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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, képviselőtársaim. Köszöntök mindenkit, érdeklődő meghívott vendégeinket,
és külön köszöntöm Naszvadi államtitkár urat. Bevallom férfiasan, hogy még nagyobb
örömmel köszöntöttem volna Matolcsy miniszter urat, annál is inkább, mert a kötelező
meghallgatásán kívül még nem tisztelte meg bizottságunk ülését. Talán egyszer majd méltat
minket arra, hogy itt megjelenik. Annál is inkább, mert oka van annak, hogy ezt a bizottsági
ülést kezdeményeztem.

A napirend elfogadása

De mielőtt elmondanám az okokat, megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiküldött
napirendi javaslathoz van-e valakinek valamiféle észrevétele, vagy elfogadja-e a bizottság.
Kérem, aki elfogadja, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Úgy látom, ez megvan. Hiányoznak még képviselőtársaink, akik úton vannak, de bizonyos
forgalmi problémák adódtak. Tehát a bizottság elfogadta napirendjét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének meghallgatása az államháztartás 2011.
évi hiányának alakulásáról

Tehát három oka van annak, hogy kezdeményeztem ennek a napirendi pontnak a
bizottság elé hozatalát és a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjének meghallgatását. Az
egyik még a múlt esztendő hozadéka. Közismert, hogy eredményszemléletben több lett az
államháztartási hiány, mint amit vártunk, amit várt a kormány, illetve amit Brüsszelnek
jelzett, a 3,8 helyett 4,3 százalék körüli végleges szám alakult ki. Ez valóban már a múlt, és
látszólag ennek technikai oka van, hiszen tudjuk, hogy az eredményszemlélet mást jelent,
mint a pénzforgalmi szemlélet, azonban fölhívja a figyelmet az államháztartás információs
rendszerének problémáira, hogy csak jó néhány hónappal később értesül a szakmai
közvélemény és különösképpen a parlament arról, hogy valójában mennyi volt a múlt évi
államháztartási hiány.

A másik ok, ami időszerűbb ennél vagy akutabbnak tűnik, a 2011. első negyedévi
hiányadatok számomra kicsit riasztó alakulása. Sikerült már az első negyedév során teljesíteni
az éves hiánycélt, tehát az igazi kérdés az, amit majd a minisztérium illetékes vezetője
megválaszol nekünk, hogyan fog ez a hiány kiegyenesedni, van-e arra esély, remény, hogy a
2011-es államháztartási hiány beáll a 3 százalék alá. Ez a rendkívül optimista vagy legalább is
szokatlannak tűnő előirányzat teljesíthető-e 2011-ben.

És végül a harmadik motívum, ami miatt más képviselőtársaim kérésére is
kezdeményeztem ennek a napirendnek az idehozatalát, az az, hogy miniszter úr az ECOFIN
legutóbbi, gödöllői tanácskozásán bejelentette, hogy azt a 250 milliárd forintos zárolt
összeget, amit első lépcsőben még nem vontak el a fejezetektől, véglegesen visszaveszi a
központi költségvetés. Gondolom, az erre vonatkozó törvényjavaslatot már készíti is a tárca.
Nos tehát, megrövidítették a parlament által decemberben jóváhagyott fejezeti
előirányzatokat, 250 milliárd forint már úgy tekinthető, hogy nem kerül vissza a fejezetekhez.
És hogy befejezzem ezt a gondolatsort, motivációsort, ami miatt ezt ide ajánlottam, az az,
hogy immár olyan híradós híreket is hallottam, hogy újabb csomag készül, ami először
zárolással, azután esetleg újabb összeggel fogja csökkenteni a parlament által jóváhagyott
költségvetési előirányzatokat.

Ezek tehát azok a motívumok, amelyek bennem és másokban is azt indukálták, hogy
ezt a napirendi pontot vitassuk meg. Ahhoz, hogy megvitathassuk, természetesen meg kell
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hallgatnunk a minisztériumot képviselő Naszvadi államtitkár urat, akit ismételten köszöntök
és megadom neki a szót. Parancsoljon!

Naszvadi György szóbeli kiegészítése

NASZVADI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elnök úr által fölvetett kérdések sorrendjében szeretnék egy-
két dolgot elmondani.

Az első kérdés, amit elnök úr fölvetett, hogy a szakmai közvélemény későn értesül
arról, hogy valójában milyen a 2010-es költségvetés végeredménye. Ezzel kapcsolatban azt
hiszem, a végeredményt mindenki tudja, pontosan 4,19 százalék lett a maastrichti
követelményeknek megfelelően összeállított költségvetési hiány 2010-re. Szeretném viszont
megjegyezni, az, hogy későn értesül, az szabályszerű. A maastrichti elszámolás az úgy
nevezett eredményszemléletű elszámolás, amihez a szükséges adatok nem állnak
rendelkezésünkre az év zárását követően. Akkor a pénzforgalmi hiány áll rendelkezésünkre,
ezt idejében közöltük. Ami itt fölmerül, hogy az eredeti állapothoz képest, amit a korábbi
várható számítások szerint jeleztünk, a 3,8 százalékkal szemben a végeredmény 4,19 százalék
lett, és ennek két oka volt. Egyrészt a gazdálkodó szervek befizetése tekintetében
eredményszemléletű elszámolás van, itt 0,2 százalékos romlás következett be. Ez nem
számítható előre pontosan. Ugyancsak nehezen prognosztizálható az önkormányzatok hiánya,
ami 0,2 százalékkal lett több. Az önkormányzatok hiánya az előző költségvetési tervhez
képest, amit 190 milliárddal kalkuláltunk, valamivel több, mint 240 milliárd forint lett. Ez a
két tényező befolyásolta az eredeti 2010-es prognózisunkat.

De még egyszer hangsúlyozom, az természetes dolog, hogy ezt később tudja meg a
közvélemény. A brüsszeli átszámolás is március 31-ei határidőt ír elő egy előzetes szám
közlésére, és a végleges számok később alakulnak ki. Azt gondolom, hogy a 2010-es
költségvetési helyzet alakulását ismerve ez a 4,19 százalékos teljesülés jónak minősül, még
akkor is, ha az előzetes prognózishoz képest az említett két ok miatt valamelyest nagyobb lett
az államháztartás hiánya.

A második kérdése elnök úrnak a 2011-es költségvetés első negyedévi helyzete, illetve
ennek értékelése. Azt kell mondanom, ha visszatekintünk a magyar költségvetési gyakorlatra,
ez nem szokatlan. Volt már példa arra, hogy az első negyedévi hiány meghaladta az egész
éves hiányt. Természetesen itt pénzforgalmi adatokról van szó, és a pénzforgalomban, mint
általában mindig, különösen szokatlan dolgok is előfordulnak, amelyek miatt nem lehet az év
egészére pontos tervet adni. Nézzük meg egy kicsit részleteiben az első negyedévi helyzetet.
Az első negyedévi költségvetési hiány a központi alrendszer tekintetében, az
önkormányzatokról e pillanatban nincs pontos információnk, a központi költségvetés
pénzforgalmi hiánya 742 milliárd forint. Ez valóban több, mint ami az év egészére tervezett,
az 687 milliárd forint. Az a kérdés, hogy ha megvizsgáljuk, miből állt elő ez a 742 milliárdos
hiány, akkor találunk néhány olyan tételt, ami ezt a kialakult helyzetet magyarázza. Csak
mellesleg jegyzem meg, ha csupán a márciusi hiányt tekintjük külön, nem az első negyedévet,
az jóval alacsonyabb, mint a 2010. márciusi hiány. Az ez évi márciusi hiány 182 milliárd
forint, a tavalyi márciusi hiány 259 milliárd forint volt.

Ami az első negyedévi hiányt illeti, itt van néhány olyan tétel, ami az év egészét
tekintve egészen más helyzetet fog mutatni, mint most márciusban. Az egyik ilyen nagyon
fontos tényező, hogy az első negyedévi hiány többek között azért jött létre ekkora mértékben,
mert ekkor még a magánnyugdíjpénztárakból visszatérülő bevételek ebben még nincsenek
benne. Ez az év egészét tekintve 529 milliárd forint, ami majd az év második felében,
valószínűleg inkább a harmadik negyedév vége felé fog a költségvetésbe beáramlani. Ha ezt
így tekintjük, akkor több mint 40 milliárd forintot jelentene havonta, ha ezt a bevételt tehát
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időarányosan tekintetnénk, akkor a hiány legalább 120 milliárddal kevesebb lenne. Hasonló
tétel a különadók kérdése. A különadó fizetési kötelezettsége eltér az általánostól, az egyes
ágazatokat terhelő különadót a szabályok szerint kétszer fizetik az érintettek, az év első
felében, illetve az év végén. Ez az év egészét tekintve 160 milliárd forint, ebből sincs a
költségvetésben még az első negyedévben semmi. Részben a tavalyihoz képest eltérő irányú
változást a bankszektort terhelő különadó, ahol viszont már az első negyedévben megjelent 50
milliárd forintos bevétel, mert ott negyedévente történik a befizetés.

A kérdés az tehát, hogy hogyan áll a költségvetés, és milyen következtetéseket lehet
levonni az első negyedévi helyzetből az év egészét tekintve. Jelenlegi ismereteink szerint, és
ez egy picit átvezet az elnök úr harmadik kérdéséhez, a központi költségvetésben körülbelül
200-220 milliárd forintos veszélyzóna van, elsősorban a bevételeknél, illetve az
adósságszolgálati kifizetéseknél. A bevételek tekintetében két lényeges dolog van. Az egyik,
hogy a társasági adó valószínűleg kevesebb lesz, mint az előirányzat. Ennek az az oka
elsősorban, hogy a 2010-es költségvetésben túlságosan magas volt a társasági adó tervezett
előirányzata, amit a 2011-es költségvetés készítésekor a várható szinten próbáltunk reálisan
megbecsülni, de a bevétel még mindig lényegesen kevesebb lesz, mint amivel korábban
számoltunk. A másik lényeges tényező pedig az áfa. A korábbi számításainkhoz képest
alacsonyabban teljesül az áfa 50-60 milliárd forinttal. Tehát ez a két adónem körülbelül 160-
180 milliárd forintos csökkenést valószínűsít. Az összes többi bevétel kisebb-nagyobb
ingadozást mutat.

Ez függ össze részben azzal, hogy már az év elején, egyrészt a külső gazdasági helyzet
kedvezőtlen alakulása, másrészt a belső költségvetési helyzetben meglévő kockázatokra
tekintettel a kormány valóban az év elején úgy döntött, hogy 250 milliárd forintot zárol,
elsősorban a fejezetek költségvetéséből. Az első negyedévi helyzetre és a környezetünkben
lévő problémákra tekintettel, amelyek a külső finanszírozási helyzetet is nehezíthetik, döntött
úgy a pénzügyminiszterek tanácskozása után a nemzetgazdasági miniszter úr, hogy a
kormánynak azt javasolja, ezt a zárolást véglegesítsék. Ez azt jelenti, hogy ez a 250 milliárd
forint, illetve annak az a része, ami a kormány hatáskörébe tartozik, végleges törléssé alakul
át. E két dolog, a vártnál kevesebb bevétel, a kamatkiadások növekedésének veszélye, illetve
a zárolás kiegyenlíti egymást, ennek alapján mondhatjuk azt, hogy a 2011-es költségvetés az
előirányzott pályán lesz. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Én is köszönöm szépen, államtitkár úr, a válaszait, helyzetismertetését.
Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése, észrevétele. Szekeres Imre úr!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Azt
gondolom, sem ön, sem a bizottság nincs könnyű helyzetben. Hiszen a bizottság Matolcsy
miniszter urat várta a mai ülésére, mivel a politikai felelősség döntően a minisztereket terheli
és kevésbé egy-egy szakterületet vivő államtitkárt, és a költségvetési bizottságban szakmai
alapon, de politikai értelemben is kell minősíteni egy ilyen helyzetet. Elnök úr nagyon
világosan megfogalmazta az aggodalom okait, amit ön rövid szóbeli előterjesztésében meg is
erősített, nevezetesen, hogy az első három hónap után 108 százalék a költségvetés hiánya, ami
nagyon-nagyon ritka, ez az elmúlt évek során egyetlen alkalommal fordult elő, de az is egy
nagyon különleges helyzetben.

Ennek okairól az ön tájékoztatása egyáltalán nem volt megnyugtató, és ami még
kevésbé megnyugtató, az pontosan az Orbán-kormány által beterjesztett költségvetés
alapszándéka a foglalkoztatás növelését illetően. A költségvetési vitában az egész
költségvetés logikáját, felépítését az önök kormánya erre építette fel. A hiány, együttesen
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azzal, hogy érdemben csökkent a foglalkoztatás Magyarországon, nem csupán egyensúlyi
kérdéseket vet föl, hanem gazdaságpolitikai és egyben társadalompolitikai kérdéseket is.
Ugyanis 80 ezerrel nőtt az állástalanok száma. A másik ok, ami fontos volt, az előreláthatóság
és tervezhetőség kérdése. Ön itt most elmondta nekünk, hogy több adó esetében a tervezések
felülbecsülték a várható előirányzatokat, és ezek a hiányok most erőteljesen megjelennek. A
költségvetési vitában, itt a bizottsági ülésen is, a plenáris ülésen is számos alkalommal több
hozzászóló különböző politikai pártokból erre a veszélyre felhívta a figyelmet, és sok-sok más
okból a költségvetés bizonytalanságát is előre jelezte. Mondhatná persze az ember ilyenkor,
hogy nekünk lett igazunk, és ez így rendben van, csak az a helyzet, hogy egyáltalán nincs
rendben. És nem is ez vezet bennünket. Még az sem, hogy bizonyos szakmai kérdésekben,
ami akkor is nyilvánvaló volt, az élet igazolta az ellenzéki pártok álláspontját. Ugyanis ennek
a felelőtlenségnek az árát nem a politikusok fizetik meg, hanem az egész magyar társadalom,
az egész gazdaság.

Tehát a veszély, ami miatt erre a bizottsági ülésre sor került, meggyőződésem szerint
nagyon komoly. Szeretném elmondani, hogy ezt önök is látták. Példátlanul korai időpontban,
már januárban zárolták a 250 milliárd forintot, ami világosan jelzi, hogy néhány hét eltelte
után már a kormány azoknak a vészjelzéseknek megfelelően, amelyek hozzá érkeztek
nyilvánvalóan, lépéskényszerbe került. Erre nem volt példa, hogy ilyen korai időpontban ilyen
zárolásra kerüljön sor, és az már csak következmény, hogy áprilisban tovább is kellett lépni,
és ez végleges elvonást jelent, sőt, a jövő évi költségvetésben sem szerepelnek majd ezek a
tételek. Ez a konvergenciaprogram-javaslatból kiderül. Ez egy nagyon világos reakció volt, és
a világosan húzza alá, hogy a költségvetés tervezésekor alapvető bizonytalanságot vittek be a
rendszerbe.

Nyilvánvalóan nemcsak a számokat és a mérleget kell nézni. Nézni kell azokat a
társadalmi-gazdasági célokat is, amelyeket a kormány maga elé tűzött, és amelyekben
egyébként mint célokban nagyon-nagyon sokan egyetértettek a magyar gazdaságban és
társadalomban. Az első ilyen cél volt, amit egyértelműen és világosan kifejtettek, Matolcsy
miniszter a költségvetési vita során többször is, hogy itt döntően a növekedés ösztönzése az a
fő szempont, ami vezérli a kormány egész gazdaságpolitikáját. Azért mondom, hogy helyes
ezt a kérdést föltenni most már 3,5 hónap után, hogy mi történt a növekedés elősegítése
érdekében. Az a helyzet, hogy semmi. Lehet erre azt mondani, hogy három hónap kevés idő,
de ott van mögötte egy másik félév is. De ha a konkrétumokat nézzük, és tényleg csak néhány
példát mondok, ezek világosan jelzik, hogy ebben az értelemben a kormány messze
alulteljesíti saját szándékait is. Ilyen az innováció teljes befagyasztása, tavaly is 16
milliárddal, az idén 9 milliárddal, ami nemcsak a tavalyi vagy idei folyamatokra hat ki, hiszen
ezek évtizedekre kiható negatív folyamatok. Ilyen, hogy egy évre visszatartják az összes
fejlesztési forrást minden típusú fejlesztés esetében, ami nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy nincs növekedés és nem nőtt a foglalkoztatás Magyarországon. Ez igaz egyébként az
uniós forrásokra is és sok minden másra. Ebből egy kivételt lehet látni, ami helyes döntés
volt, a kormány két héttel ezelőtti döntése az autóiparral kapcsolatos támogatásokról. Ezen
kívül közel egy év alatt a fejlesztés érdekében érdemi lépések nem történtek.

Volt egy második kérdés is, amit önök megfogalmaztak. Még a miniszterelnök
fogalmazta meg a költségvetési expozéjában, amit nyilvánvalóan nem véletlenül ő mondott, a
szokásokkal ellentétben, nem a pénzügyminiszter, mert világosan jelezni kívánta, hogy az
általa addig elképzelt gazdaságpolitika nem követhető, és változásra van szükség. Ezt
beszédének egy nagyon világos részében meg is fogalmazódik, mintegy 5 sorban, ami már
előre jelzi azt, amit később a Wall Street Journalnak mond, vagy ami a Széll Kálmán-terv
megszorító politikáját is alátámasztja. Nevezetesen, költségvetési bevételekre szükség van
ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Nyilvánvalóvá vált, hogy az önök fő döntése a
különadó és a bankadó mellett a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások államosítása volt mit
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bevételi forrás. Az a probléma, hogy ez sem működik. Nem abba a vitába akarok belemenni,
hogy ez jó döntés volt vagy rossz, sajnos túl vagyunk rajta, rossz döntés volt rosszkor, hanem
azt szeretném jelezni, hogy láthatóan a számokból, amelyek az első 3,5 hónap után
rendelkezésre állnak, ezzel is nagyon nagy probléma van. Újabb bizonytalanságot visz be a
rendszerbe.

Két és fél héttel ezelőtt az NGM kiadott egy nyilvános tájékoztatást, ott van a
honlapon, Magyarország strukturális reformprogramjának végrehajtásáról, amely világosan
arra építi fel az idei költségvetési bevételek teljesíthetőségét, hogy a magán-nyugdíjpénztári
megtakarítások felhasználásra kerülnek döntő részben. Megjelölik egyébként a módját is, nem
csupán a nyugdíjalapba befizetendő több mint 500 milliárd forintot, hanem megjelölik azt is,
hogy 570 milliárd forint értékben a két nagy állami vállalat adósságának konszolidációja is
ebből fog történni. Ez nyilván hosszú távú kihatással van, hiszen azt nem egyszerre kell
rendezni, a kamatokat és a részleteket kell törleszteni, de ebből a magán-nyugdíjpénztári
megtakarításból elvesz újabb 570 milliárd forintot. Ha pedig továbbvisszük ezt az egész
folyamatot, és még hozzászámítjuk azt a 300 milliárdot, ami ott marad azoknál, akik a magán-
nyugdíjpénztári tagságukat megőrizték, hozzáadjuk azt a reálhozamot, ami szintén 300
milliárdos kifizetést jelent, továbbá, ha valaki megnézi, hogy állampapírban mennyi volt a
magán-nyugdíjpénztári megtakarítási rész, ami nem közvetlen költségvetési bevétel, csak az
azután fizetendő részlet- vagy kamat- és hiteltörlesztés marad el, akkor azt szeretném jelezni,
hogy további bizonytalanság van az idei és a jövő évi költségvetés bevételeinek teljesítésében
is. Ráadásul el is fogy a pénz.

Akkor fel fog merülni az a kérdés, hogy miből fognak azoknak az embereknek
nyugdíjat fizetni, akik majd 5-10 év múlva nyugdíjba mennek, és ez a megtakarítás nekik
szolgált volna egyébként, mindegy, hogy az állami vagy a magán-nyugdíjpénztári
rendszerben, a nyugdíjkifizetés egynegyedének fedezetéül. Azt gondolom, ez egy olyan
helyzet, ami világosan mutatja, hogy hosszú távon is bizonytalanná vált minden, amit önök
terveztek és számoltak, tehát messze túlmutat a mai bizottsági ülés azon, hogy most az első

három hónap után milyen költségvetési pozíció van. Ennek hosszú távú, több évre szóló
kihatása van.

Lehet erre azt a választ adni, hogy a konvergenciaprogram megfogalmazza azt a
pályát, ami legalábbis 2014-2015-ig világosan jelzi a megoldás módját. Hát ebben ilyet nem
találunk, ezt szeretném jelezni önnek. Abból, ami nyilvánosságra került, ilyen következtetések
nem vonhatók le. Ez a konvergenciaprogram nem más, és nyilvánvalóvá vált ez minden
részletében, mint egy költségvetési kiadáscsökkentő program, amit lehet nevezni
megszorításnak is, meg nem is, de általában a kormánypárti képviselők hangsúlyozni szokták,
hogy nem megszorításról van szó. Erre azt a kínai mondást tudom idézni, hogy ha valami
olyan sárga, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, úgy totyog, mint egy kacsa, akkor az
egy kacsa. Tehát ha valamilyen szociális rendszerbeli szolgáltatásból vagy gazdasági
növekedésre rendelkezésre álló forrásból csökkentenek, az megszorítás. Lehet jó, lehet rossz,
de mindenképpen az.

Ebből a szempontból a legkirívóbb egyébként a foglalkoztatással kapcsolatos tervezés.
Nem tudom, mennyiben vannak tisztában a döntéshozók annak az intézkedésnek az
értelmetlenségével és negatív hatásával, amivel 90 napra csökkentik a munkanélküli ellátás
összegét. Sehol Európában 6 hónapnál rövidebb ilyen időszak nincs. Szeretném világossá
tenni, a munkaadók és a munkavállalók szolidaritási járulékának befizetéséből származik
ennek fedezete. És szeretném azt is világossá tenni, hogy a mai szabályok is nagyon világosan
körvonalazzák, hogy csak olyan tudja igénybe venni, aki ezt a járulékot fizette minimum 4
évig. Nem véletlen, hogy ezek az emberek, akiknek legtöbb esélyük lenne újra munkát találni,
fognak kikerülni ebből a rendszerből. Azoknak a nagy arányát fogják önök növelni, akiknek
esélyük nincs a munkába való visszakerülésre. Itt nem azokról az emberekről van szó, akik
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évek óta munka nélkül vannak, azokról vannak szó, akik épp aktuálisan, valamilyen
idényjellegű gazdasági probléma miatt elveszítik az állásukat. Szeretném azt is világossá
tenni, hogy az a 142 ezer ember, ez az önök legfrissebb adata, aki ezt igénybe tudta venni, 50
ezer forintot kapott havonta, mert az első három hónapra járt ez a pénz. A mai szabályok
szerint a 4. hónaptól a 270. napig 31 200  forint járt, a minimálbér 40 százaléka. De
hangsúlyozom, alig tudták igénybe venni, mert nagyon soknak nem volt meg a járulékfizetési
ideje, aminek alapján ez igénybe vehető lett volna. De ugyanez igaz a gyógyszerkasszára, a
közösségi közlekedésre, sok minden másra is, ami világosan jelzi, hogy a
konvergenciaprogram nemcsak költségvetési, de társadalmi szempontból sem ad igazából
választ azokra a kérdésekre, amelyek a bizottsági ülésen felmerülnek.

Azt gondolom, az a felelős ellenzéki magatartás, ha ilyen esetben egy politikai párt, és
az MSZP ezt teszi, nem kárörvend, nem önmaga igazolását látja, mert a baj ennél jóval
nagyobb. Nagyon nagy veszélye lehet annak, hogy olyan folyamatok indulnak el, amelyek a
társadalmi feszültségeket növelik, és kezelhetetlenné is válnak ezek a helyzetek. Ebben mi
nem kívánunk partnerek lenni, és nem az a célunk, hogy minél rosszabb, annál jobb. Nem ez a
magatartásunk. Szeretnék négy dolgot javasolni éppen ezért a kormánynak az MSZP nevében,
amit a mi gazdaságpolitikai kabinetünk javasol, és a helyzet konszolidálására alkalmas.

Azt javasoljuk a kormánynak, hogy első lépésben készítsen el, nem nehéz munka,
kiszámítható, egy javaslatot a személyi jövedelemadó, a társasági adó és a járulék
módosítására. Ezt terjessze az Országgyűlés elé, ezt mi támogatni fogjuk, és legalább július 1-
től olyan adórendszer működjön, hogy a második félévben ne növekedjen a költségvetési
bevételek további hiánya. Szeretném világossá tenni, hogy amit javasolunk, egyébként kezeli
a kialakult feszültségeket is. Azt mondjuk, hogy a munkavállalói kedvezmény kerüljön vissza
a tavalyi szintre. Ez azt jelentené, hogy a 300 ezernél kevesebbet keresők
jövedelemcsökkenése nem következne be, továbbá Rogán képviselőtársunknak nem kellene
Rambót játszania.

Kettő. Azt javasoljuk, hogy az 5 millió forint fölötti kereseteknél lépjen egy második,
32 százalékos kulcs. Ez azt jelenti természetesen, hogy csak az 5 millió forint fölötti résznél
érvényesül ez az adókulcs a magyar adórendszer szerint. A tőkejövedelmek kulcsa kerüljön
vissza a tavalyi szintre, ez 20 és 25 százalék volt. Ennek mérlege egy félévre számítva 375
milliárd forint pluszbevételt jelent. Ez azt jelenti, hogy az első lépés a konszolidációban
megtörténhetne.

Még egy javaslatunk van, ami szintén a foglalkoztatás növelését és a növekedést
szolgálná, a társasági adó, amiről ön is beszélt, hogy nem fog úgy befolyni, 50 millió feletti
vállalatoknál állítsuk vissza a tavalyi szintre, ne 10 százalék legyen, ehelyett 3 százalékos tb-
járulékcsökkenés lépjen életbe július 1-től. Ez a javaslatunk nullszaldós, itt nincs
pluszbevétel, de egészen más módon működhet a foglalkoztatás támogatása és maga a
növekedés is. Második lépésben pedig azt javasoljuk, hogy a kormány néhány ügyben tényleg
szakmailag megalapozott döntést hozzon. Ha ilyen adótörvényt terjeszt be a kormány, az
MSZP meg fogja szavazni. Elmegyünk odáig, hogy meg fogjuk szavazni, hogy világossá
tegyük, hogy ezt mi támogatni kívánjuk.

A következő javaslat. Néhány konkrét szakmai döntésre elengedhetetlenül szükség
van, az egyik a nyugdíjmegtakarításokkal kapcsolatos. Az államosítás megtörtént, viszont
kedvezőtlen hatásának kezelésében az égegyadta világon semmi nem történt. Tehát nagyon
gyorsan kell a nyugdíjrendszer biztonsága érdekében egy olyan döntést hozni, ami a
következő 2-3 évben visszapótolja a jövendő nyugdíjak fedezetét erre a célra. Nem azt
mondom, hogy visszaállítja a korábbi rendszert, nem arról beszélek, nehogy félreértés legyen,
hanem hogy a nyugdíjak céljára korábban megszületett megtakarításokat, nem egy év alatt,
mert az fizikailag és pénzügyileg lehetetlen lenne, 2-3 év alatt a kormány visszapótolja.
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A második, hogy a devizahitelesekkel kapcsolatos döntéseknek végre meg kellene
születniük, az eszközkezelőnek létre kéne jönni, a fizetésképtelenek helyzetének rendezésére,
a még fizetni tudóknál megállapodásokra kellene jutni. De szeretném jelezni, hogy
önmagában ez sem elég, azt javasoljuk a kormánynak, hogy a természetes személyek
adósságrendezésére törvényjavaslatot terjesszen az Országgyűlés elé. Mi egy ilyet
elkészítettünk, de nem az a lényeg, hogy ki fogja beterjeszteni, hanem az, hogy szülessen egy
ilyen törvény, mert enélkül a kérdés hosszú távon is kezelhetetlenné válik.

Harmadik lépésben azt javasoljuk, hogy a leállított fejlesztések felgyorsítása minél
hamarabb történjen meg. Ez abszolút kormányzati hatáskör, itt nincs törvényhozási feladat
tudomásom szerint, ez csak és kizárólag a kormányon és a minisztériumokon múlik. És végül
negyedik szakmai lépésként azt javasoljuk, hogy az euróbevezetés feltételeinek teljesítését
gyorsítsa fel a kormány. Gyorsítsa fel Magyarországon, hogy akkor, amikor Magyarország
számára alkalmas, a lépést meg lehessen tenni. Nem azt mondom, hogy mikor, hanem azt
mondom, hogy a feltételek teljesítése történjen meg, hogy a lehető legjobb időpontban
lehessen dönteni az euró bevezetéséről, és ez egyébként a teljes gazdasági integráció
felgyorsítását is jelentené Magyarország számára.

Végül, olyan költségvetési és adótörvényeket kellene előkészíteni, és ebben a
költségvetési bizottságnak is lehet dolga, 2012-re, ami megkezdi az egyszeri bevételek
kivezetését, mert azok nem lesznek hosszú távon tarthatók, és olyan ösztönzőket teremt, mai
hazai és külföldi befektetők számára Magyarországot vonzó célponttá teszi, mert az
egyensúlynak és a növekedésnek együtt kell járnia. Szeretném még egyszer megerősíteni,
hogy a helyzetet nagyon komolynak tartjuk, azt szeretnénk kérni, hogy a javaslatokat vitassa
meg és mérlegelje a kormány. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem hozta könnyű helyzetbe államtitkár urat,
tekintettel arra, hogy a gazdaságpolitika teljes palettáját érintette észrevételei között. Ez
persze érthető, ezért lett volna jobb, ha miniszter úr teszi tiszteletét, hiszen ő felelős
politikailag az államháztartásért. De hát Naszvadi úr, gondolom, nagy rutinnal helyt fog állni,
és megpróbálja majd hasznosítani ezeket az észrevételeket. Ki a következő, aki kérdést kíván
feltenni vagy észrevételt tenni? Vágó Gábor képviselő úr!

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Egyrészről egyik szemem sír, a másik nevet, hogy végre összehívtuk ezt a bizottsági ülést. Az
LMP kétszer kezdeményezte, hogy az eléggé elszabadult államháztartási hiányra hivatkozva
üljünk le, és beszéljük meg, de azért vagyok kissé szomorú, mert nem találkozhatunk
Matolcsy miniszter úrral, aki nem mer szembenézni saját politikájának következményeivel.
Másrészről az időzítés kicsit szerencsétlen, hiszen ilyen súlyos pénzügyi kérdésekről
beszélgetünk, miközben sokkal fontosabb dolgok is történnek ma a Házban, és ez talán elviszi
a hírértékét ennek az ülésnek.

Hat kérdést szeretnék föltenni államtitkár úrnak. Az egyik szorosan kapcsolódik a ma
elfogadandó alaptörvény-javaslathoz, konkrétan az államadóssághoz. Mit fognak tenni,
amikor elérjük az államadóssági korlátot, ami most az alaptörvényben van? Ez egy ex-lex
állapot lesz? Hiszen elismerték már a médiában, hogy saját kormányzásuk alatt nem fogják
elérni ezt a limitet, de akkor mi értelme van egyáltalán? Ha ez a kormány nem tudja
teljesíteni, akkor valamilyen szinten a következő kormányok kezének megkötésére van ez az
állapot, vagy pedig ha valóban komolyan veszik ezt az államadósság-limitet, akkor majd a
Költségvetési Tanács belép-e, és valóban új választások kiírását fogja kezdeményezni? Ez
volna az első kérdésem.

A másik arra irányul, hogy akarják-e tovább módosítani a költségvetési törvény
módosítására szolgáló szabályokat? Hiszen látszott az, hogy tavaly év végén, amikor érezték,
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hogy a költségvetési számítás, finoman szólva, nem pontos, tehát itt nagyon nagy mozgásteret
kell hagyniuk a költségvetésben, akkor magának a pótköltségvetésnek vagy az új költségvetés
készítésének szabályozását is megváltoztatták. Amikor, úgymond, ennyire dinamikusan
változnak a belső és a külső tényezők, akkor tovább fogják ezeket szigorítani? Az LMP
véleménye szerint ezt nem lehet hagyni, hiszen pontosan arról van szó, hogy az állampolgárok
háta mögött a kormány nem módosíthatja így-úgy a költségvetést, annak igenis az
Országgyűlés asztalára kell kerülnie.

A harmadik kérdéskör az idei hiánycéllal kapcsolatos, hiszen ezért is hívtuk össze a
bizottságot. Államtitkár úr már elmondta, hogy mind a társasági adó-, mind az áfabevételeket
elszámolták, pontosabban túlbecsülték. Pontosan ezért jellemeztem vudu-gazdaságpolitika
címszóval ezt a költségvetést, amikor megjelent, hiszen arról van szó, hogy itt Matolcsy úr
vágyálmokat kergetett, és itt olyan számokat irányzott elő, amelyek szinte tarthatatlanok
voltak. Viszont államtitkár úrtól kérdezném, hogy az szja-bevételek hogyan állnak, hiszen itt
látszik, hogy a foglalkoztatási boom, amire végül is föl volt fűzve az egész költségvetés,
finoman szólva nem valósult meg. A munkanélküliek száma folyamatosan nő, illetve a
közfoglalkoztatási program megváltoztatása miatt szépségstatisztikai ráncfelvarrásokkal lehet
változtatni a munkanélküliségi adatokon. De valójában az érdemi munkahelyek száma nem
nő, és így az szja-bevételek is eléggé kérdésesek lesznek.

Látnak-e még egyéb vis maior tételeket? Hiszen a héten kezdődik a magyar
áfaszabályozás elemét érintő Európai bírósági eljárás, a cégek az áfa-visszatérítések
korlátozása miatt jelentős likviditási terhet cipelnek, mert az állam minden kockázatot rájuk
hárít. Ezzel kapcsolatban milyen kockázati tényezőket lát államtitkár úr?

A középtávú hiánycélokkal kapcsolatban azt kérdezném, hogyan fogják teljesíteni
ezeket az eléggé ambiciózus számokat, hogy az idén 2,9, jövőre 2,5, utána 2,2, utána meg 1,9
százalék lesz a hiány. Hogyan fogják ezt teljesíteni anélkül, hogy a nyugdíj-einstandot teljes
mértékben fölélnék, a magán-nyugdíjpénztári befizetéseket, és a különadókat nem fogják
rendszeresíteni? Ide kapcsolódik, hogy mennyibe fog kerülni a hitelesek mentőcsomagja?

Ami lényegi kérdés talán, és ezért is fontos, hogy itt, ezen a bizottsági ülésen
beszéljünk erről, és nagyon örülök, hogy Szijjártó úr is visszajött, hiszen ő mondta azt két
hete, szombaton, a szakszervezeti tüntetés előtt, hogy a megszorítások és az eladósodás
politikája megbukott. Akkor már csak azt kérdezném, hogy a kormány miért ezt a politikát
folytatja. Konkrétan a 250 milliárdos elvonásra, magyarul megszorító csomagra céloznék.
Milyen szakmai vontak el? Megnézték-e az egyes tételeket vagy csak beindították a fűnyíró
gépezetet, és ahol nem fideszes osztályvezető volt a minisztériumban, onnan elvontak
tételeket?

Miért nem fogadták el az LMP stabilitási javaslatát ősszel? Az LMP-nek volt egy
stabilitási javaslata, ami a költségvetés keretei között hozta volna létre ezt a stabilitási
tartalékot, de akkor lesöpörték az asztalról, mondván, hogy nagyon jól ki van számolva ez a
költségvetés, nincsenek külső kockázati tényezők. Látni kell azt, hogy a leggazdagabbak
számára kedvező adóváltozások miatt van egy 250 milliárdos lyuk, amit ezzel a megszorító
csomaggal akarnak befedni. És azzal, hogy januárban már rögtön befagyasztották ezeket a
pénzeket, most pedig teljes mértékben elvonták, nyilvánvalóvá tették azt, hogy az egykulcsos
jövedelemadó miatt kell ezeket a változtatásokat megtenni.

A fő kérdés az, hogy honnan és mennyit vontak el. Melyek a konkrét sorok? Mert
ezzel kapcsolatban csak ködösítést és titkolózást látunk. Én most nem várom az államtitkár
úrtól, hogy minden egyes sort föltüntessen, de jó lenne, ha a következő hetekben ezek a
tételek nyilvánvalóvá válnának. Mert jó lenne látni, hogy most az egészségügyi szektort, az
oktatást vagy a rászorulók támogatásának megvonását jelenti-e konkrétan az Orbán-csomag.
Mert a társadalom türelme egyszerűen elfogyott, elege van a porhintésből. Nem tudjuk, mik
azok a tételek konkrétan, amelyek itt az állam leépítésével együtt járnak. Ebből a szempontból
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fontos lenne látni, hogy kik és milyen mértékben kárvallottjai a 187 milliárd forintos végleges
elvonásnak. Annyit tudok ígérni, hogy a 187-es milliárdos titok részleteit az LMP írásbeli
kérdések sorával fel is fogja tárni, és jog eszközöket is bevetünk, ha kell, hogy a közvélemény
megismerhesse az Orbán-csomag valódi tartalmát.

Azt furcsálljuk, hogy a kormánynak van bátorsága kiállni és azt mondani, hogy a
kutatás-fejlesztés a magyar gazdasági fejlődés kulcsa, miközben milliárdokat vonnak el
például a Magyar Tudományos Akadémiától, az innovációs pénzek nem kerültek kifizetésre.
Tehát, ha tényleg kitörési pontot szeretnénk találni, és Matolcsy úr is többször elmondta, hogy
a magyar agyban kell ezt a kitörési pontot megtalálni, és onnan az innovációra alapozva lehet
versenyképes magyar gazdaság, akkor miért innen vontak el pénzt? Miért nem fizetik ki a
tavalyi vagy tavalyelőtti pályázatokat? A fiatal kutatók meg elhúznak az országból, mert nem
dolgoznak olyan országban, ahol nem fizetik ki azt, amiért dolgozik. Tiszta vizet kellene
önteni a pohárba, és helyreállítani az államháztartási törvény szabályait a költségvetés
módosításáról, hogy a kormány ne az emberek háta mögött döntse el ezeket a valóban
mindenkit érintő kérdéseket.

Még egy kérdésem van, ami talán költői. Milyen megszorítások várhatók még ezek
után? Azt fontos látni, hogy milyen megtakarítások jelentenek ezek a megszorítások? Hol
jelentkezik majd ez többletként az államháztartásban, amiket most a kiadások lefaragásával
elérünk?

Nem akartam mindenre kiterjedő gazdaságpolitikai expozét elmondani, mint Szekeres
úr, mert ráérünk még, de három dolog van, amit az LMP szeretne javasolni. Egy. Az
igazságtalan egykulcsos személyi jövedelemadó visszavonása, ezzel párhuzamosan a munkát
terhelő járulékok csökkentése, hiszen szerintünk ez volna az, ami valóban a foglalkoztatást
gerjesztené. Fontos azt is elmondani, hogy az eszközkezelő ügyében ne csupán a
Bankszövetséggel tárgyaljanak, hanem ugyanúgy a hitelesek szervezeteivel is, mert ez az
eszközkezelő koncepció, ami most kirajzolódik, nagyjából a bankoknak dob csak mentőövet,
nem pedig a hiteleseknek. Tehát valóban, minden érdekelttel tárgyaljanak, ne csak a
legnagyobb lobbierővel rendelkező Bankszövetséggel, mert ez így nem az embereknek,
hanem a bankároknak lesz jó. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Én köszönöm, képviselő úr. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy némi
ambivalencia van bennem, hogy államtitkár úr végül is egy korrekt tájékoztatást adott arról,
hogy az ez évi hiány alakulása miért olyan, amilyen, és mi várható. Mindkét hozzászólás
túlfeszítette ezeket a kereteket, ezért is sajnálatos, hogy a miniszter úr nem jött el, hiszen ez
politikai felelősség kérdése, és valóban, a gazdaságpolitikának olyan széles spektruma merült
fel, amire, azt gondolom, nem feltétlenül Naszvadi illetékes válaszolni, bár erre módja lesz, ha
úgy gondolja, hogy ezekre is ki fog térni.

Még egy konkrét megjegyzést hadd tegyek Vágó képviselő úr felvetésére.
Emlékeztetném mindannyiunkat arra, hogy a március 1-ei bizottsági ülésünkön volt egy
konszenzus, mindegyik párt képviselői egyetértettek abban, hogy kapunk egy tájékoztatást a
minisztérium részéről arról, hogy a kormány égisze alá tartozó fejezetek zárolási intézkedései,
illetve az intézkedések alapján készülő kormányintézkedés miként néz ki. Itt, azt gondolom,
nincs titkosított adat, ismét figyelmeztetem, pontosabban kérem államtitkár urat arra, hogy
szíveskedjenek ezt a tájékoztatást mielőbb a bizottság számára megküldeni, és akkor nem lesz
nyomoznivaló, ha megkapjuk ezt az információt. Ennyit szerettem volna hozzátenni.

Babák képviselő úr kért szót.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Amikor
Szekeres úr szólt, bár most nincs a teremben, de kénytelen vagyok elmondani, nem várhatom
meg (Dr. Szekeres Imre visszatér.), az az érzésem támadt, amikor a szomszédot leüti, az a
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kórházban gyengélkedik, és sajnálkozik felette, hogy ugyan már, milyen beteg, holott ő
okozta a bajt. Nem kívánok visszamutogatni, mert nem biztos, hogy teljesen tisztességes, de
ilyen esetekben szóvá kell tenni azt is, hogy hogyan hagyták itt a Magyar Köztársaság
költségvetését. Ehhez kapcsolódik mindjárt Naszvadi úrhoz egy kérdés is, amit mindannyian
tudunk, csak azért teszem fel, hogy hangsúlyozza: szeretném tudni, államtitkár úr, hogy
mennyi hiteltörlesztés terheli a 2011. évi költségvetést? Sőt, azt sem lenne rossz
számszerűsíteni, hogy a kamatok 2011-ben a magyar költségvetésre milyen terhet rónak?
Ugyanis az Uniótól és a Világbanktól felvett hiteleket törleszteni kell, és a korábbi
államadósság kamatai is peregnek.

Szekeres képviselőtársam, én örülök annak, hogy elégedetlen, mert ez a dolga. Sőt, az
is érdekes számomra, hogy megvilágosodott, vagy az ülés határozza meg az álláspontját, mert
miniszterként jobban kellett volna ügyelni saját kormányának eladósító és megszorító
politikájára. Öntől hallani a megszorításról?! Tizenkét év kormányzás alatt csak
megszorításokban csúcsosodott ki a kormányzásuk, és az eladósodásban. Igazán rosszul
hangzik, Szekeres képviselőtársam, az ön szájából, amikor ezért valakit bírál. Tudja, ez
bárkitől mástól elfogadható, a tájékozatlanság szintjén, de önöktől, és öntől személy szerint,
aki még e bizottság elnöke is volt, nagyon rossz ízű, nagyon rossz hallgatni.

Minden kérdésre nincs alkalmam reagálni, nem is gondolom, hogy feladatom, de úgy
gondolom, ha szétnéz Szekeres képviselőtársunk, az innováció területén, nemcsak a HM-ben
volt korrupció és maffiaszervezet, hanem az innovációs források felhasználásának tájékán is.
Úgy gondolom, korábban kellett volna valamit ebben az ügyben tenni.

Fejlesztési források. Kedves Szekeres képviselő úr, ön nagyon jól tudja azt, hogy az
uniós források majd 90 százalékát kiosztották, elköltötték. A kormányváltás megelőzően
gyakorlatilag kiseperték a kasszát. Nem tudom, hol tud uniós források pangásáról, mert ez
nem igazán így működik.

A javaslatait illetően pedig úgy gondolom, hogy filozófiai különbség van köztünk.
Nem gond. A kormány természetesen vállalja a felelősséget, nem úgy, mint önök, akik nem
vállaltak semmit. Két pénzügyminisztert hallgattunk meg, László Csabát és az őt követő
Draskovicsot, mind a kettő hárította az eladósodást. Ő nem felelős. A száznapos program sem
felelős a magyar pénzügyi helyzetért, hanem, mondjuk, a Jóisten. Meg úgy elfolyt a pénzt.
Majdnem ezt mondták. Sőt, széles mosollyal is jelezte ezt Draskovics úr. László Csaba pedig
annyira tart a dologtól, hogy még nyilatkozatban is aláírta azt, hogy ő nem felel semmiért
sem. Szóval, Magyarországon önök úgy kormányoztak, hogy nem feleltek semmiért sem, és
ezt írásba is adják. Érdekes dolog.

Foglalkoztatás. Tisztelt Szekeres Képviselőtársam! Nőtt az állástalanok száma. Igaz,
de az önök 8 éve alatt. Ezzel kezdeni kell valamit. De munkahelyet teremteni, ezt ön is tudja
nagyon jól, miután nem isten ön sem, nem lehet egy csettintéssel. A gazdaságnak kell ezt
elvégeznie, a gazdaságot pedig olyan állapotban hagyták, amilyenben hagyták, kivéreztették.
Szekeres képviselőtársam, az ön szájából az is ízetlennek hangzik, hogy ilyenekről beszéljen,
mert tudja nagyon jól, hogy az elmúlt évben a munkanélküliséget, az állástalanok számát
jelentősen csökkentette 2010-ben a közmunka. Fél évig tervezték meg, holott tudták, hogy
egész évben szükség van fedezetre. A polgári kormány nem tehetett mást, mint hogy folytatta
és befejezte azt a programot, és 2011-re nem maradt elegendő forrás. Nem visszük el
máshová a forrásokat, mint önök tették, a foglalkoztatási alapból, így ebben is rettentő deficit
keletkezett. Úgy gondolom, a tekintetben teljesen igaza van, hogy ezt nem kozmetikázni kell,
hanem forrást kell hozzá biztosítani, csak ez a forrás csekély, mert önök ezt a kasszát is
eladósították. Fontos a közmunka, de átmeneti megoldás, úgyhogy, ha ezt túlságosan
poentírozza, akkor talán az egész foglalkoztatás kérdésében szakmai problémáink lehetnek
egymással.
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A lakáshitelesekkel kapcsolatos aggódása is kérdéses, mivel ez az önök kormánya
idején keletkezett. Nyilvánvaló, hogy volt a bankvilágban egy bizonyos fokú ellazulás,
egyoldalú szerződésmódosítás, amelynek lehetőségével éltek. De kedves Szekeres
képviselőtársam, a PSZÁF elnökét ki verette meg? És miért gyengítették le a PSZÁF-ot? Ez
mind következménye annak, hogy ilyen körülmények álltak elő a lakáshitelek kapcsán.
Persze, a gazdasági válság is okozta, mert igazságtalan lennék, ha nem sorolnék még föl
legalább 2-3 indokot. De a PSZÁF-ot, amely ezt ellenőrizhette volna, önök legyengítették,
vérszegénnyé tették, úgy, mint ön a szomszédját.

Egyet még megjegyeznék Vágó képviselőtársam felszólalása kapcsán, hogy az LMP
nem a társadalom, hanem annak része, mint ahogy én is, ön is és még sokan mások.

És még egy megjegyzést a végére, zárszóként. Szekeres képviselőtársam ötödik
javaslata lehetett volna az, és ez a humoroldala, hogy legyen Veres János a pénzügyminiszter.
Hát tudják, ennél nagyobb tragédia nem érhette volna az országot, mert ezt következett volna
a mondandója után. Kár, hogy annak idején ilyen determinációkat hagytak, még egyszer
mondom, pénzügyi determinációkat hagytak az aktuális kormánynak 2010-2011-re, sőt, a
jövő évtizedre is az országnak. Úgy gondolom, emiatt szégyenkezniük illene már. Köszönöm,
elnök úr, hogy szólhattam.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, sikerült tovább tágítani a kört.
Éppen javasolni akartam, hogy a vitát zárjuk le, és adjuk meg a szót államtitkár úrnak, de nem
tehetem, hiszen Herman képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem
tudok szó nélkül elmenni Szekeres Imre képviselőtársam mély pátosszal átitatott véleménye
mellett. Egyik ámulatból a másikba esek, hiszen az előző, elmúlt 8 év kormányzása
sikertelenségének gyümölcsét, eredményét most rajtunk kéri számon. A trükkök százaival
készült költségvetés szolgált alapul a 2011-es költségvetéshez. És akkor, amikor a kormány
fölismerte ennek hibáit, azonnal gondoskodott 187 milliárd forintról, és zárolta azt. Felelősen
döntött. Bár önök tették volna az elmúlt 8 év során, hogy hasonlóképpen ilyen felelős
döntéseket hoztak volna, és nem teljes gőzzel egy helyben topogtak volna. Akkor ma nem
ilyen szándékkal és szempontok alapján ülnénk itt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs István képviselő úr következik, utána
Szekeres Imre, azután lezárom a vitát. Köszönöm.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azért szeretnék néhány
kérdést feltenni államtitkár úrnak, véletlenül ne higgye azt, hogy jelenleg Szekeres Imre
meghallgatása zajlik a bizottság ülésén. Matolcsy úr meghallgatása zajlott volna, ha tiszteletét
tette volna nálunk.

Államtitkár úr, a kérdéseim a következők lennének. Az egyik meglehetősen egyszerű.
Elnök urat mindig csodálom hajlékony fogalmazásáért, hogy a 250 milliárdos zárolás konkrét
részleteire vonatkozó bizottsági álláspontot finom kérés formájában mondta el önnek. Én
kevésbé vagyok ilyen finom. Államtitkár úr, mikor fogjuk látni a 250 milliárdra vonatkozó
részletes kormányzati akciótervet? Lehetőleg még valamilyen belátható időtávon belül, mert
azt gondolom, a költségvetési bizottságnak dolga van egy olyan üggyel, amikor egy
költségvetésről kiderül egy hónap után, hogy működésképtelen. Márpedig ez derült ki a
költségvetésről valamilyen formában.

A másik kérdésem, államtitkár úr, hogy válaszadásában legyen szíves térjen ki azokra
a kockázatokra, amelyeket mindig meglehetősen elnagyoltan emlegetnek önök, a kormányzat
képviselői és a kormánypárti politikusok is. Melyek voltak egészen konkrétan azok a
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kockázatok, amelyek oda vezettek, hogy 250 milliárdot előbb zárolni kellett, majd elvonni
kellett a költségvetésből? Mert ha vannak ilyenek, akkor nagyon jó lenne ezek hatását
mérlegelni egy bizottságnak. Ha pedig ezek a kockázatok az eleve rossz költségvetésben
rejtőztek, akkor ezt is meg kellene mondani.

Azért kérdezem ezt, és azért időznék el ennél a kérdésnél egy kicsit, mert a
költségvetés tervezéséről is van néhány kérdésem. Konkrétan arról, hogy ezek a kockázatok
láthatóak voltak-e előre vagy sem, meg lehetett volna-e őket előzni vagy sem? Az egyik ilyen
kockázat nézőpontom szerint az, hogy milyen költségekkel finanszírozzuk az államadósságot.
Babák úr egyébként erre már célozgatott, csak egy másfajta alapállásból. Van-e a piaci
finanszírozásnak felára és vele kockázata? Ha van, akkor beszéljünk erről egy kicsit közösen,
államtitkár úr, ezt szeretném kérni, hiszen nagyon keveset szólunk arról, hogy annak a
döntésnek, egyesek szerint bátor, szerintem meg botor döntésnek, hogy kijelentettük, hogy
nem vagyunk hajlandók az IMF-fel együttműködni, és piacról finanszírozunk, annak bizony
súlyos felára van jelen pillanatban. Ha ez számszerűsíthető, államtitkár úr, ezt külön
megköszönném.

Hordozott kockázatot az, hogy a költségvetés bevételi számai meglehetősen
rugalmasan voltak kezelve a tervezés során, nemcsak azért, amit ön elmondott, hogy önök
félrebecsülték a társaságoktól befolyó bevételeket, hanem azért is, mert mindnyájan
emlékszünk rá, hogy a költségvetés készítésekor a módosító indítványok körében
felbukkantak igények, amelyeket úgy oldott meg a költségvetést összeállító szakemberek és
politikusok köre, hogy ilyenkor a bevételi oldalra beírtak egy számot. Ha nem így volt,
képviselőtársaim, akkor cáfoljanak meg engem, pedig így volt, mindannyian tudják. Így volt.
Adóbevétel – bumm, hozzáírunk még egy kicsit. Szóval, így volt ez, és ez bizony kockázat
akkor, amikor arról szólt most államtitkár úr nekünk, hogy előre nem láthattuk ezt, és a
bevételek nem folynak be. (Több fideszes képviselő közbebeszél.)

A következő kérdéssorom, örülök neki, hogy ilyen élénkséget vált ki ez a néhány
kérdés, arról szólna, hogy vajon a költségvetés elkészítésekor és a költségvetési ügyek
mérlegelésekor és annak mérlegelésekor, hogy hogyan lehet 108 százalékát „teljesíteni” az
államháztartási hiánynak, voltak-e összevetések az előző időszakokkal. Merthogy ez az adat
februárban 80 százalék volt, tavaly meg 40. Olyan ordító a különbség a kettő között, hogy
előre nem látható elemekkel magyarázni ezt a különbséget, majd utána elvégezni
számításokat, hogy ha szétosztanánk egyenletesen, mondjuk a nyugdíjpénztárak
elzabrálásából befolyt pénzt, akkor ez nem is lenne olyan tragikus, ez csöppet sem
megnyugtató, mert itt akkor valami nagyon nagy baj van. Nemcsak a foglalkoztatási ágon, az
személyi jövedelemadóból nem folyik be annyi pénz, hanem nagy valószínűséggel az áfa
mozgásának környékén is, nem működik a gazdaság akkor, ha ezek a bevételek nem
érkeznek.

Végül, befejezve kérdéseimet, és megköszönve a bizottság türelmét, azt szeretném
mondani, hogy bár én osztom elnök úrnak azt a véleményét, hogy kaptunk egy korrekt
tájékoztatást államtitkár úrtól, de azok, akik régebben parlamenti képviselők, mindig azt
mesélik, hogy valamikor a bizottság egészen tartalmas szakmai munkát tudott végezni, ha az
éppen adott kormányzat komolyan vette a bizottságot. Szívesen vettem volna néhány adatsort,
bár tudom, hogy ez pluszmunka egy nem létező Pénzügyminisztériumnak, néhány írásban
letett elemzést vagy összehasonlítást arról, hogy vajon ez a helyzet miért állt elő. Köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Annyi pontosítást hadd tegyek, ha megengedi
képviselő úr, hogy amit a bizottság vár a pénzügyi kormányzattól, az a bizonyos intézkedési
terv, ami 187 milliárdról szól. A különbség a 2. napirendi pontban szereplő fejezetek
kényszermegtakarításai. Nem hiszem, hogy sok időnk marad ennek részleteire, ezért teszem



- 18 -

ezt szóvá, ha ne adj’ isten, nem maradna idő. Mert itt leírták a fejezetgazdák, és ezek az
információk mindenkinek az e-mailjén ott vannak, hogy bizony sok helyen gondokat jelent a
250 milliárd forintos zárolás. Számomra a legdrámaibb az Igazságszolgáltatási Tanács jelzése,
ahol 3 milliárdot zároltak, aminek a rendeltetése az lett volna, hogy gyorsítsa a bírósági
eljárásokat. És most a tanács elnöke közli, mindenki olvashatja, hogy nem fognak gyorsulni a
bírósági eljárások. Pont. Ez csak egyetlen példa a zárolás következményeire. Nem folytatom,
mert még nem zártuk le az 1. napirendi pontot sem. Szekeres Imrének adok szót, utána
lezárjuk a vitát. Balla György is szót kért még, igen, neki is szót fogok adni, utána pedig
államtitkár úr következik.

Szekeres Imre!

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Egy nagyon fontos kérdés fölvetődött itt Babák
képviselő úr felszólalásában. Van Magyarországon egy közkeletű nézet szinte minden
politikai és szakmai oldalon, hogy 2002-es közalkalmazotti béremelés, az úgynevezett
száznapos program adósította el Magyarországot. Szeretném világossá tenni, hogy ez
tényszerűen nem igaz. Ezt nemcsak önök mondják, mondják a liberális közgazdászok és sok
mindenki más. Nemrég egy nagyon fontos elemzés jelent meg, ami kimutatja, hogy a
közalkalmazotti béremelés hatása a költségvetés kiadásaira 2,2 százalékos növekedést
jelentett, míg bevételi oldalon 2 százalékos növekedést jelentett, adó- és egyéb bevételekből.
Vagyis ennek az akkori 50 százalékos közalkalmazotti béremelésnek érdemi és érzékelhető

hatása nem volt. Végigvisszük a folyamatot természetesen, 0,2 százalék volt a különbség
évente. (Babák Mihály: Csak az önkormányzatok nem kapták meg.) Így van, az
önkormányzatoknak kellett egy részét kigazdálkodni, szja-bevétel volt. (Több kormánypárti
képviselő közbeszól: Az egészet.) De mondom, a költségvetési kihatása ennek a lépésnek az
adósságra nagyon alacsony volt.

Amit még meg kell vizsgálni ebből a szempontból, a 13. havi nyugdíj négy év alatt
történő bevezetése. Ennek a négy évre elhúzott folyamat szintén hasonlóan minimális hatása
volt. Csak azért hozom szóba, mert elfogadva és értve az önök nehéz helyzetét, hogy mivel
operálnak most politikailag, azért arra vigyázni kéne, hogy tényszerűen egészen másként
történtek a dolgok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Balla képviselő úr, és aztán lezárom a vitát. Tessék parancsolni!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Röviden szeretnék reagálni néhány dologra. Az egyik, hogy én nem
mélyednék el abban a vitában, hogy most a száznapos program és még milyen más szocialista
intézkedések okozták az ország katasztrofális eladósodottságát. Egyetlenegy dolog viszont
biztosan. A 2002-es 53 százalékról mára 82 százalékra emelkedett a GDP-arányos
eladósodottságunk. Ez pedig a szocialisták 8 éve alatt történt. Ez teljesen nyilvánvaló.

A másik megjegyzésem Szekeres képviselő úr nagy ívű és gazdaságilag hihetetlenül
zseniális szocialista programjához fűződik. Miközben a fölvezetésében arról beszélt, hogy a
hiány csökkentése érdekében szeretne négy javaslatot megfogalmazni, eközben javaslatai
között egy sem szerepelt, ami a hiányt csökkentené. Az adó- és járulékátrendezéseknél ő

maga mondta, hogy ez nullszaldós. (Dr. Szekeres Imre közbeszól.) Imre! Bocsánat, bizonyos
kor fölött az ember már rosszul emlékszik, az világos, de még nincs ebben a korban. Teljesen
egyértelműen azt mondta, hogy ez a javaslat nullszaldós. (Dr. Szekeres Imre: A járulékok és a
társasági adó nullszaldós.) Így van.

ELNÖK: Balla képviselő úré a szó.
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Pontosan erről beszéltem. A másik három javaslat pedig
a kiadási oldalt növeli, nem csökkenti. De még ezért sem kértem volna szót.

Tukacs képviselő úrnak szerettem volna köszönetet mondani, azért gondoltam, hogy
szót kérek. Mindenképpen hálás vagyok, képviselő úr, önnek azért, hogy végre lehullt egy
lepel. Ön azt mondta, hogy költségvetést úgy szoktak tervezni, hogy ha valahol hiányzik a
bevétel, akkor hozzáírnak egy számot, ha a kiadás többnek látszik, akkor majd kevesebbet
írnak be. Egészen sokáig gondolkoztunk azon, képviselő úr, hogy mik lehetnek pontosan a
trükkök százai, amiről annak idején beszéltek. Végre most már tudjuk. Végre most már
tudjuk, önök úgy terveztek költségvetést, ha a bevételből hiányzott, akkor hozzáírtak, ha a
kiadás sok volt, akkor csökkentették. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy végre elárulta
magát.

ELNÖK: Köszönöm, képviselőtársaim. A vitát lezárom. Azt gondolom, hogy
mindannyiunk közül leginkább Naszvadi államtitkár úr tudja azt, hogy készült-készül egy
költségvetés, mit írunk hozzá, mit nem veszünk számba. Naszvadi úré a szó. Parancsoljon!

Naszvadi György válasza

NASZVADI GYÖRGY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Lehet, hogy én túl sokat
tudok, vagy keveset, ez igaz. Azokat a költségvetéseket ismerem, amelyekhez közöm van. Ez
a 2011-es költségvetés. Néhány dolgot szeretnék általánosságban mondani.

Először is a költségvetés általában fejnehéz. Abból tragikus következtetést nem lehet
levonni, hogy az első negyedév hogyan áll. Ez nem túl helyes dolog, mert ez mindig így van,
minden évben minden politikai tényezőtől függetlenül ez így szokott lenni, mert elsősorban az
adóbefizetések van olyan üteme, ami az év második felében érkezik be. Ezért utaltam én is
arra, hogy nem szokatlan az, hogy az első negyedév rosszabb.

A másik dolog, és szakmai szempontból is vitathatónak minősíteném azt a
megállapítást, hogy micsoda dolog, hogy már most, az év elején kellett intézkedni. Azt
gondolom, hogy ez a 250 milliárdos intézkedési csomagban ez az egyetlen pozitívuma többek
között, hogy akkor történik, amikor még mindenkinek van lehetősége arra, hogy az új
helyzethez igazítsa a költségvetését. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, az, hogy a
bevételekben van egy kockázat, összefügg a 2010-es költségvetéssel, és ebbe nem akarok
belemenni, egyszer nyilatkoztam a sajtónak, hogy én még ilyen költségvetést nem láttam.
Tehát azzal foglalkoztunk 2010 második félévében, hogy a 2010-es költségvetést hogyan
lehet úgy rendbe hozni, hogy abból ne legyen túl nagy baj. Ezért a 2010-es költségvetés
társasági adóbevétele a végeredményét tekintve körülbelül 300 milliárddal kevesebb lett, mint
az előirányzat, és ez befolyásolta sajnos a 2011-es előirányzatot is.

Ami a 250 milliárdos zárolást illeti. Természetesen ez nem egy kedvező helyzet, de
annál még mindig jobb, mintha ezt a zárolást, ahogy tavaly, kénytelenek lennénk az év
második felére időzíteni. Akkor több mint 100 milliárdos zárolásról intézkedtünk. Annak,
hogy pontosan mit érint a 250 milliárdos zárolás, annak fejezeti része, a véglegesítése most
történik a tárcáknál. A tárcák természetesen kétféle módon tudnak fölkészülni a kialakult
helyzetre. Egyrészt keresik azokat a megoldásokat, amelyek több bevétel szerzésére adnak
lehetőséget, illetve ezzel párhuzamosan hol lehet megtakarításokat elérni. A megtakarítások
tekintetében a tárcák azt is vizsgálják, reménykedjünk, hogy hol és milyen mértékű,
egyébként felesleges vagy az adott szituációban nem feltétlenül szükséges feladatokat hogyan
és miként lehetne elhagyni. Mert tele van az államháztartás is olyan feladatokkal, amelyeket
évek óta cipelünk magunkkal, de ezeket még nem sikerült kiiktatni. Ez a munka jelenleg
folyik, és a kormány 2-3 héten belül foglalkozik ezzel a kérdéssel, amikor véglegesen ezt le
lehet zárni. Akkor természetesen a bizottság rendelkezésére állunk.
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Ami a nem a kormány hatáskörébe tartozó fejezeteket illeti, ott pedig a költségvetési
törvény módosítása megtörtént, abból pontosan tudjuk, hogy ez milyen területeket érintett. Itt
az a módosítás történt meg, hogy majd november elején ott, ahol a fejezeteknél tartalékképzés
történt, visszatérünk arra, hogy ezekkel mi történt. Addig a kormány végeleges döntése nem
érhet el, majd a parlament eldönti, hogy ezeken a területeken ez az úgynevezett tartalékképzés
végleges lesz-e vagy föloldja.

Azt gondolom, sok minden fölmerült, ami a gazdaságpolitikát érinti, növekedés,
foglalkoztatás. A kormány mindkét tekintetben elkötelezett, jórészt a foglalkoztatás
valamelyest növekszik, de azok a programok, amelyek most kialakulóban vannak, elsősorban
a közmunkán keresztül valamilyen megoldást hoznak. A mi a növekedést illeti, Szekeres
képviselő úr azt mondta, hogy három hónap alatt nem lehet csodákat várni. Nem is kívánnám
föltenni a kérdést, hogy hol a növekedés, ha ezt nem tekintenénk csodának, bár az is jó lett
volna, ha meg lett volna.

A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban csak egy megjegyzést szeretnék tenni.
Amit az 570 milliárdos MÁV-, illetve BKV-adósságrendezés jelent, ez ugyan formailag nem
része az államadósságnak, ami 80 százalék fölött van, de mégis csak az elmúlt években
fölhalmozódott olyan adósság, amit vagy most vállalunk át, vagy később. De ez
elkerülhetetlen, mert a MÁV a jelenlegi helyzetében ezeket a hiteleket nyilvánvalóan nem
tudja kitermelni. A PPP-kről pedig majd egyszer külön bizottsági vitát javaslok, hogy az
milyen hatással van a költségvetésre.

Az szja-ról egy konkrét kérdés volt. Számításaink szerint az szja megfelel az éves
előirányzatnak. Azt tudom mondani, hogy az éves előirányzat 27 százaléka teljesült március
végéig, tavaly ebben az időszakban 26,7 százaléka volt az előirányzatnak. Ez azt jelenti, hogy
az szja tekintetében az szja teljesült.

Mint a bevezetőben is említettem, hogy a bevételek és az adósságszolgálat kockázatait
együtt kezeljük, akkor a 250 milliárdos zárolás jelen ismereteink szerint azt eredményezi,
hogy a költségvetés tervezett hiánya tartható. Tehát semmiféle újabb megszorítással nem kell
jelen állapot szerint számolni.

Az alkotmány rögzíti az 50 százalékos adósságot. Természetesen jelen pillanatban
messze vagyunk ettől a limittől. Azért van 50 százalék meghatározva, mert a maastrichti
korlát 60 százalék, tehát nyilvánvalóan valamilyen épeszű módon az alá kell csökkenteni az
adósságot, mert egyébként az adósság minden költségvetési politikát felülír. Amikor 1100
milliárd forint az adósságszolgálati teher, és ez növekszik, ez azt jelenti, hogy a GDP-nek
körülbelül 4 százalékát költjük az adósság finanszírozására. És itt nem a törlesztésekről van
szó. Tehát ez alapvetően meghatározza a költségvetési politika mozgásterét. Ha ennek csak a
fele lenne, akkor évente körülbelül egy 600 milliárd forintos mozgástérrel szabadabb
költségvetési politikát jelentene. Ezt mindenképpen el kellene érni. Majd lesz az alkotmány
elfogadását követően egy törvény, ami az átmenetre vonatkozó rendelkezéseket fogja
tartalmazni, hogy hogyan lehet eljutni a mostani 80 százalék fölötti hiányból az 50 százalékig.

A költségvetési törvények módosításáról. Sajnos, ilyen helyzetben, amikor a
költségvetési megszorításokat, szigorításokat kell alkalmazni, akkor a költségvetési törvény
módosításával is próbáljuk ennek hátterét megteremteni. Reményeink szerint a közpénzügyi
törvény, ami talán az év második felében majd a parlament elé kerül, teljesen újfajta
szemléletet hoz a költségvetési gazdálkodásban. Minden olyan problémát, ami most van, azt
kiküszöböli. Köszönöm szépen.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Az első napirendi pontunkat lezárom.
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A 2. napirendi pontot különösebben nem kívánom elkezdeni, mindenki megkapta
azokat az információkat, amelyeket az általam fölkért fejezetgazdák küldtek, kivéve egyet.
Ezt azért a jegyzőkönyv kedvéért megemlítem, a Médiatanács elnök asszonya nem ért rá még
egyhetes csúszás után sem tájékoztatást küldeni. Nyilván ennek megvan az oka. (Babák
Mihály: Tenger a munkája.) Tenger a munkája, köszönöm a segítséget.

Egyebek

Az Egyebek között Dancsó képviselő úr kért szót.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Egyszerű
kérésem lenne a bizottság felé. Bizottságunk kebelében működik az az albizottság, amely a
2002 és 2010 közötti államadósság kialakulásáról, okairól, tendenciáiról hallgat meg volt
pénzügyminisztereket, szakembereket a különböző állami szervek, intézmények részéről. Az
eredeti beterjesztésben április 30-ai dátum szerepelt a bizottság munkájának befejezésére.
Mivel azonban a meghallgatások kicsit hosszabb időt vesznek igénybe, amíg rendelkezésre
állnak az urak, ezért azt szeretném kérni öntől, elnök úr, illetve a bizottság tagjaitól,
támogassák azt a javaslatomat, hogy további három hónappal hosszabbítsuk meg ennek az
albizottságnak a munkáját. Bár egy albizottsági munkának elvileg nincs határideje, de mivel
az eredeti javaslatban szerepelt ilyen, ezért azt kérném, arról szavazzunk, hogy további 3
hónappal legyen hosszabb az albizottság munkája. Bízom benne, hogy ez a 3 hónap már
elegendő lesz arra is, hogy megfogalmazzuk majd jelentésünket is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Elhangzott egy javaslat. A főbizottság vegye tudomásul az
albizottsági mandátum meghosszabbítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság többsége elfogadta a javaslatot.

Képviselőtársaim, még két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy a múlt héten
részt vettem az Európai Unió parlamenti költségvetési bizottságának ülésén. Nagyon
tanulságos volt több szempontból is, arra most nincs mód, hogy erre részletesen kitérjek. A
dolog lényege, hogy az Európai Parlament és a bizottság közötti viszony egyértelművé tétele
volt az egyik kardinális pontja a tanácskozásnak, nevezetesen és konkrétabban az, hogy az
Európai Parlament és ezen belül a költségvetési bizottság nagyobb betekintést és hatáskört
szeretne a Bizottság munkájába. Ez nekem különösképpen tetszett, mert azt gondolom, nálunk
is van javítanivaló a hatalmi ágak közötti együttműködésben.

A másik konkrét bejelentésem pedig az, hogy ismét lehetőség van, vagy talán inkább
kényszer is, utazni, mégpedig a NATO-val kapcsolatos teendők ügyében szerveznek egy
programot Brüsszelben június 20-21-én, és a Külügyi Hivatal vezetője azt kéri tőlünk, hogy
erre egy-egy kormánypárti és ellenzéki képviselőt delegáljon a bizottság. Jelzem előre, hogy
holnapra ezt a két nevet prezentálnunk kell. Az a kérésem, hogy a kormányoldal adjon le egy
nevet, az ellenzéki oldalon ezt szintén megbeszéljük.

Az ülés bezárása

Köszönöm szépen. Mára befejeztük. További jó munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 59 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


