiképpen nem lehet az adópolitika jó válasz ezekre a folyamatokra. Köszönöm.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy tárgysorozatba-
vételre javasolja-e a bizottságunk ezt a törvényjavaslatot. Kérdezem tehát képviselőtársaimat,
ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Négy támogató szavazattal a
bizottság nem értett egyet azzal, hogy a javaslat tárgysorozatba-vételre kerüljön. Ezt a
napirendi pontot ezzel lezártuk.

Egyúttal hadd jelentsem be azt, hogy az 1. napirendi pontunk aktualitását veszítette,
miután nem érkeztek további módosító indítványok. Ezért aztán azt is bejelenthetem, hogy ha
államtitkár úrnak fontosabb elfoglaltsága is van, elbocsátjuk tisztelettel, köszönve
közreműködését.

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Akkor ez azt
jelenti, hogy az MNB-törvény módosítása nem szerepel a bizottság napirendjén?

ELNÖK: Az MNB-t is ön képviseli?

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: A kormány
részéről igen.

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló, képviselői önálló
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása

Akkor áttérünk Scheiring Gábor képviselő úr önálló indítványának megtárgyalására.
Kérdezem, hogy Scheiring Gábor úr javaslatának lényegét, lévén, hogy ő nincs itt, kívánja-e
valaki ismertetni. Némi hezitálás után Vágó Gábor képviselő úr.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

VÁGÓ GÁBOR (LMP), előterjesztő: A javaslatunk a Magyar Nemzeti Bank
demokratizálásáról szól. Nem akarok belemenni a független jegybank-nem független
jegybankról szóló vitába, viszont arra nagyon szükség van, hogy Monetáris Tanács tagjelölése
demokratikus procedúra legyen, ahol nem az állampárt képviselőit ültetik be, hanem valóban
a parlamentben részt vevő pártok delegálhatnak. Arra gondoltunk, hogy kisebb
önkorlátozással, ha életben lépne is ez a törvényjavaslat, ebben a ciklusban az LMP egyáltalán
nem delegálna, tehát a parlamenti erőviszonyok alapján alakulna ki a delegálási sorrend, így
jöhetne létre egy valóban demokratikus Monetáris Tanács.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor most megadom a szót államtitkár úrnak.
(Babák Mihály: Szóra sem érdemes. - Derültség.)
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A kormány álláspontjának ismertetése

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Köszönöm
szépen, elnök úr. Nem támogatjuk az önálló indítvány. Formai okból elmondható az, hogy
nem szerencsés az MNB-törvényt rövid időn belül gyakran módosítgatni. Önök előtt is ismert,
hogy az Országgyűlés nemrégiben módosította az MNB-törvény részben e pontokhoz kötődő
paragrafusait. Mindez zavart okoz, nehezen követhető a piac számára.

Emellett, áttekintve a Scheiring Gábor képviselő úr által benyújtott önálló indítványt,
úgy gondolom, hogy sok szempontból nem mond újat, illetve vannak olyan pontok, amelyek
lényegében nem változtatnak a mai rendszeren, vagy ahol változtatnának, ott inkább a
konzisztenciát, az átláthatóságot csökkentenék. A javaslat egyik része arra vonatkozik, hogy
az Országgyűlés ellenőrző szerepét növelje, az MNB felügyelőbizottságának bevonásával.
Szeretném arra emlékeztetni a bizottsági tagokat, hogy az MNB elnöke a jelenlegi törvény
szerint az MNB tevékenységéről és a monetáris politikáról évente beszámol az
Országgyűlésnek. Ezen előíráshoz képest nem jelentene érdemi változást, hogy félévente
értékelő jelentést készítsen az MNB-ről a költségvetési bizottság. Úgy gondoljuk, hogy a mai
törvényi szabályozás nagyon világosan körülhatárolja a Nemzeti Bank felügyelőbizottságának
tevékenységi körét. Eszerint a felügyelőbizottság tulajdonellenőrzést végez, tehát feladata,
hatásköre nem terjed ki az MNB alapvető feladataira. A javaslat ilyen értelemben egy kicsit
összemosná az FB hatáskörét a klasszikus jegybanki feladatokkal, ezáltal a hatáskörök eddig
világos elhatárolása megszűnne, ilyen értelemben pedig a jegybanki függetlenség is sérülne.

A monetáris tanácsi tagok választásával kapcsolatos javaslat, úgy gondoljuk,
önmagában is inkonzisztens és ellentmondásos. Részben az Országgyűlés javasolna, de a
döntést formálisan a köztársasági elnök hozná meg. Szerintünk a hatályos szabályozás világos
és egyértelmű, amelyben a Monetáris Tanács külsős tagjait az Országgyűlés gazdasági és
informatikai bizottsága javasolja, és az Országgyűlés választja meg.

Végül érdemi különbséget nem jelentene a törvényjavaslatnak az a pontja, hogy
tanácskozási jogot adna a kormány képviselőjének a monetáris tanács ülésén, hiszen a
jelenlegi törvényben is az szerepel, hogy szavazati jog nélkül a miniszter vagy az általa
felhatalmazott személy jelen van a Monetáris Tanács ülésén, és képviseli a kormányt.

Összességében tehát úgy gondoljuk, hogy vagy érdemben nem jelentene változást a
mostani gyakorlathoz képest, ahol meg jelentene, ott inkább a jelenlegi egyértelmű és világos
előírások helyett nehezebben értelmezhető szabályozást kívánna bevezetni. Ezért nem
támogatjuk az önálló képviselői indítványt. Emellett szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy
az Európai Központi Bank és az Európai Unió szabályai szerint az MNB-törvény módosítása
során szükséges a véleményük megkérése, aminek jelentősebb időszükséglete van. Tehát a
törvényjavaslattal kapcsolatos esetleges további parlamenti munka az EKB véleményének
megérkezése után lenne folytatható. Köszönöm, elnök úr.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ki kíván részt venni a vitában? Dancsó
képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden, nem
megismételve, amit államtitkár úr elmondott. Voltak már jó javaslatai az LMP frakciójának,
de ez nem a legjobbak közé tartozik, őszintén szólva. Úgy gondolom, hogy végre sikerült a
jegybankkal kapcsolatosan a Monetáris Tanácsról világos szabályt alkotnunk. Azon lehet
vitatkozni, hogy ez a legjobb vagy nem a legjobb, de az, amit önök javasolnak, olyan
homályossá teszi a viszonyokat és az egész jelölési procedúrát, illetve a választás folyamatát,
ami éppen ellenkező hatású, nem a választás demokratizálásának irányába hat. Ráadásul, ha
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már demokratizálódásról beszélünk, a jelenlegi, a parlament általi választásnál nincs
demokratikusabb forma, nem tudok annál demokratikusabb formát elképzelni, mint ha az
Országgyűlés választja meg őket.

Ezen túlmenőleg egy nagyon komoly veszélyre hívnám fel a figyelmet. Ha a
parlament elfogadná az önök javaslatát, ahogy államtitkár úr utalt is rá, akkor olyan komoly
interregnum alakulna ki a Monetáris Tanács működésében, hiszen tudjuk jól, hogy jelenleg
sem működőképes, hiszen három taggal fungál, mert március 21-én válnak hivatalosan is
taggá a megválasztott jelöltek. Ezzel hónapokra tolnánk ki a működésképtelenséget, és ez
kockázatot jelentene a Monetáris Tanács működése szempontjából, amit ilyen hektikus
pénzpiaci viszonyok mellett nem hiszem, hogy bárki be tudna vállalni. Ebből kifolyólag sem
szabad ilyen irányban gondolkodnunk. Végre, hosszú érlelés után világos szabályrendszert
fogadott el az Országgyűlés, és úgy gondolom, ez szolgálja mind a jegybank, mind pedig az
ország gazdaságának érdekét, hogy ne bolygassuk ezt. Nézzük meg, hogyan működik a
jelenlegi rendszert, adjunk egy kis kifutási időt, hiszen a sok változás eleve nem a stabilitás
irányába mutat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Nem látok ilyet, az előterjesztő részéről sem. Ezért megadom a szót ismét államtitkár úrnak,
kíván-e reagálni?

KÁRMÁN ANDRÁS, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára: Nem, köszönöm
szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

Köszönöm szépen. A szavazás következik. Ki az, aki támogatja Scheiring Gábor
képviselő úrnak az MNB-ről szóló törvény módosítását célzó indítványának tárgysorozatba-
vételét? (Szavazás.) Egy. A bizottság nem ért egyet azzal, hogy a javaslat tárgysorozatba
kerüljön.

Az ülés bezárása

Kedves Képviselőtársaim! Mint jeleztem, az 1. napirendi pontunk aktualitását
vesztette, okafogyottá vált. Megkérdezem, hogy az Egyebek napirendi pontban kíván-e valaki
valamit mondani. Esetleg Ékes képviselőtársunk? Ha nem kíván, akkor nem. Arra céloztam,
hogy részt vettek Brüsszelben két bizottság munkájában, de ha nem most, akkor egy másik
alkalommal tájékoztatást adnának az ott végzett munkáról.

Köszönöm szépen. A mai ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


