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Napirend:

1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3549. szám – a gazdasági és informatikai

bizottság önálló indítványa – bizottsági módosító javaslat megvitatása első helyen

kijelölt bizottságként)

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3636. szám – általános vita)

3. A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám – dr. Kovács

József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa – általános vita)

4. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/3502. szám – a bizottság feladatkörébe

tartozó módosító javaslatok megvitatása)

5. Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság jelentése a megváltozott

munkaképességű emberek foglalkozatásának költségvetési támogatásáról (Bizottsági

tájékoztató benyújtásának kezdeményezése a Házszabály 96/A. §-a alapján)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke

Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Font Sándor (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Kara Ákos (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Dr. Vitányi István (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
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Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz),

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz),

Kara Ákos (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),

Márton Attila (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Boldvai László (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) dr. Veres Jánosnak (MSZP),

Pősze Lajos (független) Hoffman Pálnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Szőllősi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Jánosi Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 09 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm képviselőtársaimat, a kormány képviselőit,
helyettes államtitkár urakat és a sajtó képviselőit. Mai ülésünket megnyitom.

A napirend elfogadása

A kiküldött meghívóban összesen 5+1 napirendi pont szerepel. Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy ezt az ajánlott napirendet elfogadják-e. Kérem azokat, akik
elfogadják, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. Látható többség. De
megkérdezem, ki az, aki nem ért egyet a napirendi pontokkal. Három. Ki az, aki esetleg
tartózkodott? Ilyen nem volt. Tehát három nemleges szavazat mellett a bizottság a napirendi
ajánlást elfogadta.

Kedves Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy a 3. napirendi ponttal kezdjük azért,
mert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvénymódosító javaslathoz csupán
egy módosító indítvány érkezett, az sem tartalmi, hanem formai. Ezért az a kérésem, miután
vélhetően hamar végzünk ezzel a napirendi ponttal, engedjük meg Nátrán Roland helyettes
államtitkár úrnak, hogy érdemi munkát végezhessen a nap során, és vegyük előre ezt a
napirendi pontot. (Jelzésre.) Igen.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat megtárgyalása

Akkor a 3. napirendi ponttal kezdünk, a PSZÁF-törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz egy bizottsági módosító javaslatot kell beadnunk. Most osztják ki.
Megkérdezem, mindenki előtt ott van-e? Egy technikai jellegű módosításról van szó.
Megvárom, hogy mindenki lássa, hogy ne zsákbamacska alapján döntsünk itt esetleg. Amíg
kiosztják a papírokat, megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e valamit esetleg mondani.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Csak annyit, hogy a kormány támogatja. Ha kell, akkor természetesen
kommentálom majd a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kiosztott bizottsági indítvány egy
nyelvhelyességi vagy technikai pontosítást tartalmaz. A kormány támogatja. Ha sikerült
rápillantani, akkor megkérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétel, vagy bárminemű
megjegyzés ezzel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs.

Akkor szavazás következik. Ki az, aki a módosító javaslatot támogatja? Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, ez úgy látom, egyhangú. Tehát a bizottság
egyhangúlag támogatja az indítványt. Államtitkár úr, köszönjük szépen a megjelenését, szép
napot kívánunk.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Tisztelt Bizottság! Akkor visszatérünk az első napirendi pontra, az ez évi költségvetési
törvény módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban arról kell döntenünk, hogy
alkalmasnak ítéljük-e általános vitára. Mielőtt a vitát megkezdenénk, megadom a szót a
pénzügyi kormányzat képviselőjének, Banai Péter Benő helyettes államtitkár úrnak, kíván-e
kommentárt fűzni az írásos előterjesztéshez.
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány mondatos kiegészítést tennék a benyújtott
törvényjavaslathoz. Azt gondolom, általános, mégis igaz megállapítás, hogy a kormány
elkötelezett a fenntartható államháztartási gazdálkodás és ezáltal az államadósság csökkentése
mellett. A sokat emlegetett 2010-es intézkedések ezt a célt szolgálták. Ezt a célt szolgálta egy
reális 2011. évi költségvetési törvényjavaslat elkészítése, illetőleg ebbe a sorba tartozik a
Széll Kálmán-terv, amely hosszú távon garantálja az államháztartás fenntarthatóságát. Mégis,
most a kormány a 2011. évi költségvetési törvény módosítását javasolja. A kérdés az, hogy
miért.

2010 végén, illetve 2011 elején világgazdasági, azonban belül is az Európai Unióban
adósságválság-folyamatok rajzolódtak ki, amelyek kockázatot jelentenek a 2011. évi
költségvetés számait tekintve. Ezekre a kockázatokra reagálva döntött a kormány az
úgynevezett stabilitási tartalék felállításáról. Az erről szóló kormányhatározat már február
elején megjelent, ez a különböző költségvetési szerveknél zárolásokat, illetőleg néhány
szervezetnél többletbefizetés elrendelését tartalmazta. A 250 milliárdos stabilitási tartalék
kapcsán már egyszer módosult a költségvetési törvény, ez a módosítás az úgynevezett
alkotmányos fejezeteknél, illetőleg a médiatámogatásnál helyezett tartalékba összegeket. Az
áprilisban benyújtott konvergenciaprogram már azt tartalmazza, hogy a kockázatok teljes
levédése érdekében a kormány a stabilitási tartalék törléséről döntött. A most benyújtott
költségvetési törvényjavaslat ezt a törlést tartalmazza, nevezetesen átvezeti azokat a
kiadáscsökkentéseket, amelyek a bevételi oldalon és egy-két esetben a kiadási oldalon lévő

kockázatokat minden esetben ellensúlyozni tudja.
A számok átvezetésén túl azt látni kell, hogy az államháztartási törvény értelmében a

kiadási oldalon az előirányzatok többségénél szilárd, egyértelmű korlát van, míg a bevételi
oldalon az előirányzatok túlteljesülhetnek. Tehát a bevételek csökkentése, a potenciális
kockázatokra való felkészülés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bevételek olyan mértékben
teljesülnek alacsonyabban, mint amit a benyújtott törvényjavaslat tartalmaz. Mindezek alapján
javasolja a kormány a tisztelt Országgyűlés számára a költségvetés módosítását.

És végezetül még egy technikainak tűnő dologra hívnám fel a figyelmet, ami a
sajtóban nyilvánosságot kapott. Hétfőn az Országgyűlés döntött a költségvetési törvény olyan
módosításáról, amely a MOL-részvénycsomag megvásárlásának fedezetét tartalmazta. Már
kedden benyújtásra került a bizottság előtt lévő törvényjavaslat. Ezt még nem tudta a
főösszegek tekintetében figyelembe venni a hétfőn az Országgyűlés által elfogadott
törvénymódosítást, hiszen a MOL miatti törvénymódosítás csak azt követően lép hatályba,
amikor a köztársasági elnök úr aláírja. Ezért jogtechnikai szempontból nem tehetett mást a
kormány, mint a hatályos törvényhez nyújtott be törvényjavaslatot. Ezért van az, hogy a
benyújtott törvényjavaslatban a kiadási-bevételi összeg és az egyenleg még nem tartalmazza a
MOL miatti új számokat. Köszönöm szépen.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése a törvényjavaslattal
kapcsolatban? Parancsoljon, képviselő úr!

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Ha jól
emlékszem, márciusban volt az a bizottsági ülés, amikor a 250 milliárdos zárolásról itt szó
volt a bizottság ülésén. Április vége volt az a határidő, amit a Pénzügyminisztérium, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője határidőként vállalt, hogy tájékoztatja a
bizottságot. Ha jól emlékszem, durván egy hónappal ezelőtt kértem elnök urat, hogy a



- 8 -

részletes tájékoztatást kérjük meg a minisztériumtól a zárolás beltartalmáról. Ha jól
érzékelem, ott tartunk, hogy az a törvénymódosítás van előttünk, amiben ezt átvezetik a
költségvetésen, de nem találkoztam azzal a papírral, amit a bizottság igényelt, úgy gondolom,
jogosan, a parlament ellenőrző szerepéből fakadóan. Kérdezném az előterjesztőt, hogy mit tud
ennek a papírnak a sorsáról, illetve mikor várhatja a bizottság ezen törvényjavaslaton kívül a
részletes előirányzatokra vonatkozó tájékoztatást. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Most az hangzott el, hogy kedden terjesztette be a
kormány a parlamenthez ezt a javaslatot. Mi nem kedden, hanem ma kaptuk meg ezt a
javaslatot. Azt tudom mondani, hogy valami félreértés lehet, akkor az egy másik költségvetési
törvénymódosítás, mi nem azt a módosítást tárgyaljuk, amit kedden terjesztettek be. Akkor
pontosan mi az ellentmondás oka?

ELNÖK: Köszönöm. A kérdéseknél tartunk. Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Botrányosnak és elfogadhatatlannak tartom az
egész törvényjavaslat formáját, hogy gyakorlatilag teljesen új költségvetést nyújtott be a
kormány. Nem lehet összehasonlítani az előzővel, mert csak az új számok szerepelnek benne.
Hogy gondolják ezt kiküszöbölni, és hogy teszik a tiszta, egyértelmű átláthatóság értelmében
mindenki számára feldolgozhatóvá és összehasonlíthatóvá az adatokat, mert nyilván nem
elvárható egyúttal minden képviselőtől, hogy napokat rászánva az egyes számokból készítsen
egy új, saját használatú összehasonlítást.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor nekem is
van néhány kérdésem. Részben érintették képviselőtársaim az én kérdéseimet, illetve az
államtitkár úr is a kiegészítésében. Részben államtitkár úr kommentárja megválaszolta a
kérdésemet, de mégsem teljesen és egyértelműen. Tudniillik az a dilemmám, hogy két vagy
három héten belül kétszer módosítja az Országgyűlés a költségvetési törvényt. Azt értem,
hogy a MOL számait nem sikerült még ebbe beledolgozni, de miért nem várta meg a két
javaslat egymást? Hová rohanunk annyira? Ennyivel majd szíveskedjék kiegészíteni azt a
megjegyzését, amit mondott.

A másik kérdése, amit Boldvai képviselőtársam érintett, és ez a kérdés nekem is szól,
hogy tudniillik miért nem sikerült a bizottság elnökének azokról az intézkedésekről
tájékoztatást szerezni a kormánytól, amelyek intézményi szinten megalapozzák ezeket a
módosításokat, hogy ne csak ezekkel a számokkal találkozzunk. Én külön ilyen levelet nem
írtam, ez lehet, hogy hiba a jövőre nézve, majd tanulok belőle. Azt hittem, hogy az a szóbeli
megegyezés, amit itt mindannyian kötöttünk, ráadásul egyhangúlag a kormányoldallal, az
elegendő ahhoz, hogy ezt az egyébként jegyzőkönyvben is megtalálható egyezséget akceptálja
a kormány, és olyan helyzetbe hozza a bizottságot, hogy ezekről az intézkedésekről
tájékoztatást ad. Ilyen nem történt. Ezt rendkívüli módon sajnálom. Az én hibám annyiban,
hogy én nem írtam levelet. Kérem szépen, léteznek a politikában szóbeli ígéretek,
gentleman’s agreement jellegű megegyezések, hogy nem kell papírt írni. Hát, ha én most
rákényszerülök arra, hogy papírokat írogassak, az nem lenne jó dolog.

Erre is szíveskedjék majd államtitkár úr kitérni, ha lesz módja, hogy miért nem tettek
eleget ennek a bizottsági igénynek. Lenhardt Balázs képviselőtársam kérdéséhez annyi
kiegészítést tennék, miközben magam is föltettem volna ezt a kérdést, hogy az átláthatóság
vagy áttekinthetőség, vagy transzparencia ősi költségvetési igényének megfelelően kellett
volna olyan helyzetbe hozni minket, hogy összehasonlíthassuk ezeket a számoszlopokat,
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amiket tartalmaz a törvényjavaslat, azokkal a számoszlopokkal, amik módosulnak. Erre nem
kaptunk lehetőséget. Az ember persze bogarászott, böngészhetett, én is böngésztem, majd el
fogom mondani a hozzászólásomban. Ad absurdum, minden kibányászható, de kérem szépen,
mögöttünk nincs olyan hatalmas apparátus, mint a pénzügyi kormányzat mögött. Tehát miért
nem tetszettek olyan információval szolgálni, amely összehasonlíthatóvá tenné azt, hogy hol
változott, mi változott.

A következő kérdésem pedig az, hogy megint lemaradtak a hatásvizsgálatok. Ott
lehetett volna bemutatni ezeket a változásokat. Mondok egy példát, a rendőrségtől levesznek
20 milliárd forintot, ezt kibányásztam a hatályos törvényből. Azért 20 milliárd forint, kérem
szépen, nem kevés pénz. Ha csak úgy el lehet venni 20 milliárd forintot a rendőrségtől, hogy
nem történik semmi, akkor mennyire volt megalapozott az a költségvetés, amit elfogadott a
kormányoldal decemberben, ha 20 milliárd forint no problem, el lehet onnan venni. Ha pedig
problémát okoz, akkor mik ezek a problémák. De sorolhatnám tovább a Munkaerő-piaci
Alappal vagy pedig a másik oldalon a társaságiadó-bevétellel. Megint elmaradtak a
hatásvizsgálatok, megint nem tudjuk, vakon fogunk szavazni, már aki megszavazza ezt a
törvényjavaslatot, pusztán a hit alapján, hogy biztos jó, mert a kormányunk csinálta.

Említette államtitkár úr az alkotmányos fejezeteket. Ez a következő kérdésem. Az
alkotmányos fejezetekben a kötelező tartalék képzéséről döntött a parlament, viszont nem
jelennek meg ezek, magyarul ez a törvényjavaslat úgy mutatja be az alkotmányos fejezetek
költségvetését, hogy azokban semmiféle változás nincs a hatályos törvényhez képest. Tehát az
a módosítás, amit emiatt a parlament végrehajtott, nincs átvezetve így, első blikkre ezen. A
kérdésem tehát az, hogy akkor most mi van. Ezeknek a fejezeteknek, mondjuk a Legfelsőbb
Bíróságnak, hogy mondjak egyet, elég komoly, milliárdos nagyságrendű megrövidítéséről van
szó. A legfelsőbb bíró nyilatkozta is azt, hogy bizony az a remélt gyorsulás a bírósági ügyek
lefolytatásában nem fog megvalósulni, mert ez az összeg ahhoz is kellett volna, hogy
gyorsuljanak a bírósági ítélet meghozatalához szükséges intézkedések. Tehát magyarul és
röviden a kérdés az, hogy miért nem jeleníti meg ez a javaslat az alkotmányos fejezetek
tartalékba helyezendő összegét. Vagy hagyja őket abban a hiszemben, hogy ez a pénz
megmaradhat nekik? Én ebben kételkedem. Azért is mondtam, hogy furcsa, hogy ez most
kerül ide, mert szerintem már márciusban látható volt, hogy a zárolás az első lépés, a
következő a teljes visszacsinálás. Olyan csodákat én nem nagyon láttam a pénzügyi életben,
hogy zárolt összeget visszaadna a Pénzügyminisztérium.

Ugyanezt vélem az alkotmányos fejezeteknél is. Akkor legyünk bátrak, és mondjuk
azt, hogy azt a pénzt is vissza fogjuk forgatni, és az sincs. Ne áltassuk az alkotmányos
fejezeteket, mert ott nem akkora a nagyságrend, mint amit itt tárgyalni fogunk, de szerintem
azt is vissza fogja venni a pénzügyi kormányzat, és akkor megint lesz egy törvénymódosítás.
Jó lenne ezeken túl lenni.

És végül egy szakmai vagy technikai kérdés. Azt szíveskedjék majd nekünk
megmagyarázni, hogy azoknál a fejezeteknél, ahol a fejezeti végső előirányzat bevételi és
kiadási oldala nem azonos, ott a másik lába hol található meg a költségvetésben az
előirányzatoknak? Az Országgyűlés fejezetnél a médiafinanszírozással kapcsolatos kérdés
megint az áttekinthetőség problémája, hogy kiad jelentős összeget, és nem találom a bevételi
lábát. Ez hogy van? Jó lenne, ha ezeket tisztázni tudnánk.

Van-e még kérdése valakinek? (Nincs jelentkező.) Ha nincs több kérdés, akkor a
kérdésekre szíveskedjék válaszolni, államtitkár úr. Köszönöm szépen.

Az előterjesztő válasza

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Ha
megengedik, először, talán a gyorsaság miatt, Veres képviselő úr kérdésére válaszolnék. Én
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úgy tudtam, hogy kedd este került benyújtásra a törvényjavaslat. Valószínűleg tévedtem, ezért
elnézést kérek, utána fogok nézni a pontos időpontnak. A lényeg, hogy értelemszerűen most
egy költségvetési törvényjavaslat van napirenden, amit a kormány előkészített, ez az
úgynevezett stabilitási tartalék miatt előirányzott módosítás.

Elnök úr, Boldvai képviselő úr, illetőleg Lenhardt Balázs képviselő úr kérdéseit
tekintve azt látom, hogy van egy közös metszet, ez pedig a benyújtott törvényjavaslathoz
kapcsolódó tájékoztatás, az azzal kapcsolatos pluszinformációk. Azt gondolom, hogy
önkritikusnak kell lennünk az anyag átláthatóságát illetően. Én is azt gondolom most, hallva
az észrevételeket, hogy szerencsésebb lett volna valóban, ha egy áttekintő táblázatot csatolunk
a benyújtott javaslathoz, amely tartalmazza a kiadási és a bevételi oldalon a főbb fejezetek
változásait. Ennek a hiányosságnak a pótlása megoldható, azt gondolom. Ha elnök úr és a
tisztelt bizottság elfogadja, akkor egy kiegészítő tájékoztatást küldenénk be a bizottság
részére. Ebben a kiegészítő anyagban tételesen bemutatnánk, hogy az egyes fejezetek kiadási
összegei mennyivel változnak, illetőleg ugyanígy a bevételi oldalon tételesen bemutatnánk,
hogy milyen összegű változásokra kerül sor. Amennyiben a tisztelt bizottság gondolja,
természetesen ezeket a főbb számokat akár most is el tudom mondani.

ELNÖK: Elnézést kérek, államtitkár úr, szóban semmiképpen nem, a szó elrepül, az
írás megmarad, ne haragudjon. Nagyon köszönöm az önkritikáját, nagyon korrekt. Én inkább
azt vetem föl, hogy ezeket a kiegészítő információkat tudja prezentálni a délelőtt folyamán,
akkor ennek a napirendi pontnak a tárgyalását felfüggeszteném, és áttérünk a többi
tárgyalására, és az alatt az idő alatt ezeket a kiegészítő információkat beküldi a minisztérium.
Ez a közbevetett javaslatom, ügyrendi javaslat, ha úgy tetszik. Balla képviselő úr!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak jelezni szerettem volna, elnök úr, hogy önnek
természetesen lehet javaslata, de a napirendet nem függesztheti föl, ez nem az elnök jogköre,
ez a bizottság jogköre. Szerintem a bizottság ezt nem fogja támogatni, de szavazás
természetesen lehet róla.

ELNÖK: Köszönöm. Hát persze, ez a dolog eljárásjogi része, az meg a tartalmi, hogy
teszek egy javaslatot arra, hogy értsen egyet a bizottság azzal, hogy ennek a napirendi
pontnak a tárgyalását odébb tesszük mindaddig, amíg ezek a pótlólagos információk
beérkeznek, és ezt követően visszatérünk rá. Ez a javaslatom.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat, éppen nincs meg
a fele plusz egy, tehát a bizottság nem ért egyet azzal, hogy így kezeljem ezt a napirendi
pontot.

Akkor visszaadom a szót államtitkár úrnak.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tehát a
mai nap folyamán meg fogjuk küldeni elnök úrnak a tisztelt bizottság részére azt a táblázatot,
amely a bevételi és a kiadási oldalon az egyes fejezetek változásait összefoglalóan
tartalmazza. Ehhez kapcsolódott elnök úr azon kérdése, hogy az alkotmányos fejezeteket
miért nem érinti a benyújtott törvényjavaslat. Ennek oka az, hogy a stabilitási alap
kormányhatáskörben meghozott intézkedéseiről kormányhatározat, illetőleg a
konvergenciaprogram kapcsán egy elvi döntés szerepelt. Ami törvényi jóváhagyást igényelt a
stabilitási tartalékon belül, az már az említett költségvetési törvénymódosítással a 2011. évi
XXXII. törvénnyel megszületett. Tehát már korábban az alkotmányos fejezeteknél erről a
tartalékképzésről döntött az Országgyűlés.

Szintén elnök úr kérdezte, hogy mi az oka, a technikai magyarázata annak, hogy egyes
fejezeteknél a kiadások és bevételek nincsenek egyensúlyban. A legtöbb költségvetési
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fejezetnél ez a helyzet, amit elnök úr említett. Gyakorlatilag az összes minisztériumnál igen
jelentős kiadásokat és csekély bevételeket láthatunk. Az össz kiadás-bevétel különbsége a 42.
fejezetben, a központi költségvetés bevételei fejezetben megjelenő bevételi számok, illetőleg
az államháztartási hiány. Magyarul a globális fedezet elve alapján egy helyen jelentkeznek
döntően a bevételek, és külön helyen, külön fejezeteknél a kiadások. Egy-két kivétel van ez
alól az alapszabály alól, például a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet egyensúlyban van, részben
a címzett járulékbevételek, részben a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap befizetései
miatt.

Ami a számok realitását, alátámaszthatóságát illeti. Szintén elnök úr fogalmazta meg,
hogy ha könnyen végrehajtható egyes fejezeteknél, például a rendőrségnél, a
Belügyminisztérium fejezetén belül, a kiadáscsökkentés, akkor reálisak voltak-e a számok. Itt
van nálam az a dokumentum, ami tartalmazza 2011. évi törvényjavaslat vitája során
elhangzott észrevételeket, amelyekben minden kormánytól független szerv a 2011. évi
költségvetési törvényjavaslatot reálisnak tartotta. Azt gondolom, hogy a kiadások mértéke
nyilván függ a biztosan várható bevételektől. Egy-egy területen nem az a kérdés szerintem,
hogy adott összegű kiadás elkölthető-e vagy sem, hanem az, hogy mennyire biztos a fedezete.
Ha a rendőrségnél maradunk, azt gondolom, célszerű vagy jó lenne, ha a rendőrség teljes
eszközparkját le lehetne cserélni. Vagy útépítések tekintetében azt gondolom, célszerű és jó
lenne, ha sokkal több utat lehetne építeni. Ugyanígy a vasútnál. Bocsánat, ha közhelyszerű

dolgokat mondok, de a kiadások lehetőségei, igényei számtalanok, az a kérdés, hogy egy
fegyelmezett államháztartás mellett, egy adott hiányszintet nem meghaladva, mennyi az a
bevétel, amely biztosan tervezhető.

A költségvetési törvényjavaslat benyújtása óta az említett világgazdasági események
kockázatossá tették egyes bevételek teljesülését. Hadd mondjak egy példát, hogy mi az az
előre nem látható ok, ami a bevétel elmaradását eredményezheti. Tavaly év végén, illetőleg az
idén év elején teljesedett ki az adósságválság. Ha arra gondolunk, hogy Görögországban
milyen folyamatok vannak, és ez hogyan gyengítette az euró egészének árfolyamát a svájci
frankhoz mint menedékvalutához képest, akkor láthatjuk, hogy az euró gyengülése a frankhoz
képest maga után vonta a forint gyengülését a frankhoz képest. Ugye, Magyarországon több
százezer devizahiteles van. Ezen devizahitelesek törlesztőrésze automatikusan, a frank
erősödésével összhangban, növekedett. Ahogyan gyengült a forint, úgy növekedett a
törlesztőrészlet. Értelemszerűen ez a rendelkezésre álló jövedelmek fogyasztási célú
felhasználását szűkítette. Ergo, az adósságválság kiteljesedése, az euró gyengülése, a frank
erősödése magával hozta a devizahitelesek, több százezer devizahiteles törlesztőrészletének
növekedését, ismétlem, a fogyasztás csökkentését. Ergo lehet, hogy áfából kevesebb bevétel
fog befolyni. Ez egy kockázat. Ezért kellett a bevételeknél egy korrekciót végrehajtani, és
ezért kellett automatikusan a kiadási oldalon egy korrekciót végrehajtani.

Ennek kapcsán meg kell jegyeznem, ugyan most nem téma, de a kormány
értelemszerűen a devizahitelesek, lakáshitelesek problémájának megoldásáról már
rendelkezett, és az ezekkel kapcsolatos szabályokat nyilván a tisztelt bizottság is ismeri.

A másik dolog, amit ki kell emeljek, hogy a bevételek, a biztosan befolyó bevételek
határozzák meg a kiadások mértékét, és nyilván az új helyzetre, a szűkebb kiadásokra a
tárcáknak már februártól volt lehetőségük felkészülni, és ahogy említettem, áprilisban már
született egy kormánydöntés, illetőleg most egy törvényjavaslat véglegezi ezeket a
zárolásokat, illetőleg csökkentéseket. Magyarul a tárcáknak februártól volt idejük felkészülni
arra, hogy a csökkentett kiadások mellett is el tudják látni a feladatukat. Köszönöm szépen.
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Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr, a válaszait. A vitát megnyitom a törvényjavaslat
fölött. Ki kíván szólni? Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha már senki nem kezdi el,
hozzákezdek én. Van két olyan gondolt az előterjesztésben, amivel egyetértek, és van sok
olyan, amivel nem értek egyet. Amit az előterjesztés szóbeli indoklásának kezdetén
szerepeltetnek, az szerintem rendben lévő okfejtés, rendben lévő gondolat. Miszerint a
kormány elkötelezett, ennek érdekében a GDP 1 százalékát… satöbbi, satöbbi. Úgy
gondolom, az is helyes, ha egyszer azt látja a kormány, a nem létező Pénzügyminisztérium
szakemberei, hogy probléma van a költségvetés teljesülésével, akkor korrekciót hajtanak
végre.

Na most, ami viszont nincs rendben, azok a következők. Eddig nyilvánvalónak látszik
az, hogy olyan tételekhez nyúl most itt hozzá az előterjesztés, amelyek reális volta legalábbis
kérdőjeles volt a költségvetés elfogadásakor, szemben azzal az érveléssel, hogy minden
független szervezet úgy gondolta, hogy reális. Én tudok idézni olyan véleményeket, amelyek
elhangzottak, részben a parlamentben, részben a parlamenten kívül, amelyek nem tartották
teljes mértékben reálisnak ezeket az előirányzatokat. Úgy gondolom, ezt a kormány is
világosan látta, hiszen nem telt el hat hét sem a közlönyben történő megjelenést követően,
amikor már a kormány-előterjesztés elkészült arról, hogy milyen mértékű beavatkozást
gondol a kormány végrehajtani a költségvetés egyenlegének tartása, megőrzése érdekében.

De erre a Fidesz úgy szokott reagálni, hogy összedőlt a költségvetés. A Fidesz úgy
szokott reagálni, hogy elhazudták a számokat. Erre a viselkedésre a Fidesz úgy szokott
reagálni, hogy semmilyen tervezett értéket nem tartanak. Én nem mondom ezeket a jelzőket,
mert fölösleges. Szerintem napnál világosabb a helyzet, ami itt most bekövetkezett. Azzal
például egyetértek, hogy erre reagálnia kell a kormánynak. A reagálás mikéntje az, ami most
vita tárgyát képezi, úgy gondolom, közöttünk. Mégpedig a következő miatt. Ennek az
előterjesztésnek az egyik mellékletében megtartják azt a táblázatot, amely úgy van
föltüntetve, hogy a stabilitási tartalék felhasználásának költségvetési törvénymódosítási
igénye. Ennek a táblázatnak van egy olyan része, ami nagyon tanulságos, hiszen mintegy 182
milliárd összegben számol el azzal, hogy milyen adókorrekciókat hajt végre a várható
adóbevételeknél. Ezek közül csak kettőre szeretném fölhívni a figyelmet. Nevezetesen a
társasági adót 84 milliárddal kisebbre tervezi ettől kezdve a költségvetésben, az általános
forgalmi adót pedig 69 milliárddal kisebb összegre tervezi. Ezek számottevő eltérések a teljes
előirányzathoz képest. Nem 1-2 százalékpontos, hanem tizen-százalékpontos nagyságrendű

eltérések az eredeti előirányzathoz képest mindkét előirányzat esetében.
Azt tudom csak mondani, hogy azért ezek decemberben már látható nagyságú

eltérések voltak, és nem biztos, hogy az azt megelőző időszak megalapozott, gondosan
előkészített, jól végigszámolt, képviselői indítványokon nyugvó törvénymódosítási dömping
nem volt hatással ezekre az eltérésekre. És most csak óvatosan fogalmaztam. Ebben a
bizottságban számtalanszor szóvá tette már az ellenzék, hogy nem volt ezen módosító
indítványokhoz benyújtva megfelelő hatásszámítás, nem volt rendesen végigszámolva, hogy
mi lesz ennek a hatása. Én csak arra utalnék, hogy nem a két legnagyobb szám, de az
illetékeknél 6 milliárd 600 millió forintos csökkenést prognosztizál immáron a költségvetési
törvényben szereplő értékhez képest, azon nem teljesen konzekvens változtatási sorozat
eredményeképpen, ami itt az elmúlt egy évben történt a képviselői indítványok hatására.
Ebből a szempontból szeretném fölmenteni a hivatali apparátus tagjait az alól, hogy vajon ők
számoltak-e rosszul, vagy ők nem tudták megbecsülni jól a képviselők nagyszerű
törvényalkotási tevékenységét.
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Na most, ugyanakkor folytatódik ez a bizonyos indoklási rész egy olyan táblázattal,
amely a stabilitási tartalék részletezése. Ugye, ez tulajdonképpen, ha jól értem, akkor egy 5,4
milliárd forintos bevételi változást tartalmaz, és egy 245 milliárd forintos kiadási
változtatássorozatot tartalmaz. De az én értelmezésem szerint, és remélem, hogy egyetértünk
ebben államtitkár úrral, hogy az ebben a táblázatban szereplő fejezetenkénti számok végig
vannak vezetve a költségvetés most beterjesztett módosító javaslatain. Azaz az előtte szereplő
70 oldalban föltüntetett különböző előirányzatok új értékeinek meghatározásában keresztül
van vezetve ez a bizonyos kiadási előirányzat-módosulás. Csak egy számot kiragadva,
mondjuk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium mínusz 38 milliárd 35,2 millió forintos
előirányzat-módosulása már a törvényjavaslat táblázatos részében végig van vezetve a
minisztérium táblázati értékeket tartalmazó sorain.

Ez csak azért izgalmas, mert tulajdonképpen, ha másként fogalmazzák meg az
indoklásban szereplő táblázat fejlécét, akkor akár azt is írhatták volna, szemben azzal, ami
most itt úgy van írva, hogy a stabilitási tartalék részletezése, hogy immáron ez nem a
stabilitási tartalék részletezése, hanem az az összefoglaló táblázat, amit keresztülvezettek a
költségvetésen, és a költségvetési törvény módosításában szereplő fejezeti összegek
csökkentett értékű kiadási előirányzatai ekkora értékkel korrigáltan tartalmazzák az eredetihez
képestit. (Babák Mihály halk megjegyzést tesz.) Köszönöm szépen, hogy kivételesen egyetért
velem, ismételten hangos bekiabálással képviselőtársam is. (Babák Mihály: Nem kiabálok.)
Azt szokták mondani, hogy ennek az előterjesztésnek az értelmezésében nyilvánvalóan sok
vitára nem fog sor kerülni a végén, ha mindenki számára egyértelművé válik, de amit
kérdéseikben képviselőtársaim hiányoltak, azt egy, szerintem roppant egyszerű módon
megcsinálható számítógépes szerkesztési folyamat lett volna, hogy az összes fejezet összes
előirányzatának a korrekciója nem több annál, vagy nem más ahhoz képest, mint ami a
szándék volt. Nevezetesen, hogy durván egy 245 milliárdos kiadásváltozás, egy durván 5
milliárd forintos bevételváltozás eredményeképpen nagyjából ez a bizonyos 250 milliárd 300
millió forintos hatás fejthető ki az egyenlegre a végeredmény tekintetében.

Tehát most hozzászólásomban csak azt szerettem volna kifejteni, érzékeltetni, hogy
ahogyan keresztülvezetik itt az előirányzatok módosítását a költségvetésen, az egy korábban
meghozott döntés tényleges keresztülvezetése. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy a korábbi
zárolás és más intézkedések mára olyan körülmények közötti megváltozott helyzetet ítél a
kormány, hogy el kell vonni, meg kell szüntetni előirányzatokat azért, hogy még véletlenül se
történjen kiadás azokon az előirányzatokon, ahol eddig csak zárolás történt. Hiszen a folyamat
maga úgy néz ki, hogy volt egy zárolási döntés hónapokkal ezelőtt, itt már Boldvai
képviselőtársam mondta, hogy az azzal kapcsolatos, annak idején a költségvetési bizottságban
egységesen kialakult álláspontra vonatkozó kormányzati előterjesztést sajnos nem kaptuk
meg, nemhogy április végéig, de mind a mai napig sem, azaz úgy ítélik meg, hogy ezekre sort
kell keríteni.

Abban véleményeltérés marad közöttünk, hogy vajon az újként bekövetkező gazdasági
változások eredményezték-e azt, ami miatt ezt a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé
terjesztette a kormány, vagy pedig egyébként már korábban is látható folyamatok
konzekvenciájaként vonták le a következtetést az év elején a mintegy 250 milliárd forintos
korrekcióra. Arra, hogy miért vártak mostanáig, sokféle taktikai megfontolást lehet találgatni,
én sokat nem gondolok találgatni, itt elnök úrnak a megállapításával egyetértek, miszerint
amikor megszületett magáról a zárolásról a döntés, akkor nyilvánvaló kellett legyen mindenki
számára, legyen az miniszter, legyen az államtitkár, legyen az Országgyűlés képviselője, hogy
olyan csoda nem fog bekövetkezni, ami alapján a korábban zárolt összeg fölszabadításra
kerülhetne. Az egy nagyon fontos kérdés ezek után természetesen, de az nem ennek a
bizottságnak a hatáskörébe tartozik szerintem, hogy vajon az ilyen módon csökkentett
előirányzatok az adott fejezeteken belül milyen szakmai programok, szakfeladatok ellátására
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nyújtanak fedezetet, és mi az, amire nem nyújtanak fedezetet. Emlékeim szerint az a bizonyos
április végéig ígért írásos anyag azzal az igénnyel fogalmazódott meg, hogy az egyes
fejezetek milyen módon kívánják a rájuk vonatkozó kiadási összegek változásának hatását
megvalósítani, levezetni. Azaz a fejezetek főösszegéhez képest a fejezeteken belül milyen
tevékenységek fognak kevesebb költségvetési forrással rendelkezni, mi az, amit ennek
megfelelően nem végeznek el, létszámhoz hozzá kell-e nyúlni, fejlesztési programokat le kell-
e állítani, meg kell-e kurtítani bizonyos egyéb, nem fejlesztési, és nem folyó működési, hanem
más kiadási tételeket és melyeket. Szóval, erre vonatkozott annak idején a költségvetési
bizottságon belül egységesen elfogadott igénymeghatározás.

Tehát most úgy gondolom, hogy itt sokféle megközelítés létezhet, de ez az az eset,
amikor nyugodtan ki lehet azt mondani, amit itt az elmúlt egy évben a kormányoldal
számtalanszor politikai szlogenként használt velünk szemben, hogy a megtervezett
költségvetési előirányzatok közelébe sem fognak érni a tényleges teljesítések több előirányzat
esetében. És most nem akarom fölsorolni, hogy melyeknél, nyilvánvalóan a legnagyobb tételű

módosítást elszenvedő előirányzatoknál következik mindez be. Én magam úgy gondolom,
hogy természetesen a 3 százalék alatti költségvetési hiány elérése érdekében szükséges olyan
lépéseket tenni, amelyek azt eredményezik, hogy ez a hiánymérték tartható legyen. De ez
eléggé nyilvánvalóan már az elmúlt év őszén, telén, a költségvetési törvény elfogadásakor is
látható folyamat volt. Mi azt kritizáljuk, azt tesszük szóvá, hogy miért június közepén kell ezt
a korrekciót elvégezni. Vajon az-e a legcélszerűbb módja a korrekciónak, ami itt most
előttünk van, hiszen azért van ennek néhány olyan kritikus pontja, amelyben bizonyosan nem
lehet egyetérteni. És most csak két előirányzatra szeretnék utalni, a Munkaerő-piaci Alap
mínusz 25 milliárdjára és a Belügyminisztérium mínusz 35 milliárdjára. De én nyilvánvalóan
személy szerint nem fogok tudni egyetérteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mínusz 13
milliárd forintos előirányzatcímének meghatározásával sem, és nem akarom tovább mondani
a különböző tételeket.

Az bizonyos, hogy ez már nem az a költségvetés ezt követően, ha elfogadásra
kerülnek ezek a számok, mint amilyennel ennek az évnek nekivágott az ország. Úgy
gondolom, egészen más tartalmak vannak ilyen mértékben csökkentett előirányzatok mögött,
mint ami korábban volt. Nem érdemes ezt követően olyan szövegeket hangoztatni és mondani
már politikusoknak sem, szakembereknek meg főként nem, hogy akkor majd bőségesen lesz
erre, arra és amarra is előirányzat ebben az évben, mint amilyen korábban nem volt, hanem
úgy gondolom, arról kell beszélni, hogy mi az, amit ezt követően ezen források hiányában
immáron nem lehet végrehajtani, nem lehet megtenni.

Végezetül szeretnék arról szólni, hogy az általam az elején már említett adóbevétel-
előirányzat-módosulások mennyire szükségszerű vagy mennyire nem szükségszerű

változtatásokat jelentenek. Magam úgy gondolom, hogy az általános forgalmi adó 69 milliárd
forintos előirányzat-csökkentése egyértelműen a Fidesz gazdaságpolitikájának bukását jelenti.
Önök arra alapozták ennek az évnek a költségvetés előirányzatainak számos részét, hogy
olyan fogyasztásbővítés fog bekövetkezni az önök által végrehajtott, úgymond adócsökkentés
eredményeképpen, amely jelentős mértékben föl fogja Magyarországon futtatni a
kereskedelmi forgalomban a fogyasztást, ennek a fogyasztásnak az eredményeképpen bővülni
fog a fogyasztási adókból származó bevétele az államnak. Amikor itt most önök fél év
hatására visszalépnek közel 70 milliárd forinttal az áfabevételből, akkor, azt gondolom, még
ha nem is mondják ki, számszerűen nyilvánvaló beismerése annak, hogy nem az következett
be az adóváltoztatás eredményképpen, mint amit önök gondoltak, terveztek, hirdettek, és
ezzel próbálták alátámasztani döntésük helyes voltát. Mi mindig vitattuk ennek a döntésnek a
helyes voltát.

A társaságiadó-bevétel, valamint az egyszerűsített vállalkozási adó bevételének 100
milliárd forintos visszalépése pedig azt mutatja, hogy semmilyen módon nem igaz az az
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állítás, amit időnként szoktak hangoztatni mind a mai napig, hogy az úgymond kisebb
adómérték nagyobb adóbevételt fog majd eredményezni. Azt gondolom, még egy olyan
alappillére megdőlt az önök gazdaságpolitikájának, ami után érdemes lenne végiggondolni
azt, hogy pontosan mi lesz azoknak a döntéseknek a következménye, amelyeket az elmúlt
hónapokban meghoztak, még az előtt, mielőtt súlyosabb változtatásokat kell végrehajtani a
2011. évi költségvetésben. Ez is elég súlyos, amit most végre kell hajtani, és még egyszer
mondom, hogy körültekintőbb, végiggondoltabb adóváltoztatásokkal, illetve különböző más
törvényekben végrehajtott képviselői indítványos módosításokkal elkerülhető lett volna az a
kudarc, mert úgy gondolom, csak kudarcként jellemezhető, ami itt most történik. Köszönöm
figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó képviselő úrnak adok szót.

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Bizonyos szempontból egyetértek Veres képviselő úrral, mégpedig a
tekintetben, hogy a legfontosabb célkitűzés a 2011. évre vállalt hiányszám teljesülése, úgy
abszolút számban, mint a strukturális hiányban. Ez elengedhetetlen, ez biztosítja azt, hogy a
rendkívül hektikusan alakuló világgazdasági folyamatok és pénzügyi folyamatok mellett
Magyarország a stabilitás szigete maradhasson. E tekintetben örülök, hogy Veres képviselő úr
is osztja ezt a legfontosabb célkitűzést.

Abban pedig, hogy milyen formában és hogyan éri el a kormány, illetve a parlament
ezt a döntéshozatal során, nem csodálkozom, hogy véleménykülönbség van közöttünk, mert
ez a dolgok természetéből adódik. Azoknak a megjegyzéseknek persze, van némi diszkrét
bájuk, amikor képviselő úr hiányolja a hatástanulmányokat, ezen többször elvitatkozgattunk
már itt, a bizottságon belül is, hogy ezt mi is hiányoltuk annak idején, tehát e tekintetben, úgy
gondolom, szemrehányásként elmondani vagy felhánytorgatni ezt sok alapja nincs képviselő

úrnak.
A másik felvetése pedig, ami arra vonatkozik, hogy most hogyan és mint bukott meg

egy kormány gazdaságpolitikája, én nem ezt látom. Én azt látom, hogy a kellő
korrekcióképesség megvan a kormányban, ellentétben azokkal az időkkel, amikor az önök
tevékenységét vizsgáltuk, amikor hasonló nagyságrendben, sőt, nagyobb nagyságrendben
tértek el bevételi és kiadási tételek. Önök azt az utat választották, hogy nem nyúltak ezekhez a
tételekhez, és „majd lesz valami” felkiáltással az államadósságot sikeresen megnövelték.
Ezzel a költségvetés hiánya általában növekedett, és kevésbé törődtek azzal, hogy szigorú
gazdaságpolitikát, szigorú fiskális politikát folytassanak. Azért vagyunk ott, ahol vagyunk, és
ezért van az államadósság az egekben. Most pedig, amikor a kormány kellő időben
beavatkozik, éppen abból kifolyólag, hogy az államadósság terhe, az örökség terhe ne
növekedjen, eléggé farizeus ezt a kormány szemére hányni, hogy nem teljesülnek az
eltervezett bevételek, még ha tényszerűen adott esetben igaz is ez.

Ami pedig annak a vitának a kérdését illeti, hogy ez most annak köszönhető-e, hogy
rosszul volt megtervezve, vagy kellő időben következett-e be a korrekció, sok értelme
szerintem nincs. Másrészt viszont, úgy gondolom, azt talán elfogadhatja képviselő úr is, hogy
ez a kormány sem olyan botor, hogy direkt olyan költségvetést terjeszt be a parlament elé,
amely februárban már korrekcióra szorul. Ez szerintem nem logikus, mert miért vállalna föl
ilyen fölösleges támadási felületet, miért adna ilyen magas labdát önnek vagy önöknek föl, ha
nem muszáj. Inkább államtitkár úr érvelésével értenék egyet, hogy olyan gyorsan és
hektikusan változnak a pénzügyi folyamatok a világgazdaságban, lásd görög válság, lásd
frankerősödés, amelyek még a tervezés időszakában, augusztus-október környékén kevésbé
látszott vagy nem látszott. Nyilván az akkori tervezést gyorsan korrigálni kell, gyorsan
finomhangolni kell annak érdekében, hogy a legfőbb célkitűzés teljesülhessen, a 3 százalék
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alatti költségvetési hiány tartása. Tehát nagyobb empátiát szeretnék kérni és nagyobb
realitásérzéket képviselő úrtól annak érdekében, hogy reálisan tudjuk értékelni a
folyamatokat.

Azóta, hogy a februárban elhatározott zárolás a mostani törvénymódosítással
bekövetkezik, eltelt csaknem három, majdnem négy hónap, kellő felkészülési ideje volt
valamennyi tárcának arra, hogy a szűkülő források mellett megtervezhessen, újratervezhesse
az ez évre vállalt feladatait. Azt pedig, hogy bőség lett volna, vagy bő forrásellátottság, nem
tapasztaltam, hogy ezt bárki mondta volna a költségvetés tárgyalása során, sem ezen bizottság
ülésein, sem a parlamentben. Nem ismerek egyetlen képviselőtársamat sem, aki azt mondta,
hogy akkor most eljött a Kánaán, és bőven lehet költeni a tárcáknak, mert rendkívüli
forrásbőségük van. Arról volt szó, hogy a 2011-es év szűkös lesz, rendkívül nagy
odafigyeléssel teljesíthető, és ebben az odafigyelésben az is benne van, hogy a zárolt
összegeket, senki nem örül ennek, de véglegesen el kell vonni. Ez következett be. Úgy
gondolom, hogy az, amit képviselő úrral olvasunk, ennek a másik oldala. Nem mondom, hogy
ennek örülni kell, meg kell tapsolni ezeket az intézkedéseket, de úgy gondolom, a reális
értékeléshez ez mindenképpen hozzátartozik.

Hogy milyen tételekből tevődik össze? Képviselő úr felsorolt egy jó párt tételt.
Honnan kellene elvenni még, ha ezek a tételek maradnának az eredeti előirányzat szintjén? E
tekintetben az az ellenzéki lét kellemes állapot, amikor meg lehet mondani, hogy innen se
kellene, onnan se kellene, és végül kiderül, hogy sehonnan nem kellene. Ebben megint
egyetértünk, mert az lenne a legjobb, ha sehonnan nem kellene elvenni forrást. Tehát
összességében azt tudom mondani, hogy az az elképzelés, az az elszántság, elkötelezettség,
ami jellemzi a kormányt, hogy a 3 százalék alatti hiányt tartsa, mindenképpen reális és
elfogadható az ország finanszírozhatósága miatt is. Másrészt pedig az is kellően tolerálható,
úgy gondolom, hogy kellő fölkészülési időt adott az egyes fejezeteknek, hogy megtervezzék
az új helyzetben a működésüket. Ezzel az értékeléssel szeretném kérni képviselőtársaimat
arra, hogy támogassák a parlament döntései során is ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tukacs képviselő úr, aztán Babák képviselő úr
következik.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is azt
szeretném mondani, hogy ha a közigazgatással foglalkozó egyetemi képzésben majd példákat
akarnak mutogatni a hallgatóknak arra, hogy hogyan kell olyan indoklást készíteni, amiben a
lényeg el van bújtatva, azt hiszem, ez az előterjesztés jó példa lesz rá. Azért lesz rá jó példa,
mert látszik, hogy hiányzik belőle az államtitkár úr által is elismert, nagyon sok háttéradat,
ami érthetővé tenné, hogy mi a hatása, és mihez képest mi a hatása ennek az előterjesztésnek.
Részben a nyelvezete miatt, mert hát ember legyen a talpán, aki megfejti. De mondjuk, legyen
ez a mi problémánk most.

A másik, amiről még szeretnék néhány szót ejteni, ez a bizonyos miért nem rendezünk
el ügyeket egyszerre. Tehát miért nem rendezzük el a MOL költségvetési hatását egyszerre a
250 milliárdos stabilitási alapéval. Hadd kockáztassam meg azt a vélekedést, hogy az az
összességében 750 milliárdos összeg azért már elég jelentős lenne ahhoz, hogy egy
pótköltségvetést is követeljen a bizottság a tárcától. Ha én ezt jól értem. Ezért tehát nem
hiszem, hogy figyelmetlenség, időhiány vagy bármi más lenne az oka annak, hogy nem együtt
tárgyaljuk ezeket a hatásokat, hanem egyszerűen arról van szó, hogy 750 milliárd a
költségvetésben már elég jelentős ahhoz, hogy emlékeim szerint azt a bizonyos határt, amit
március elején felfelé módosítottunk a kormánytöbbség javaslatára, átlépjük.
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Ott folytatnám, ahol Veres képviselőtársam abbahagyta, hogy vajon ennek a
költségvetésnek a tervezése valóságos gazdasági mutatókon és jó becsléseken alapult-e. Az
adóbevételek hatása már nem lehet egyszerű tévedés. Úgy gondolom, hivatkozni a görög
válság fordulataira, az ebből adódó devizaárfolyam-különbségekre lehet, de a gazdaságnak
például abban a szegmensében, ahol a 9 hónapja álló Új Széchenyi-terves pályázatok nem
hoznak gazdasági élénkülést, például az építőiparban, ezért tehát nem hoznak, mondjuk
áfabevételeket, és nem valószínűsíthetőek társasági nyereségadó-bevételek, ez elég könnyen
megbecsülhető volt. Elég könnyen megbecsülhető volt. Nem hiszem, hogy az optimista
változatok szerint 3 százalékhoz közelítő gazdasági növekedés valóságos tényeken alapult-e,
valóságos becsléseken alapult-e, olyan becsléseken, amelyek jó közelítéssel írják le a
gazdaság állapotát.

Összességében tehát nem azt gondolom csak és kizárólag, hogy a költségvetés
tervezésekor nem valóságos adatok voltak. Azt is gondolom, hogy a gazdaság állapotára
vonatkozó megállapítások helytállóak, és a kormányt hibáztató megállapítások is helytállóak,
hiszen ebből az egy kiragadott példából, de ha még ezt tovább folytatjuk, az adórendszer
egyébként rosszul becsült és rosszul feltételezett belső piaci hatására vonatkozóan, és, és, és,
akkor azt gondolom, hogy bizony egyértelmű, hogy a költségvetésnek rossz volt a
kiindulópontja. Nem szokványos, mondhatni példátlan eset az, hogy egy hónappal a
költségvetés életbe lépése után azt kell mondani, hogy 250 milliárdot zárolnak, majd utána
pedig véglegesen kivonják a költségvetésből. Éppen ezért abban talán mégsem kellene az
ellenzéki oldalnak nagyon empatikusnak és belátónak lenni, hogy ezeket az okokat ne
firtassuk azért, mert ez a kulcsa a költségvetésnek. Dancsó képviselőtársam értékként írja le,
Veres képviselőtársammal látszólag azonosan azt, hogy a kormány képes az önkorrekcióra.
Hát igen, a költségvetés tekintetében, de nem a gazdaságpolitika tekintetében. Ha a
gazdaságpolitika tekintetében tenné ezt az önkorrekciót, az sokkal üdvösebb lenne a
költségvetés állapotára nézvést is.

És persze felvetődik a beltartalom, hogy vajon mi ez. Én nem gondolom, hogy ez csak
a tárcák ügye. Ez a tárcák alá tartozó összes létező intézmény, hozzá kapcsolódó
háttérintézmény, gazdasági társaság ügye is lesz az elvonások kérdése. Hiszen látunk jócskán
olyan állami intézményeket, amelyek előbb a költségvetés eredeti adatain alapulva kezdték el
a saját költségvetésük megtervezését, majd február-márciusban azzal küszködtek, hogy
hogyan próbálják meg a zárolást megoldani a saját területükön, majd most ezzel a döntéssel
elkészítik a harmadik típusú költségvetésüket is ebben az évben, úgy, hogy gyakorlatilag
bizonytalanságban tartjuk őket. Egyrészt bizonytalanságban tartottuk eddig, hogy meglesz-e
az a zárolt pénz, nem lesz, mi lesz annak a sorsa, másrészt bizonytalanságban tartjuk őket az
év következő részére, időszakára is, hiszen semmi nem garantálja, hogy a következő időben
nem lesznek ilyen típusú, akár zárolási, akár költségvetési korrekcióra vonatkozó
kormánydöntések.

Ezért tehát annak az igénye a bizottság ellenzéki tagjai részéről, hogy lássunk a
számok mögé, ne csak költségvetési fejezetek értelmében, hanem a valóságos hatásokat
tekintve is, szerintem jogos lenne. Nyilvánvaló, hogy a költségvetési bizottság nem fogja az
oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok és különféle tárcák belső ügyeit teljes egészében
számba venni, de hát szerintem nem lenne rossz igény az, hogy megnézzük, vajon milyen
hatással van az elvonás a költségvetés tekintetében a különféle pénzügyekre, és ezeknek a
következménye. Már csak azért sem, mert 250 milliárd a költségvetésnek majd 2 százaléka,
majd 1 százalékos GDP. Ezért ennek a kivonása a költségvetésből nagy valószínűséggel
hatással lesz a gazdaság általános működésére is. Ez már akkora összeg, hogy
valószínűsíthető, hogy a belső fogyasztás tekintetében, a bérezési viszonyok tekintetében, a
foglalkoztatás tekintetében és egyebekben hatással lesznek. Nem lehet azt mondani, hogy a
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Munkaerő-piaci Alapból történő kivonás nincs hatással ezekre a folyamatokra, és még
sorolhatnék jó néhány dolgot.

Arra vonatkozóan pedig, hogy hogyan lehetne ezeket a tételeket másképpen leírni, ha
már szükség van arra, hogy ez a 250 milliárdos végleges kivonás megtörténjen a
költségvetésből, van javaslatunk. Nemcsak ilyen, nálunk Kelet-Magyarországon egyébként
nem demagóg javaslattal élnénk, hogy futballstadionokra 12,5 milliárdot kidobálni ebben a
helyzetben eléggé fölöslegesnek tűnik. És akkor még óvatosan fogalmaztam itt a
futballrajongókra való tekintettel. Tehát van a költségvetésben jó néhány olyan tétel, a
Miniszterelnöki Hivatal tájékán és máshol, aminek nem feltétlenül indokolt ilyen időkben a
megléte. Tehát nem feltétlenül kell ezeket elkölteni, nem feltétlenül kell ezeket a
költségvetésben szerepeltetni. Ja, természetesen ez okozna problémákat, nem
gazdaságpolitikai típusú, hanem belső problémákat a kormányzópárt soraiban, de hát nem
lehet attól eltekinteni, hogy ezeket számba ne vegyük. Azt gondolom, bármennyire is gyors
ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása, a módosító javaslatok ügyében, legalábbis
demonstratív szándékkal ezt az ellenzék be fogja nyújtani. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy
szót adott, és köszönöm, hogy meghallgattak bizottsági tagtársaim.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr következik.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Tisztelt
Bizottság! Úgy gondolom, hogy a költségvetés évközi módosítása, különösen a mai világban,
helyes dolog. Mert két út áll általában egy ország előtt. Vagy követi a reálfolyamatokat és a
költségvetési folyamatokat, vagy pedig nem nyúl hozzá, és elszáll, mint ahogy elszállt az
utóbbi 8 évben is. Nem korholva, de úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amelyekhez kell és
szükséges alkalmazkodni. Magam abból a példából indulok ki, hogy ha egy háztartásban
rendkívüli kiadások, bevételkiesések jönnek, akkor át kell gondolni egy családnak is a
költségvetését, nemcsak egy országnak, még egy családnak is. De ha azt nézzük, hogy az
önkormányzatoknak is reagálniuk kell azokra a folyamatokra, amelyekben a bevételek
módosulnak, mert a helyi gazdaság hektikusan működik, akkor a bevételek után a kiadásokat
is igyekezni kell a reális szintre szabályozni, különben a hiány elszáll. Elszáll, és úgy
gondolom, hogy ezt nem szabad megengednünk, mert olyan közgazdasági klíma vesz körül
minket a világban és az Unióban, hogy nem engedheti meg magának Magyarország, hogy
túllépje a hiánycélját. Most nem a hiánycélnak van minden alárendelve, mert nyilvánvalóan
vannak olyan kiadások, amelyek a hiánycél mellett is nagyon fontosak, de mindenhol meg
kell keresni azt a lehetőséget, hogy hol lehet a kiadásokat csökkenteni, a reálfolyamatokhoz, a
reálgazdasághoz igazítani.

A hiánycélok megfogalmazottak, sajnos eléggé sarkosak, ezekből nem lehet, nem
tudunk, és nincs módunk kilépni. Nincs lehetőségünk ezt a küszöböt átlépni, mert komoly
gazdasági, pénzügyi és egyéb más következményei vannak. Azért ugye, a 2011. évi
költségvetést követő zárolásnál senkinek sem voltak illúziói, hiszen azért mindenki tudhatta
azt, hogy ezek többségében biztonságot jelentenek, de valószínű, hogy ha a folyamatok
kedvezőtlenül alakulnak, akkor elvonásra kerülnek, és újraosztódik a költségvetés. A
folyamatok nem úgy alakultak, ahogy terveztük, de azért hadd emlékeztessek mindenkit arra,
hogy közben bezárták a 2010-es évet, és vannak olyan ügyek, amelyek két kormány
kompetenciájába tartoztak, és áthúzódnak, 2011-re is különböző költségvetési kihatásokkal
rendelkeznek. Említek egy példát. Az elmúlt évben a közmunka, nem tudom, hogy
tévedésből, de fél évre volt megtervezve, és jelentős milliárdokat kellett a második félévben
kifizetni ahhoz, hogy a közmunka a teljes évben megvalósuljon. Azért hozzá kell tennem azt
is, hogy december havi kifizetéseket már a 2011-es költségvetésből teljesítettek, így tehát
ezekre nem volt teljesen kalkulálva az elmúlt év költségvetésekor a kiadások hatása.
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Szóval, ha a bevételek módosulnak, hozzá kell igazítani a kiadásokat, ez reális dolog.
Ebben különben lehet bírálni a kormányt, lehet tervezési hibákra hivatkozni, tegyék a
dolgukat, ettől függetlenül a tények nem fognak változni. Ha a bevételek rosszabbul
alakulnak, kevesebbet szabad elkölteni 2011-ben Magyarországon. Nem rohangálhatunk majd
úgy források után, mint ahogy tette annak idején a Magyar Köztársaság 2008-ban, hogy az
IMF-nél és az Uniónál volt szükséges forrást keresni és szerezni. Azért szeretnék mindenkit
emlékeztetni arra, hogy 2011. az az év, amelyben nemcsak a bevételek-kiadások egyensúlyát
kell megteremteni, hanem van rendkívüli kiadás is. Többek között törleszteni kell, mélyen
tisztelt hölgyeim és uraim, ami forráskivonást jelent a Magyar Köztársaság költségvetéséből,
bevételeiből. Rendkívüli forráskivonást jelent 3-4 éven keresztül. Azért azt mindenki tudja,
hogy a gazdaság hektikus mozgású. Hektikus mozgáshoz nemcsak egy országnak, még egy
kisvárosnak is alkalmazkodni kell a saját költségvetésével, ha a reálfolyamatok másként
alakulnak, és az adóbevételek nem úgy realizálódnak, akkor jobb, ha visszafogja valaki, és
csak a legszükségesebbre fordítja a pénzt. Nem lehet Magyarország Görögország. Nem is az,
és nem is szeretnénk, ha az lenne.

A gazdaságpolitika is szóba jött. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, bármely
intézkedés, amely a tisztelt Ház elé kerül, törvényi formában megjelenik egy kormány
szándéka, annak átfutási ideje van. Mégpedig, amíg ezt lereagálja a gazdaság, az minimum fél
év. De egy vagy két év szükségeltetik hozzá. Ez így volt régen is. Aztán elhangzott olyan
mondat, hogy presztízskiadások vannak, és ehhez hasonló. Igen. Ilyen elő szokott fordulni, ez
a kormányok hibája, nem mintha az előző kormány nem akart volna ott is alagutat építeni,
ahol nem volt szükséges, és nem akart volna olyan viaduktot építeni, ahol abszolút nem volt
rá szükség, például az autópályáknál. Ilyen hibákat el szoktak követni a kormányok, én
szeretném, ha a mostani kormány nem követne el ilyen hibákat, és ha lehetséges, akkor át kell
értékelni bizonyos grandiózusabb elképzeléseket.

Szóval 2011. a tervezhetőség nehézségeivel küszködik, és ennek még nem vagyunk a
végén. Nem tudni, mi lesz az Unió pénzügyeivel, nem tudni, mi lesz Spanyolországgal,
Portugáliával, Görögországgal, és milyen hatásai lesznek erre a német gazdaságnak. Ez ma
még pontosan nem kalibrálható. Tehát önök kihasználhatják azt, hogy szekálják a kormányt, a
kormánypárti oldalt. Tegyék a dolgukat, ellenzékiek. De azért úgy gondolom, a gazdasági
folyamatok rajtunk kívül és nélkülünk zajlanak, viszont az eredmények a bevételi oldalon
érződik az állami költségvetésen.

Hadd mondjak még el annyit, hogy például jómagam is otthon egy kisváros
költségvetését évente négyszer, ötször vagy hatszor módosítom. Ez a reális költségvetési
politika. Ugyanis elképzelhető, és valójában is így van, hogy a reálszférában lényegesen
egyszerűbb, de amikor több száz helyről, vagy 50-60 helyről van bevétele egy kormánynak,
egy állami költségvetésnek vagy önkormányzatnak, akkor sürgősen hozzá kell igazítani, mert
ha nem igazítja hozzá, akkor úgy elszáll a hiánya, mint ahogy elszállt az országé is. Hadd
mondjak egy példát. Lassan jogerős bírósági döntés van, 2004. óta nem fizették ki a
tűzoltóknak a túlórapótlékát. Kisvárosról van szó. Dancsó képviselőtársam ugyanígy tudja, ez
50 millió. Nem tudom még, hogy miből fogom kifizetni, mert az állami költségvetésben nincs
rovata, a városi költségvetésben nincs, és állami tűzoltóságról van szó. Tehát még mindig
vannak olyan anomáliák, amelyeket korábbról örökölt meg a költségvetés, úgy az országé is,
mint a településé is. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy alkalmazkodni
kell, az alkalmazkodás módja a költségvetés módosítása. Ha abban információhiányuk van,
azt megkérjük a kormánytól, a kritikát pedig köszönettel vesszük, majd igyekszünk jobban
figyelni, de nem hiszem, hogy valakinek is ma könnyebb lenne a dolga. Az embernek több
esze van, mert nem elsősorban a tervezésen, nem az apparátus felkészültségén múlik, hanem a
reálfolyamatok követésén, és annak hektikusságán múlik az állami költségvetés alkalmankénti
pontatlansága. Köszönöm, hogy meghallgattak.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? Igen, Boldvai képviselő úr!

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök
Úr! Érdeklődéssel hallgattam a vitát. Hosszú, mondhatom, évtizedes tapasztalatom itt, a
költségvetési bizottságban is megerősödik, hogy az üléspont meghatározza a nézőpontot. Nem
akarnám azokat a fordulatokat használni, amelyeket néhány évvel ezelőtt az akkori ellenzék
tagjai itt, a bizottságban használtak, nem mondom azt, hogy ez skandalum, nem mondom azt,
hogy megbuktak, nem mondom, hogy költségvetési trükkök százai azok, amelyek előttünk
vannak, hanem megpróbálok olyan szakmai kérdéseket, illetve állításokat megfogalmazni,
amelyek szerintem ennek a bizottságnak az elmúlt 20 évben az alapját képezte.

Az első, amit mondanék, hogy önök, illetve Orbán Viktor jobb keze, Matolcsy
miniszter úr abból indult ki, hogy az új gazdaságpolitikával a magyar fogyasztást megpörgeti,
16 százalékos adóval kint hagy jelentős jövedelmet fogyasztásra, és ennek a
fogyasztásnövekménynek az elsődlegességéből a magyar költségvetés adóbevételei jóval
nagyobbak lesznek, illetve nem csökkennek olyan mértékben, mint adott esetben ezt mások
feltételezték. Szeretném jelezni, hogy ez úgy csendben, halkan megbukott. Megbukott, mert
ma már ő sem erről beszél, önök sem erről beszélnek, hanem érdekes módon visszatértek arra
nyomvonalra, ami szerintem helyes, hogy a magyar gazdaságot nyitott gazdaságként
alapvetően az exportorientáció és az exportpiacok húzzák. Halkan jegyzem meg, ez ma így
van, meg lehet vizsgálni. Az a külső körülményre való hivatkozás, amit itt Görögország
apropójából megfogalmaznak, pénzügyi stabilitási szempontból igaz állítások, de ha
megnézzük a magyar export fejlődését, az elmúlt hónapok adatait, ha megnézzük az elmúlt
időszak tendenciáit, azt lehet látni, hogy a magyar gazdaság alapvetően német felfűződéssel,
de exportoldalon kifejezetten jól teljesít.

Ha a benyújtott papírt megnézzük, és megvizsgáljuk ennek a szakmai állításait, ennek
a logikának a mentén szeretném halkan jelezni, hogy az adóbevételekben mintegy 180
milliárd forinttal elmérték tervezési szinten azt, amit önök gondoltak, vagy Matolcsy
miniszter gondolt a fogyasztásnövekményből adóágon többletbevételként vagy legalábbis
bevételként megjeleníteni. Az áfából 70, az evából 16, a tányából 84, és idecsapom még az
illetékeket is, ez összesen 177 milliárd forint. Sokkal érdekesebb azonban, azt gondolom, mert
ennél plasztikusabban mutatja meg az önök elhibázott és rossz gazdaságpolitikájának
eredményét, és ezt itt önök szép csendben le is írták, csak nem nagyon beszélnek róla, mert
természetesen ez az ellenzék dolga, az a kiadási többlet, amit itt a mellékletben
szerepeltetnek. Ennek két elemére szeretném a figyelmüket felhívni, ami azt mutatja, hogy
borzasztó mértékben elmérték, elszabták a 2011-es költségvetés tervezését, illetve, ha szabad
így fogalmazni, reálfolyamatait is.

Az egyik az a sor, ami úgy szól, hogy önkormányzatok bérpótló juttatása közel 25
milliárd forintért. Gondolom, sok polgármester kolléga ül itt, a parlamenti bizottságban, ők
pontosan tudják, akik esetleg nem, azoknak mondanám, ez az az állami költségvetésből
önkormányzatoknak nyújtott kiegészítő támogatás, amit azért kaptak állami alkalmazottak,
hogy a nettó pozíciójuk a 16 százalékos szja bevezetése után ne romoljon. Nem a reálértékről
beszélek, hanem a nominális nettó pozícióról. Ezzel a 25 milliárd forinttal önök itt elismerik
azt, hogy valóban elhibázott személyi jövedelemadó-politikát folytattak, és ennek az
államháztartás szintjén, illetve a központi költségvetés szintjén önök által nem kalkulált,
korábban nem szereplő közel, 25 milliárdos többletkiadása generálódott.

A másik tétel, amire szeretném valóban szakmai megközelítésben a figyelmüket
felhívni, az a dollárkötvény-kibocsátások miatti kamattöbblet 15 milliárd forintért. Önök
beszéltek nekünk eladósodottságról, eladósításról, sok minden másról. Úgy halkan jegyezném
meg, és halkan kérdezném a Nemzetgazdasági Minisztérium jelen lévő államtitkárától is,
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hogy ugyan árulja már el nekem, hogy jól értem-e, hogy itt amit önök beírtak 15 milliárd
forintot, ez annak a dollárkötvény-kibocsátásnak adott esetben nem kalkulált felára, ami
valószínűleg a magyar gazdaságpolitika hiteltelenségéből fakad, illetve a nemzetközi piacok
CDS többletfelárazásából fakad. Tehát azt gondolom, hogy egy picit hátrább az agarakkal, ha
ezeket a szakmai és szerintem vállalható, adott esetben hibákat sorra vesszük, akkor például
csak ennek a két tételnek, amit önök ütöttek, tehát a bérpótló juttatás többletfinanszírozása,
illetve a dollárkötvény-kibocsátás miatti kamattöbblet kérem 40 milliárd forintot jelent.

Nem akarom azt állítani, hogy a 36 milliárdos belügyminisztériumi forráselvonás
ezzel azonos nagyságú, vagy adott esetben a Honvédelmi Minisztériumot sújtó forráselvonás
azonos nagyságú, de azt gondolom, hogy ezek a hibák, amiket önök a tervezésnél, a
gazdaságpolitikában 2010-ben, 2011-ben elkövettek, sajnos ezt eredményezték. És félreértés
ne essék, nem vallom, és nem gondolja egyikünk sem itt, a szocialista parlamenti frakció
tagjai közül, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekünk. Ennél talán felelősebben
politizálunk. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nem jó úton mennek.

Szeretném kezdeményezni a bizottság előtt, tudva azt, hogy valószínűséggel semmi
foganatja nincs, de szeretném jegyzőkönyvben kezdeményezni, hogy a bizottság hívja föl az
Állami Számvevőszéket arra, hogy ehhez a benyújtott törvénymódosító javaslathoz csatolja
azt a szakmai álláspontját, véleményét, amely a benyújtott módosítások megalapozottságát
tartalmazza. Mert azt gondolom, hogy olyan mértékű költségvetés-módosítást hajt végre most
a kormánytöbbség, ami amúgy eredendően is kötelező érvényű lett volna, ha nem is
jogszabályban, akkor azt hiszem, a szakmai tájékozottság alapján, hogy ehhez mellékeljék az
Állami Számvevőszék szakmai álláspontját és véleményét Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Úgy látom, nincs több észrevétel. Mielőtt átadnám
államtitkár úrnak reagálásra a szót, a szavazás előtt engedjék meg, hogy néhány megjegyzést
én is fűzzek a vitához. Mindenekelőtt egy pozitív értelmű megjegyzés. Nagyon örülök annak,
hogy a vita mindvégig szakmai mederben folyik, halad. Azt gondolom, a korábbi bizottsági
ülések hangulatához képest ezt érdemes megemlíteni.

A másik. Örülök annak, hogy államtitkár úr önkritikusan elismerte, hogy ehhez a
törvényjavaslathoz sem nyújtott be a pénzügyi kormányzat hatásvizsgálatot. Emiatt és más
miatt ez a törvényjavaslat nem áttekinthető. Engedje meg államtitkár úr, hogy idézzem önnek
az alaptörvénynek azt a megfogalmazását a 36. cikkből, ami egyértelműen és világosan
kimondja azt, hogy a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatoknak átlátható módon és
ésszerű részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami kiadásokat és a bevételeket. Ezt
szíveskedjék rögzíteni a memóriájában, és a pénzügyi kormányzat többi vezetőjének is
ajánlom szíves figyelmébe, mert természetesen minden alkalommal szóvá fogjuk, fogom
tenni azt, hogy ezt a célt még egyelőre nem sikerült megvalósítani.

A másik megjegyzésem Dancsó képviselőtársamnak szól. Azt értem, hogy az előző
kormány sem végzett ilyen hatásvizsgálatokat, de ez messze nem elégít ki sem elvileg, sem
gyakorlatilag. Elvileg azért nem, mert ha hibát követett el a szociálliberális kormány azzal,
hogy nem teljesítette a jogalkotási törvény előírását, akkor nem azzal kell a kormányoldalnak
erre reagálni, hogy akkor neki sem kell teljesíteni. Könyörgöm, így sosem leszünk európai
szintű parlament, ha én is elkövetem a hibát, te is elkövetted. A gyakorlati része pedig az,
hogy van itt, ebben az Országgyűlésben két új párt is, és azok számára sem az egyik, sem a
másik álláspont nem fogadható el.

Végül pedig az megjegyzésem, hogy ez a bizonyos két törvényjavaslat egy időben
való tárgyalása megint olyan kérdés, hogy némi összehangolással megoldhattuk volna
csapással. Most abban nem megyek bele, amit itt Tukacs képviselőtársam vizionált, hogy ha
összeadjuk ezt a két összeget, akkor már pótköltségvetési szinten ér el a probléma. Tény az,
hogy ez az Országgyűlés rettenetesen leterhelt, kapkodva hozunk sok rossz törvényt. Sok a
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munka, igen, sok munkát csinál a kormányoldal. Ezek fölöslegesek. A magam részéről ezeket
tettem volna még hozzá a vitához.

Ezek után megadom a szót államtitkár úrnak a reagálásra. Tessék parancsolni!

Az előterjesztő válasza

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, egy számomra konszenzusként kirajzolódó
gondolattal kezdem hozzászólásomat. Az hangzott el, hogy egy felelős kormány akkor jár el
jól, ha az év közben kirajzolódó kockázatokra reagál. A kormány ezt teszi, amikor benyújtja a
költségvetésitörvény-módosítási javaslatát. Megjegyzem, nemcsak új kormányzatoknál
szokás az, ahogy Babák képviselő úr említette, hogy egy jóváhagyott költségvetés
módosításra kerül, számtalan európai országban, általunk példaként tekintett nyugat-európai
országban bevett szokás az, hogy a költségvetéseket módosítják. Nemcsak olyan időben,
amikor minden nap az eurózóna válságáról és ennek hatásairól beszélhetünk, hanem úgymond
normál, békeidőkben is. Azt gondolom, hogy éppen ezért felelős az a kormányzati magatartás,
hogy ha év közben bármilyen kockázat fölmerül, akkor cselekszik a kormány, időben
cselekszik, és minden szükséges lépést megtesz a kockázatok kivédésére. Ez az első pont, az
gondolom, a konszenzus abban, hogy egy felelős kormánynak reagálni kell.

A második pont az, hogy mikor merültek föl ezek a kockázatok. Ezek vajon ismertek
voltak-e már a költségvetési törvény tárgyalásakor vagy benyújtásakor? Megmondom
őszintén, hogy szerencsés helyzetben vagyok, hiszen, ahogy említettem, itt vannak nálam a
kormánytól független szervezetek dokumentumai, és itt van nálam az az emlékeztető, azok a
sorok, amit a költségvetési törvényjavaslat vitájában a kormánytól független szervezetek
elmondtak. Hadd idézzek ezekből a számokból. Tehát reálisan voltak-e megtervezve az
adóbevételek?

A Költségvetési Tanács 2010 novemberében publikált dokumentumában az szerepel,
hogy jóval jobb államháztartási hiány várható, 2,4 százalékos, az adó- és járulékbevételeknél
több mint 100 milliárd forinttal többet vártak. Tehát nem kevesebbet, nem azt mondták, hogy
túl vannak becsülve a számok, hanem azt mondták, hogy alul vannak becsülve az
adóbevételek. Ennél több fog befolyni.

A Magyar Nemzeti Bank december 1-jén, jóval a költségvetési törvényjavaslat
benyújtása után publikálta az úgynevezett inflációs jelentését. Emlékezhetünk, hogy a
kormány 3 százalékos növekedéssel számolt és az említett 3 százalék alatti hiánnyal. A
Magyar Nemzeti Bank december 1-jén azt prognosztizálta, hogy 3,1 százalékos lesz a GDP-
növekedés, tehát a makrogazdasági folyamatok kedvezőbbek, és a deficitet is alacsonyabbra
prognosztizálta, mint a kormány. Megint nézzük meg, hogy az adó- és járulékbevételekre mit
mondott december 1-jén a Nemzeti Bank. A Nemzeti Bank azt mondta, hogy a kormánynál
0,5 százalékponttal magasabb adó- és járulékbevételek várhatók. Tehát 130-140 milliárd
forinttal többet vártak, hangsúlyozom, nem kevesebbet.

Nézzük meg, mint mondott az Állami Számvevőszék! Az Állami Számvevőszék azt
mondta, hogy a költségvetés reális, végrehajtható.

Nézzük meg, mint mondott az Európai Bizottság és a nemzetközi szervezetek! Azt
mondták, a számok reálisak.

Én nem tudok olyan dokumentumról, ami a költségvetési törvényjavaslat
benyújtásakor vagy ezt követően felhívta volna a figyelmet arra, hogy rosszak a számok. Azt
gondolom, második pontként magamnak a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján azt
tudom leszűrni, hogy a kormány reális költségvetést készített.

A harmadik pont kapcsolódik az elsőhöz, hogy mikor kell beavatkozni, be kell-e
egyáltalán avatkozni, illetőleg mit tett a kormány? Elöljáróban azt kell mondjam, hogy ha
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csak a hiányt nézzük, ami egy kulcsmomentum minden ország életében, a kormány
megtehette volna, hogy semmit nem tesz, hátradől, és azt mondja, hogy a tervezetthez képest
jóval nagyobb magán-nyugdíjpénztári vagyon miatt bármennyi pénzt el lehet költeni. Most
sarkosan fogalmazok, de jelenleg nem arról beszélünk, hogy a hiány 2,9, vagy 2,8, vagy 2,7
százalékos lesz, hanem arról beszélünk, hogy 2011-ben Magyarországon nem deficit, hanem
szufficit lesz, éppen az átjövő magán-nyugdíjpénztári vagyon miatt. A kormány most nem azt
cselekszi, hogy támaszkodva ezen egyszeri bevételre, szabadjára engedi a költségvetési
folyamatokat, ami akár egyes bevételek alulteljesülését jelenthetné, hanem beavatkozik.

Mikor avatkozik be? Ahogy említettem, novemberben, decemberben a költségvetéstől
független szervezetek a 2011-es számokat reálisnak tekintették. Veres képviselő úr, miniszter
úr említette a társasági adónál a jelentős adóeltérést. December 20-án kerül sor a társasági adó
feltöltésére. Az adóhatóság december elején készített egy előzetes felmérést, a legelső adatok
december vége felé álltak rendelkezésre, amik azt mutatták, hogy valóban alacsonyabb
összegben teljesülnek a társaságiadó-bevételek. Hangsúlyozom, a társasági adó feltöltésére
december 20-án került sor. Ami a lakossági fogyasztási kiadásokat, illetőleg ebből
következően a bevételeket illeti, azt gondolom, hogy az említett eurózóna-válság, az említett
frankerősödés és a frankhitelesek további kérdése igenis új elem. Senki nem láthatta előre,
hogy a frank milyen magasságokba szárnyal, illetőleg Görögországban milyen folyamatok
lesznek. Tehát itt is olyan tényezőről van szó, amit senki nem prognosztizált tavaly év végén.

A fogyasztás kapcsán azért egy zárójeles mondatot még engedjenek meg. Azzal, hogy
a kormány módosítja a bevételi számokat, nem azt teszi, hogy kőbe vési ezeket. Hiszen
elhangzott, nem tudjuk pontosan, még milyen események lesznek. Azonban itt a
fogyasztásnál egy pozitív kockázatot meg kell említsek, lévén 200 milliárd forint reálhozam
kifizetésére kerül sor azon személyek részére, akik a magán-nyugdíjpénztári pillérből
visszalépnek a biztonságos, stabil állami rendszerbe. Ez a plusz reálhozam döntő részben
készpénzben kerül kifizetésre. Nyilván azért, mert ezt kérték az állampolgárok, és nyilván
azért kérték, mert nagy részét fogyasztásra fogják felhasználni. Tehát azt gondolom, hogy
nemcsak negatív, hanem pozitív kockázatok is lehetnek az elkövetkezendő években.

Engedjék meg, hogy ezek mellett a stratégiai pontok mellett, mint a kormányzati
reagálás szükségessége, a 2011-es valós tervezés és a beavatkozás időpontja mellett néhány
technikai dologra is felhívjam a figyelmet azzal, hogy a beavatkozás, hangsúlyozom,
februárban történt, akkor történt meg az első lépés, amikor a kormány határozott a zárolásról.
Ez egy ideiglenes intézkedés, több hónap tapasztalatát vártuk meg, ami alapján a költségvetési
törvény módosítását most a kormány előkészítette. De hangsúlyozom, a februári időpont azért
lényeges, mert minden tárca, minden fejezet felkészülhetett arra, hogy kisebb kiadással kell
majd gazdálkodni. Tehát ezen három stratégiai pont mellett néhány technikai vagy konkrét
kérdésre is reagálnék.

Az egyik a pótköltségvetés kérdése. Az államháztartási törvény úgy rendelkezik, hogy
pótköltségvetést akkor köteles benyújtani a kormány, ha a kiadási főösszeg 5 százalékát
meghaladja az egyenleg romlása. Ez az eredeti számokhoz képest 692 milliárd forint. Mivel a
most benyújtott törvénymódosítás-egyenleg semleges, ezért, ha a MOL csomaggal együtt
nyújtotta volna be a kormány, akkor sem lett volna szükség pótköltségvetés benyújtására. A
költségvetési törvény két módosítása valóban együtt is történhetett volna. Az elkülönítést az
indokolja, hogy a MOL egy egyszeri ügylet, a költségvetés egy sorát érintő tétel, ami együtt
futott azzal a határozati javaslattal, amelyik önmagában a MOL-részvények megvásárlásáról
szólt. Tehát tisztán elkülöníthető volt a MOL-részvények egyszeri megvásárlása, illetőleg a
költségvetést érintő kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslat. De hangsúlyozom a
fölmerült kérdés kapcsán, akár egyben is lehetett volna, és ekkor sem lett volna szükség
pótköltségvetés benyújtására. Tehát nem a szabályok kijátszása vezérelte a kormányt, amikor
a két ügyletet egymástól elválasztotta.



- 24 -

Boldvai képviselő úr észrevételeit tekintve az első az önkormányzatok bérpótló
juttatására vonatkozott. Itt kénytelen vagyok pontosítani képviselő urat. Ez az előirányzat nem
az önkormányzatoknál dolgozók keresetének kiegészítésére szolgál. Az a központi
céltartalékokból kerül finanszírozásra, és az eredetileg betervezett összeg a mostani
prognózisok szerint elegendő lesz, sőt, némi megtakarítás is valószínűsíthető. Tehát az
eredetileg prognosztizálthoz képest valószínűleg kevesebb összeget kell ilyen címen
kiegészítésre fordítani. Ahogy Babák úr említette, az önkormányzatok bérpótló juttatása a
munkanélküliek személyi kiadásainak fedezetéül szolgál, azon munkanélküliekét, akik
legalább 30 napot közmunkával töltenek el. Az összeg nagyságrendjét illetően azért azt
gondolom, a több százmilliárdos, ezermilliárdos kiadási tételekhez képest nem eget rengető,
de kétségtelenül ennél a tételnél korrekcióra van szükség.

A dollárkötvények kibocsátása miatti többletkiadás. Talán meglepő, de ez a
pluszkiadás éppen a sikeres állampapír-kibocsátások miatt, és éppen a magyar állampapírok
iránti megnövekedett kereslet miatt szükséges. Ugyanis arról van szó, hogy az előzetesen
tervezettnél nagyobb összegeket és alacsonyabb feláron sikerült értékesíteni, ráadásul olyan
piacokon, ahol eredetileg nem számoltunk kibocsátással. A dollárkötvényeknél nem évente
egyszer, hanem kétszer kell kamatot fizetni, ezért éppen a sikeres kibocsátás, a jelentős
túljegyzések következtében nem az eredetileg tervezett időben, 2012-ben, hanem már 2011-
ben egy féléves törlesztésre kerül sor. Ennek kapcsán még két gondolatot említenék meg. Az
egyik, hogy az Európai Unió módszertana, az ESA95 szerint ezt a pluszkiadást nem kell
2011-es ESA-kiadásként elszámolni. A másik pedig az, hogy az említett CDS-felárak
csökkentek. Ha megnézzük a Széll Kálmán-terv bejelentését, akkor azt láthatjuk, hogy a
magyar felárak, azok az összegek, amiket az állampapírok után fizetni kell, csökkentek.

Az utolsó ilyen, hogy úgy mondjam, technikainak vélt hozzászólásom arra vonatkozik,
hogy vajon korrektül járt-e el a kormány, amikor az Országgyűlés elé került tartalommal
nyújtotta be a törvényjavaslatot. Az elnök úr által idézett, a kiadások és bevételek
átláthatóságára vonatkozó részlettel, illetőleg rendelkezéssel, azt gondolom, összhangban van
a benyújtott törvényjavaslat, hiszen abban a struktúrában tartalmazza az előirányzatok
módosítását, mint a jóváhagyott törvény. Más struktúrában nem is tartalmazhatja. A
tekintetben fogadom el és tartom jogosnak az észrevételét, hogy ezen kötelező
törvénymódosítási bontás mellett milyen kiegészítő információkra van szükség. Azt
gondolom, hogy a kormány egy olyan dokumentumot terjesztett be az Országgyűlés elé,
amely a szükséges összesítő információkat is tartalmazza. Hiszen azok az adatok, amelyekből
Veres képviselő úr vagy Boldvai képviselő úr idézett, nem kötelező tartozékai a kormány által
beterjesztett törvényjavaslatnak, hanem éppen az átláthatóságot segítendő, csatolt a
kormányzat két táblázatot, amelyek a bevételek és a kiadások bontását tartalmazzák.

Az én önkritikám arra vonatkozott, hogy ha jó szándékunk ellenére is további
információs igény merült föl a bizottság részéről, akkor ennek igyekszünk megfelelni. De
nyilván azért ebben a formában terjesztette be a kormány a törvényjavaslatot, és ezért csatolt
kötelező részeken kívül további információs anyagokat, hogy ezzel segítse az Országgyűlés
munkáját. És ismétlem, ebben a segítésben kormányzati tisztviselőknek, nekünk, nekem az a
dolgom, hogy az Országgyűlés igényeinek megpróbáljunk megfelelni.

Végezetül engedjék meg, hogy egy, remélem, konszenzusos gondolattal zárjam le a
hozzászólásomat. Az államadósság csökkentésének céljával ismereteim szerint minden
parlamenti párt egyetért. Egyetért azzal, hogy a 80 százalék fölötti államadósságot, illetve
most már, a legutóbbi bejelentések után 77 százalék körüli államadósságot csökkenteni kell.
Csökkenteni kell azt a trendet, ami 2011-ben megfordult. Nyílván erre az államadósság-
csökkentére nemcsak az abszolút számok, valamikor a 60 százalékos maastrichti limit elérése
érdekében van szükség, hanem azért is, hogy az emlegetett CDS-felárak és az a többlet, amit
az államadóssággal Magyarország fizet, csökkenjen. Ez a csökkenés pedig csak akkor érhető
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el, ha a kockázatokra a kormány és az Országgyűlés reagál. Ez a törvényjavaslat ennek a
célnak felel meg, a kockázatok kivédésének és az államadósság csökkentésének. Ezért kéri,
javasolja a kormány az Országgyűlésnek, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Dr. Veres János jelentkezik.) Ügyrendi?
(Dr. Veres János: Személyes megtámadtatás.) Jézus Mária! Korán mondtam ki, hogy sikerült
szakmai mederben tartani a napirendi pontot, de ha személyes, akkor tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Babák képviselőtársunk
támadott meg személyesen, és nem államtitkár úr a válaszában. Babák képviselőtársunk az
imént olyan bekiabálást tett már megint (Babák Mihály: Mit kiabáltam? Ez eszemben sincs.)
Lehet, hogy az eszébe nincs képviselő úrnak, akkor esztelenül kiabált be, azt tudom mondani.
(Babák Mihály: Nagyon humoros voltál.) Örülök neki, hogy tetszik a humorom a képviselő

úrnak. (Babák Mihály: Nem.) Szóval, Babák képviselő úr már megint olyan valótlanságokat
mond félhangosan vagy hangosan a bizottsági vita során, amit nyilván nem fogok szó nélkül
hagyni, hiszen elmondtam ennek a bizottságnak egy tavalyi ülésén, hogy minden valótlan
állításról meg fogom mondani a magam véleményét, a maga cáfolatát.

Annak ellenére, hogy a törvénymódosítás kezdeményezése kapcsán van néhány
kérdésben szakmai egyetértés közöttünk, Babák képviselő úr több valótlanságot mond.
Mondom azt, hogy mit. Képviselő úr azt mondja, hogy most módosítja a költségvetést a
kormány nagyon helyesen, a szocialista kormány időszakában nem történt ilyen, hanem
hagyták elszaladni a költségvetési hiány mértékét. Személyes megtámadtatás, mert azt
mondta nekem, mintha én hagytam volna. A tényszerűség megállapítása érdekében szeretném
azt mondani, hogy Babák képviselő úr rosszul emlékszik. (Babák Mihály: Magától ment el,
persze.) Amikor mi voltunk kormányon, képviselő úr, akkor a költségvetés hiánya a
tervezetthez képest több évben nem elszaladt, hanem kedvezőbben alakult. Nem magasabb
lett a hiány, hanem alacsonyabb lett a hiány, képviselő úr. Majd nézze meg tényszerűen a
2007-es évet, nézze meg a 2008-as évet. Ha majd ezt megnézte (Balla György, dr. Dancsó
József: És a 2006-os? – Babák Mihály: Ez nem igaz.)… Képviselő úr, ne szóljon közbe, ha én
beszélek, reagáltam egy közbeszólásra. (Több fideszes képviselő közbeszól.) Nem ügyrendi.
Személyes megtámadtatás nem ügyrendi, kérem szépen.

ELNÖK: Tessék befejezni, képviselő úr, utána lezárom a vitát.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr, hogy biztosítja azt, hogy a
magyar parlament bizottságában egy képviselő elmondhassa a véleményét, és ne fojthassák
belé kormánypárti képviselők bekiabálásaikkal. A demokráciához ez is hozzátartozik, még ha
fájdalmas is a kormánypárti képviselőknek. Azaz, amikor a költségvetés tervezett értékéhez
képest nézzük, hogy hogyan alakult a hiány, hogyan változott vagy hogyan nem változott a
hiány mértéke, hogyan változott az egyes előirányzatok teljesülése a tervezetthez képest az
adóbevételeknél vagy éppen a kiadási előirányzatoknál, akkor képviselő úr rendszeresen
helytelen, valótlan állításokat tett már a korábbi bizottsági üléseken is, és a mostani
bekiabálása is valótlan állításokat tesz.

Tekintettel arra, hogy az én tevékenységemet is érintő valótlan állításról van szó, azt
gondolom, ez nem helyes. Miután szóba hozták 2006-ot, azt tudom mondani, tudják,
képviselő urak, ha pontosan emlékeznek, akkor emlékezzenek arra is, hogy 2006-ban mi
történt. Volt egy tervezett…
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ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, azt gondolom, nem nyitunk újabb vitát most
már. Miután az érintettséget illetően akceptáltam a jelentkezését, a jegyzőkönyv rögzíteni
fogja azt, amit elmondott. Azt javaslom, tessék befejezni ezt a további polémiát.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Értem elnök úr javaslatát, csak miután a képviselők itt
2006-ot is szóba hozták, ezért elmondom számukra, mert rosszul emlékeznek, hogy mi volt
2006-ban. 2006-ban ugyanis nem más történt, mint amit most kezdeményeznek. Nagyjából
még időben is ez történt. 2006-ban volt egy megtervezett költségvetés…

ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, ez már a szakmai vitához tartozik, amit
lezártunk. Ne haragudjon.

DR. VERES JÁNOS (MSZP):… majd júniusban, majd júniusban a kormány élt egy
előterjesztéssel, ami módosította a költségvetés előirányzatát. Ezért azt tudom csak mondani,
hogy amit önök annak idején, meg mostanában is vádként hoznak föl ránk nézve, ugyanazt
csinálják. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezt a kiegészítést megtette, a jegyzőkönyv
rögzíti. Javaslom, hogy menjünk tovább. Mielőtt szavazásra teszem föl a kérdést, és még itt
van államtitkár úr, emlékezetünkbe idézném azt a kijelentését a vita elején, miszerint a
bizottság kap még a mai nap folyamán bizonyos információkat. Erre számítunk.

Ezt követően kérdezem a bizottságot, hogy ezek ismeretében igényeljük-e
változatlanul annak az intézkedéscsomagnak a megismerését, amire korábban, március elején
igényünk volt, és amit ígért az akkori vitában a kormány képviselője. Megkérdezem, hogy ezt
az intézkedéscsomagot, ami tehát a megrövidített fejezetek intézkedéseit rögzíti, kérjem-e én
hivatalosan úgymond, mint a bizottság elnöke, a miniszter úrtól, hiszen erre igénye volt a
bizottságnak korábban. Kérem, ezt erősítse meg a bizottság, ha igény van erre, mert most már
valami más lépést kell… Tessék akkor ezt támogatni! Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság nem igényli ezt az információt. Tudomásul vettem.

Végül Boldvai képviselőtársunknak volt egy konkrét javaslata… Tessék, alelnök úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Elnézést, hogy szót kértem, de ez
nem jelenti azt, hogy az előző bizottsági döntésnek megfelelően ne pótolhassa írásban. Minek
ezt megismételni? Nem kell megismételni. Van ilyen bizottsági döntés, annak alapján elnök
úr járjon el. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a segítséget, alelnök úr. Így fogok eljárni, akkor érvényesnek
tekintem a korábbi álláspontunkat, és akkor ezt így fogok eljárni. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Bocsásson meg, elnök úr. Ügyrendi javaslatom lenne.
Ha ezt kéri, akkor olyan határidőt is jelezzen, ami alkalmat ad arra, hogy a vitában ezeket
használhassuk, hiszen a vita ma megindul. Gondolom, ez értelemszerű.

ELNÖK: A kérés világos. Hogy aztán ennek hogyan lehet eleget tenni, azt nem tudom.
Tehát világos, köszönöm a segítséget, meg fogom ezt a levelet írni miniszter úrnak a bizottság
nevében.

Végül Boldvai képviselő úr egy konkrét javaslattal állt elő. Közben elment, de azért
ezt tisztázzuk. Tudniillik a Számvevőszéknek kellene úgymond ezt a törvénymódosítási
javaslatot megnéznie. Én ezzel szigorúan szakmai szempontból nem értek egyet, nem tartom a
Számvevőszék feladatának, sem érdemben, sem törvényi előírás szempontjából. Az utóbbi az
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egyszerűbb, benne van az új törvényben is, hogy a pótköltségvetési javaslatot kell a
Számvevőszéknek véleményeznie, ezen túlmenően pedig az a véleményem, mindig is az volt,
hogy ez nem számvevőszéki feladat, még akkor sem, ha a magyar Számvevőszéket ezzel
boldogítja saját parlamentje. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Ezek után akkor fölteszem a kérdést szavazásra, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli-e a
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Aki alkalmasnak ítéli, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem ítéli alkalmasnak? Hat. Kimondom a
határozatot: a bizottság 18 igen és 6 nem szavazattal a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak ítélte.

Megköszönöm államtitkár jelenlétét és közreműködését, szép napot kívánok. Nekünk
pedig előadót kell állítanunk, pro és kontra, azt gondolom. A kormányoldalról kérdezem, ki
az, aki vállalkozik arra, hogy a többségi véleményt ismertesse a plenáris ülésen. Dancsó
képviselő úr. A kisebbségi véleményt ki kívánja ismertetni? Az ellenzéki oldalt kérdezem,
van-e jelentkező a kisebbségi vélemény ismertetésére. (Dr. Veres János jelentkezik.)
Kérdezem még egyszer, van-e vállalkozó a kisebbségi vélemény elmondására. A kisebbségi
vélemény elmondására vállalkozik Veres képviselő úr. (Dr. Lenhardt Balázs is jelentkezik.)
És Lenhardt képviselő úr is? Mert csak egy lehet, kettő nem lehet. Megosztva, 5 perc van rá.
Akkor 2,5-2,5 perc? (Dr. Veres János: Akkor visszalépek.) Értem. Ha Lenhardt képviselő úr
vállalja a kisebbségi vélemény elmondását, akkor Veres képviselő úr visszalép. Vállalja
Lenhardt képviselő úr? (Jelzésre.) Vállalja. Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi ponttal
akkor végeztünk. (Rövid szünet.)

A népegészségügyi termékdíjról szóló törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket a következő napirendi pont
megtárgyalásával, ahol szintén az általános vitára való alkalmasságot kell megítélnünk. A
népegészségügyi termékjavaslatról van szó. Itt van a törvényjavaslat egyik előterjesztője, Font
Sándor képviselő úr. Megadom a szót.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Néhány mondatban szeretném kiegészíteni a törvényjavaslat indoklási részében is
leírtakat. Először is az okról. Úgy gondolom, előterjesztő társammal elégséges okot láttunk
arra, hogy ezt a törvényjavaslatot benyújtsuk. Az okok között meg szeretném említeni a
magyar lakosság egészségi állapotának az ország társadalmi-gazdasági fejlettségéhez képest
rendkívül rossz voltát. Közismerten rendszerint vezető helyet foglalunk el a szív- és
érrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések tekintetében. A magas vérnyomás, a
túlsúlyos testek, elhízott szervezetek esetében általánosan sajnos kiemelkedő adatokat
regisztrálunk. Ez igen jelentős népegészségügyi problémát, ennek kezelése pedig jelentős
költségvetési kihatást okoz.

A célunk a törvényjavaslattal ezen okok tompítása, a folyamat esetleges megfordítása,
netán javítása. Itt olyan célokat fogalmazunk meg, hogy a magyar lakosságot az egészséges
táplálkozás felé szeretnénk orientálni, vagy hogy azon véleményünk szerint nem egészséges
termékeket előállító cégeket esetlegesen ösztönözze ez a törvény az egészségesebb termékek
előállítására is. Nyilvánvaló, hogy az így befolyt összeg, amely mintegy 20 milliárd forint a
kalkuláció szerint, döntő mértékben az egészséges életmódra való nevelést fogja elősegíteni,
illetve az egészségügy területén szeretnénk, ha hasznosulna. Ez az egészségügy felé való
lépés csak egyik része teljes  rendszerünknek, hiszen fontosnak tartjuk például a testmozgásra
való ösztönzést. Tehát nem kimondottan csak törvénnyel, illetve adómértékkel lehet
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véleményünk szerint ezt az egészséges életmódot kialakítani, hanem más eszközökkel is. Így
említem meg az egészséges életmód keretében a mindennapi testmozgást, esetlegesen az
általános iskolákban a mindennapos testnevelés bevezetését is idetartozónak gondoljuk.
Ugyanígy idetartozónak gondoljuk a hamarosan jogszabályban megjelenő és deklarált magyar
élelmiszerek fogalmát, amelyben egyértelműen látható lesz, hogy azokról az élelmiszerekről,
amelyekről tudjuk, hogy miből készült, a fogyasztó számára is egyértelmű annak tartalma, és
egyben egy ösztönzés is a természetes környezetben előállított élelmiszerek fogyasztására.
Tehát több lábon áll az az elképzelés, amelyben az egészséges élelmiszerek fogyasztására és
az egészséges életmódra való ösztönzéssel szeretnénk a lakosságot sarkallni, miközben az
ezen termékeket, a nem kívánatos termékeket gyártókat is arra szeretnénk ösztönözni, hogy a
fogyasztók számára egészségesebb termékeket állítsanak elő.

Ennyiben szeretném röviden összefoglalni az előterjesztést, természetesen a felmerülő

kérdésekre próbálok válaszolni. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a kormány képviselőjének
véleményét.

A kormány álláspontjának ismertetése

SZŐLLŐSI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Szőllősi László vagyok a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A kormány támogatja ezt a
javaslatot. A javaslat célja általában egy adónem bevezetésekor kettős. Egyfelől költségvetési
bevételt biztosít, másfelől bizonyos magatartással kapcsolatos kormányszándékot fejez ki.
Egyértelmű, hogy ennél az adónemnél az egészségtelen életmóddal kapcsolatos negatív
vélemény megjelenítése a szándék. És ez lehetővé teszi, hogy az egyébként azonos élvezeti
értékű termékek közül a fogyasztók a kevésbé ártalmas termékeket válasszák. Úgyhogy a
kormány ezt a javaslatot támogatja.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van
észrevétele, véleménye a javaslathoz. Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Először kérdésem lenne, elnök úr, ha lehet ilyet feltenni.
Font képviselő úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy konkrétan van-e valamilyen
felhasználási terv arra vonatkozóan, hogy kik és milyen formában részesülhetnek a
pluszadóból abból a célból, hogy akár egészséges életmódra nevelés, akár testmozgás
ösztönzése tekintetében konkrét tevékenységet folytassanak. Tehát van-e valami konkrétum
ezzel kapcsolatban?

A kormány képviselőjétől pedig azt szeretném kérdezni, hogy a kormány helyeslése
azt jelenti-e, hogy az egészségügyi államtitkárság is feltétel és megjegyzés nélkül támogatta-e
a termékekre vonatkozó javaslatot. Köszönöm szépen.

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

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Első körben két kérdésem lenne, egyrészt Font
kormánypárti úrtól kérdezem, hogy végeztek-e számítást arra vonatkozóan, hogy az általunk
benyújtott javaslat hogyan érinti a Magyarországon működő különböző cégeket. Azért teszem
föl a kérdést, mert kaptunk képviselőként is jelentős magyarországi élelmiszer-ipari cégtől,
amely magyar tulajdonban van, számítást arra nézve, hogy őket ez hogyan érinti. Érdekelne
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az, hogy vajon végeztek-e arra nézve számítást, hogy ilyen cégcsoportokat vagy ilyen
cégeket, vagy egyáltalán a magyarországi élelmiszer-ipari cégeket ez hogyan érinti.

A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a kormány egyetértésénél vajon
figyelembe vette-e a kormány azt, hogy ez a beterjesztett javaslat bizonyos átrendezést hajt
végre a különböző üzleti szereplők között Magyarországon. Magyarul minősítették-e,
értékelték-e a benyújtott javaslatnak az egyes gazdasági szereplőkre, szereplőcsoportokra
vonatkozó hatását versenysemlegességi szempontból. Ez a két kérdésem lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még akkor, kérdéseknél tartunk? (Nincs
jelentkező.) Ha nincs, egy kérdésem nekem is van. Kedves Font Sándor képviselőtársam, az
interneten drámai hangvételű információk keringenek a várható törvénnyel kapcsolatban. Az a
kérdésem, hogy ezekkel az érdek-képviseleti szervekkel vagy cégekkel egyeztettek-e. Speciel
itt van előttem az édesiparban tevékenykedő Bonbonetti cégnek egy vészjelzése. Tehát az a
kérdésem, hogy ezeket a gyártói, vállalkozói pozíciókat áttekintették-e, mielőtt
megfogalmazták a törvényjavaslatot.

Ha nincs több kérdés, akkor megadom a szót válaszra Font Sándor képviselő úrnak.

Az előterjesztő válasza

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úrnak.
Az adófelhasználás konkretizálva, tervszerűen megtörtént-e az esetlegesen befolyó adóból.
Szeretném jelezni, hogy négy minisztérium hathatós háttérmunkájával sikerült végül ebben a
formájában megfogalmazni az előterjesztést. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium jelezte, hogy lennének elképzeléseik a befolyt adó felhasználásával
kapcsolatosan. A jelenlegi egyezkedés, háttértárgyalás döntő mértékben az egészséges
életmódra való ösztönzést, erre való nevelést célozza meg. Azt hiszem, ebben a bizottságban
nem kell elmondani, hogy a konkretizálás mindig csak egy költségvetésben fogalmazódhat
meg.

A szándék viszont egyértelmű, de hozzáteszem, amikor egészséges életmódról
beszélünk, például a mezőgazdasági bizottságban, ahonnan most jöttem, megfogalmazódott,
hogy az egészséges élelmiszerek, netán a zöldség-gyümölcs termékek áfájának csökkentését
kompenzáljuk az így befolyt összeggel. Ezzel szakmailag egyet is lehetne érteni, de ugyanaz a
kérdés felmerül, hogy az egészségügyben, már államtitkári szinten hallottam egy
megnyilatkozást, hogy netán az egészségügyi dolgozók bérének kompenzálása is beletartozik
ebbe. Úgy gondolom, olyan kérdéskört nyit ki, ami nehezen megválaszolható ebben a
pillanatban. Határozott szándékunk az egészséges életmódra való ösztönzés, az egészséges
termékek, élelmiszerek fogyasztására való ösztönzés, és emellett a mozgásra való nevelés is
beletartozik abba  körbe, amit esetlegesen az így befolyó adóval ösztönözni lehet.

Veres képviselő úr a termékeket gyártó cégek képviseletében vagy az őket érő
esetleges következményekről érdeklődött. Nagyon sok hír és cégcsoportokat képviselő

szervezetek véleménye eljutott hozzánk. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy egy
összjátékról van szó, amiben azt kell megnézni, hogy az állam kiadásai, amelyek most
jelentősen az egészség védelme, megőrzése és a súlyos betegségek gyógyítására kiadott
összegek nagyon jelentősek. Ha ezt az összeget tudjuk csökkenteni egy ilyen intézkedéssel,
akkor elképzelhető, hogy az intézkedés következtében lesznek olyan szereplői ennek a
rendszernek, ahol úgy tűnik, hogy adóbefizetési csökkenés mutatkozik, netán létszámleépítés
a munkaerőben, és ez az államnak valamilyen szinten kiadást vagy bevételi kiesést fog
okozni, de az összkép mégis csak azt mutatja, hogy együttesen megéri ezt a rendszert
mozdítani, hiszen az összkiadás csökkenni fog végeredményben.
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Ugyanez a dilemma merült föl, amikor a nemdohányzók védelmében egy nagyon
szigorú jogszabályt fogadtunk el. Az abban érintett gazdasági szereplők elmondták, hogy
mennyi probléma jöhet, a jövedékiadó-kieséstől kezdve a munkahelybezáráson át, a
dohánytermesztés leállításáig, satöbbi. Amiben lehet is valami, elképzelhető, hogy ilyen
bekövetkezhet részben, de mégis a végeredménye az, hogy várhatóan az államnak sokkal
kisebbek lesznek a nem kívánatos betegségek gyógyítására fordítandó összegek, legalábbis az
összes nemzetközi tapasztalat ezt mutatja. Ugyanezt mutatják azon országoknak az eddig
konkretizált és mérhető tapasztalatai, amelyek már ilyen típusú törvényt elfogadtak és ezt
működtetik is. Itt nevesítve: Amerikai Egyesült Államok, Dánia és Európában még további
országokat tudnék felsorolni. Az összjáték az, hogy az államnak kisebbek lettek a kiadásai
ezen a területen.

Elnök úr ugyancsak ezt a kérdéskört feszegeti. A Szerencsi Csokoládégyártól kezdve a
Bonbonettiig még sok olyan magyar terméket tudok mondani, amelyek gyártói hála istennek,
magyarok, talpon maradtak, egy jó hírű terméket visznek. Azt gondolom, hogy ezen
termékeknél a beltartalmi összetételen, ha akarnak, tudnak változtatni olyan mértékben, hogy
ezeket a szinteket teljesíteni tudják. Hiszen aki a törvényjavaslatot megnézte, gramm,
milligramm szintekhez van kötve a cukor és egyes esetekben a só mennyisége. A törvény
szándéka is, hogy ösztönözze a gyártókat ezen termékek felesleges és túlzó használatának
mellőzésére. Tehát legyenek szívesek olyan termékeket fejleszteni és továbbiakban vinni,
különös tekintettel az energiaitalokra és az üdítőkre gondolok még ez esetben. Köszönöm
szépen.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát megnyitom. Ki kíván szólni? Nagy István
képviselő úr!

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Azt hiszem, egy
törvényjavaslat akkor, amikor előremutat, mindenképpen érdemes támogatni. A különböző

fölmerült kérdéseknél a törvényjavaslat nagyon helyesen szabályozza azt, hogy az egészségre
ösztönözzön. Amikor az üdítőital-gyártók aggódnak, akkor nem kell mást tenni, mint 20
százaléknyi gyümölcstartalmat produkálni, és máris teljes mértékben mentesülnek az adótól.
Azt hiszem, hogy akkor, amikor épp az imént módosítottuk a költségvetési törvényt, pont az
ilyen folyamatok azok, amelyek elősegítik azt, hogy azok a tervek, számok
megvalósulhassanak. Hiszen 20 milliárd forinttal kalkulálunk most adóbevételként. De nem
kalkulálunk azokkal az összegekkel egyelőre, amelyek az egészségügyben kiadáscsökkentő

tényezőként lépnek föl. Nyilván ennek egy hosszú távra kiható folyamatnak kell lennie, hogy
ez megvalósulhasson, és akkor ennek a törvénynek jóval nagyobb jelentősége és szerepe
lehet, mint az a 20 milliárd forint, ami most nevesítve van.

Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy egy ilyen törvényjavaslat szülessen, és a
parlament foglalkozzék vele. Nem lehet megállni ennél, sokkal tovább kell menni, hiszen az
ellenőrzött összetételű élelmiszerek mennyiségének, arányának a magyar polcokon növekedni
kell. A rengeteg botrány, ami az élelmiszereket körülveszi, arra kell sarkalljon bennünket,
hogy azt segítsük, azt támogassuk, ami hazai gyártóktól származik, és aminek ellenőrizhető
összetétele van. Nagyon díjazom a törvényalkotónak azt a szándékát, amikor különböző
süteményeknél a hazai kistermelőket, előállítókat preferálja, és az előrecsomagolt, nagyüzemi
körülmények között előállított süteményeknél pedig mindezt bünteti. Azt hiszem, a
törvényalkotó szándék helyes, úgyhogy én csak biztatni tudom képviselőtársaimat, hogy
támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Ékes József képviselő úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Tényleg nagyon röviden, mert Font Sándort várják a másik
bizottságban is. Tagja vagyok egy cukorbeteg egyesületnek, és évente legalább 1500-2000 főt
mérünk. A tapasztalatom az, hogy a fiatalkori cukorbetegség aránya megötszöröződött
Magyarországon, és ez elsődlegesen pontosan az élelmiszer-összetevők kérdésköre, a
színezők, tartósítók és más anyagok kérdése. Tehát itt az ideje, hogy ezt a döntést meghozza a
magyar parlament.

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

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Szeretném jelezni, hogy nem kaptam
választ a kormánynak föltett kérdésemre. Az eddig elhangzottak alapján is úgy gondolom,
hogy minimum kétséges, kérdéses az, hogy vajon ez a benyújtott javaslat mennyire
versenysemleges. Elnök úr hivatkozott már egy olyan e-mailre, amit a képviselők megkaptak.
Igen tanulságos volt. Nyilván megkapta Font képviselő úr is. (Ékes József: Az egészség
versenysemleges.) Bocsánat, nem ez a javaslat. A javaslat egy adó bevezetéséről szól. A
kérdés, hogy versenysemleges-e vagy sem. Azt gondolom, ez teljesen nyilvánvaló dolog. Az
egészségről most nem beszéltünk ebben a témában, nem arról szól a javaslatuk. A javaslat
arról szól, hogy valakik fizessenek valamilyen alapon valamennyi pénzt a költségvetésbe.
Másról beszélünk akkor, ha szabad ezt mondanom.

Azt gondolom, megint egy olyan helyzettel állunk szemben, ami elfogadhatatlan.
Nyilvánvaló számomra, hogy ha ezt a javaslatot a kormány négy tárcájával előkészítették a
képviselők, akkor azért nem a kormány nyújtja be, mert el akarják kerülni a kötelező
egyeztetést. El akarják kerülni azt, hogy kötelezően tárgyalniuk kelljen a magyar élelmiszer-
feldolgozók szervezetével, el akarják kerülni azt, hogy nyilvánvalóan tárgyalásokat kelljen
lefolytatni azokkal, akiket ez valamilyen módon érint. Az én tájékozódásom alapján
Magyarországon, magyar tulajdonban lévő, a Fidesz által egyébként oly mértékben
politikailag promotált szervezeteket vág ez szájba, úgy is mondhatom, hogy kiszorít a piacról,
úgy is mondhatom, hogy hoz lehetetlen helyzetbe, amelyek eddig az ő politikájuk
középpontjában voltak. Majd pedig most figyelmen kívül hagyva ezen vállalkozói kör
érdekeit, figyelmen kívül hagyva a magyarországi szereplők érdekeit, úgy gondolják, hogy
hozunk egy újabb sarcra vonatkozó javaslatot. Nem egyeztetnek velük, nem tárgyalnak ezen
szervezetek érdekeit képviselő országos, elismert, bejegyzett szervezetekkel, és azzal, hogy
nem a kormány nyújtja be, úgy gondolják, hogy el is van rendezve a történet. Majd be fogják
ezt vezetni.

Én magam úgy gondolom, hogy nem volt kellő körültekintés ennek a javaslatnak az
előkészítésénél, úgy gondolom, nem megalapozott a javaslatban szereplő adókivetési mód,
sem az a kör, amelyet ez érint. A javaslathoz nincs mellékelve semmifajta olyan számítás, ami
azt igazolná a parlamenti képviselők számára, hogy ez a javaslat azt a célt szolgálja, amiről az
imént itt bekiabálással képviselőtársaim beszéltek, és milyen módon szolgálná azt a célt.
Márpedig, ha ilyen nincs becsatolva a javaslat mellé, nincs alátámasztva, nem tárgyalnak az
érintettekkel, akkor, azt gondolom, minimum megkérdőjelezhető az, hogy ez a javaslat vajon
helyesen van-e előkészítve. Ahhoz pedig, hogy egy ilyen módon, úgy is mondhatom, hogy
slendrián vagy hányaveti módon összetákolt javaslatot el lehessen fogadni, szerintem egészen
abszurd. Egészen abszurd, mert az érintetteknek mindenfajta módon történő megvizsgálására
minimum sort kellene keríteni és lehetőséget teremteni arra, hogy elmondhassák.

Örülök annak, hogy itt, azt hiszem, Ékes képviselő úr szóba hozta azt, hogy a
dohányzással kapcsolatos törvény kapcsán (Közbeszólásra.), nem ön hozta szóba, akkor
valaki más, akkor Font képviselő úr, hangzottak el érvek, satöbbi. Magam azt gondolom,
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hogy egyértelműen és nyíltan vállaltam itt, a bizottságban is és másutt is, hogy az a javaslat
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dohánytermelői számára a helyzetüket súlyosan rontó, az
érdekeiket súlyosan sértő, a megélhetésüket súlyosan veszélyeztető, át nem gondolt javaslat
volt. Ezért azt gondolom, most a törvényről van szó, hogy minden ilyenfajta
kezdeményezéssel, próbálkozással, elgondolással szemben minimum el kell azt mondani,
hogy legyen intő jel mindenki számára, hogy ilyen hányaveti módon, végig nem gondoltan, a
gazdasági szereplőket kényszerhelyzetbe hozó módon nem lehet törvényjavaslatot az
Országgyűlés elé terjeszteni. Óriási hiba lenne, ha az Országgyűlés egy ilyen módon
előkészített javaslatot elfogadna.

Ha az a szándék, hogy a különböző egészségkárosodást eredményező anyagok
felhasználását korlátozzák, hogy ezzel kapcsolatban a fogyasztókat jobb belátásra bírják,
akkor annak nem az a módja, hogy kivetünk egy adót ezekre. Sokkal komplexebb a
megközelítése. Sokkal körültekintőbb, sokkal komplexebb megközelítés után lehetne
különböző javaslatokat megfogalmazni, de hogy kivetünk egy adót, és úgy gondoljuk, hogy
minden rendben van, szerintem ez a lehető legprimitívebb megoldása egy adott problémának,
és semmilyen módon nem szolgálja az eredeti célt, amiről időnként beszélünk. A céllal még
egyet is lehetne érteni, de a megközelítésnek ez a módja számomra teljes mértékben
elfogadhatatlan, ebből következően csak azt tudom ajánlani, hogy minél hamarabb vonják
vissza ezt a javaslatot, üljenek le tárgyalni azokkal, akiket ez érint, nézzenek annak utána,
hogy pontosan milyen módon borítja föl a kialakult piaci viszonyokat.

Ha az a szándék, hogy fel akarják borítani a piaci viszonyokat, akkor meg ezt kell
bevallani, és világossá kell tenni, hogy például a Bonbonettit ki akarják szorítani más
cégekkel szemben a piacról. Akkor az egy világos helyzet, akkor fogják azt tudni, hogy 300
embert kell elbocsátaniuk a holnapi naptól kezdődően, ha elfogadják ezt a törvényjavaslatot.
Mert egyébként azt gondolom, hogy minimum igénybe kellene venni azt a fajta tudást,
szakértelmet, ami ezen termelőknél és szervezeteiknél megvan. Ennek figyelembevétele
nélkül alkotni törvényt szerintem súlyos felelőtlenség és hiba. Azt gondolom, nem szabad
semmilyen módon támogatni egy ilyen módon előkészített és megfogalmazott javaslatot.
Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tukacs képviselő úr jelentkezett.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A kérdések idején két
dologról érdeklődtem, az egészségügyi tárcának konkrétan volt-e ellenvetése a javaslattal
kapcsolatban, illetve hogy az általánosságok szintjén túl van-e valamilyen konkrét elképzelés
arra, hogy a befolyt pénzösszeget egészségmegőrzésre fordítja majd a kormányzat vagy valaki
más. Az első kérdésemnek, amit válasz nélkül hagyott mind a kormány képviselője, mind
Font képviselőtársam, az az értelme, hogy nem hiszem, hogy az egészségügyi tárcánál annyira
megváltozott volna a hozzáértők vélekedése az egészségmegőrzésről, hogy ellenvetés nélkül
fogadnának egy ilyen javaslatot. Amennyire én ismerem a szakmai apparátus felkészültségét,
kizártnak tartom, hogy egészségmegőrzés tekintetében a cukor, a só és a koffein az első

számú közellenség, és mondjuk nem ejtenek szót, ha konkrétan beszélnünk kell róla, a
zsírokról, nem ejtenek szót az életmódról, nem ejtenek szót olyan szituációkról, amelyek nem
köthetők feltétlenül a táplálkozáshoz. De ha csak a táplálkozás tekintetében vizsgáljuk az
előterjesztést, akkor sem hiszem, hogy ebben szakmai javaslatuk ne lett volna, vagy
ellenvetésük ne lett volna.

Őszintén szólva azért beszélek erről szívesen, mert a köznyelvben hamburgeradóként
elhíresült adófajta nem feltétlenül cukor, só és koffein ügyében támadta volna meg az
egészségtelen táplálkozást. Úgy gondolom tehát, hogy a javaslatban foglaltak nem merítik ki
teljesen azt a kört, táplálkozás tekintetében, amely veszélyeket hordozna, és nem alapozzák
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ezzel meg feltétlenül a javaslat szakmaiságát az egészségmegőrzés szempontjából, nem
adóztatás és gazdaságműködtetés szempontjából. A javaslat azért lenne fontos, mert ha ezt
komolyan gondoljuk, akkor nagy valószínűséggel ezt bővíteni kellene. Véleményem szerint
egyébként önmagában egy adófajtával való operálás ebben nem fog megoldást hozni, tehát
nem gondolom, hogy ez lenne a jó. Akkor sem gondolom, ha ebben megérzésekre és
tapasztalatokra kell alapoznom, amelyeket máshonnan gyűjtök össze. Mert nagyon üdvös lett
volna ebben az előterjesztésben vagy valamilyen háttéranyagában megvizsgálni azt, hogy
milyenek a fogyasztói szokások. A közvélekedés szintjéről azért egy kicsit át kéne vinni a
komoly vizsgálatok szintjére, hiszen nem mindegy teljesen, hogy mit fogyasztanak a
kiskeresetűek, nem véletlen, vagy nem lenne fölösleges megismerni, hogy milyenek a
fogyasztási szokások a fiatalok ügyében, nem lenne érdektelen megismerni azt, hogy
táplálkozás ügyében a felső és az alsó jövedelmi decilis szokásai miben térnek el. Szóval nem
lenne érdektelen megvizsgálni azt, hogy vajon akkor milyenek is a nevezett termékek
esetében a fogyasztói szokások. Milyen a fogyasztói szokások, és mennyiben befolyásolják
ezek valóban az egészség megőrzését.

A második, amit említeni szeretnék, a másik kérdésem arra vonatkozott, hogy vajon
konkrétan lesz-e cselekvési terv. Gyanakszom, hogy nem lesz. Tehát ilyen általános
jókívánságok szintjén persze lesz, hogy mit kellene csinálni ezzel a pénzzel, mire kellene
fordítani, de nem nagyon látom azokat a csatornákat, hogy ezt a 20 milliárd forintot akár
valamilyen egészségmegőrzési programra, akár valamilyen felvilágosító programra, akár
valamilyen, ezzel foglalkozó civil szervezet kasszájába próbálnák meg irányítani, mert nagy
valószínűséggel egyébként a cél nem is feltétlenül ez. Ha ez lenne a cél, akkor látni lehetne,
hogy mik a csatornák. Azért mondom ezt, mert az ilyen általános jókívánságok mindig
hozzákapcsolódnak egy-egy döntéshez, aminek más a tartalma. Kapcsolódva Veres
képviselőtársamhoz, szerintem ennek az előterjesztésnek is más a tartalma. Azért élek a
gyanúperrel, mert volt már nekünk ilyen előterjesztésünk, ha nem is az egészségmegőrzéshez
kapcsolódóan.

De itt most elhangzott egy szó, a mindennapos testnevelés. Bizottsági tagtársaim
emlékeznek rá, hogy a versenysportnak biztosított adókedvezmény ügyében a mindennapos
testnevelés a spanyolfal vagy paraván feladatát töltötte be. Akkor mindenki azt mondta, hogy
ebben a javaslatban lesz az, hogy mindennap testnevelés lesz az iskolákban, és hurrá. Amivel
nekünk nem is lett volna semmi problémánk. A kivitelezhetőségével igen, van-e annyi
pedagógus, satöbbi, de a céllal semmi problémánk nem lett volna, csak hát ez nagyon gyorsan
lekerült a napirendről, és azóta sem került vissza. Ezt azért gondoltam elmondani, részben
mert előkerült az expozéban, részben pedig azért, mert nem jó ilyen ötleteket arra használni,
hozzáteszem, jó ötleteket, hogy egy előterjesztés konkrétumainál ezt előhúzzuk, mint valami
csodaszert, és megpróbáljuk elterelni a figyelmet az előterjesztés valóságos tartalmáról.

A valóságos tartalma pedig egy kicsit más. Nekem személy szerint is az a
vélekedésem, hogy ha egy társaságnak megnőnek a költségei, akkor arra valamilyen módon
reagál. Nem fogja megtenni, hogy ne reagáljon. A reakciója sokféle lehet, nyilvánvalóan más
típusú költségek csökkentésével, ebbe beletartozik a bérköltség is, tehát akkor itt elbocsátás
néz ki, de beletartozhat nyilvánvalóan az árak emelése. Ezért nem lenne érdektelen
megvizsgálni, kik fogyasztják ezeket a termékeket, és milyen jövedelmi viszonyok között
élnek. Úgyhogy summa summarum, azt gondolom, hogy a gazdaság reakciója erre a
törvényre teljesen világos és egyértelmű lesz. És ez egyetlen kimenetében sem jó a mi
szempontunkból. Jó célért ezt lehet vállalni. Én magam erős dohányosként azt mondtam, hogy
a dohányzásellenes törvény célját megértem, és tiszteletben fogom tartani, mert az a cél egy
normális cél volt, annak ellenére is, hogy engem kellemetlenül érint majd a bevezetése. Ebben
az ügyben én nem nagyon látom ezt a fajta kimenetet, nem nagyon látom azt, hogy bármilyen
keservek árán is, de egy cél teljesülni fog. Nem nagyon látom azt, hogy az
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egészségmegőrzéshez ennek valóságos és konkrét köze lesz. Ezért tehát azt gondolom, hogy
nem tudjuk szocialistaként ehhez a konkrét szavazatunkat adni. Köszönöm szépen, elnök úr, a
szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárnám, ha Lenhardt képviselő úr nem
akarna még mondani valamit. Tessék parancsolni!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak nagyon röviden. Szerintem önökhöz is
eljutottak az ágazati szektorokban érintett cégek és szakmai szervezetek véleménye ezzel a
törvényjavaslattal kapcsolatban. Nagyon aggályos, hogy elsősorban a hazai piacra termelő,
hazai gyártó cégeket fogja sújtani jelentős mértékben ez az extraadó. Itt kiemelten
foglalkoznunk kell a magyar tulajdonú, magyar kézben lévő cégekkel. Ilyen szempontból
lehet, hogy ez a törvényjavaslat a pénzbevételen kívül nem éri el azt a kívánt hatást, amit mi
valamikor gondoltunk, és ami szükséges lenne a valóban egészségellenes élelmiszereket
gyártó kapacitás megadóztatására. Szimbolikus, hogy többek között az eredeti név szerint a
hamburgerre nem fog vonatkozni az egész törvény, ami a cél volt, szemben mondjuk a
leveskockával, amit ismerünk és szeretünk beletenni, mondjuk a vasárnapi húslevesbe. Itt ezt
az elképzelést a Jobbik is támogatja, de nem úgy sikerült ennek a konkrét szövegnek a
megalkotása, hogy a kitűzött céloknak feleljen meg. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt az előterjesztőnek megadnám a szót, a
kormány álláspontjának ismertetésére adok szót, Szőllősi államtitkár úrnak.

SZŐLLŐSI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A
Képviselő úrnak szerettem volna mindenképpen választ adni. Tukacs képviselő úr fölvetette,
hogy ez a javaslat élvezi-e a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatását. Meg tudom
nyugtatni, hogy igen, de ezt az előterjesztő képviselő úr jelezte, hogy valóban itt négy tárca
együttműködésén belül került megvitatásra a tervezet.

A másik. Veres képviselő úrnak szerettem volna jelezni, úgy gondolom, természetesen
ez a javaslat érinthet különféle cégeket, de a szándék alapvetően az, hogy eltérően érintsen
egyes termékeket. Ha egy üdítőital tartalmaz cukrot ilyen mennyiségben, az 2.50 forinttal
több adót tartalmaz, az egy finom jelzés a fogyasztó számára. Nekünk nem volt szándékunk,
és reményeink szerint nem is irányulna arra, hogy vállalati csoportok vagy szakmai csoportok
között megkülönböztetést tartalmazzon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük államtitkár úr. Megadom a szót az előterjesztőnek, Font
Sándornak.

Az előterjesztő válasza

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen. Lehetséges, hogy
véleménykülönbség alakul ki tartósan a szocialista képviselők és közöttünk. Mi állítjuk, hogy
az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján, ahol ilyen lépést tettek a törvényalkotás szintjén,
ott ez meghozta a kívánt eredményt, és ez alapján merjük megtenni ezt a javaslatunkat is. Ez a
véleménykülönbségünk megmaradhat. Veres János a törvényjavaslat visszavonását javasolta,
mi azért fenntartanánk.

Tukacs képviselő úr jelezte, hogy miért nincsenek benne más termékek is. Az
egyeztetés során fölmerültek például a zsírokat, észtereket tartalmazó élelmiszerek, az "E"
komponenseket tartalmazó élelmiszerek és esetlegesen a roboráló szerek, kondicionáló szerek
esetében is, hogy legyen-e külön adó kivetve rájuk. Mint említettem, a négy minisztérium
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különféle szakmai állásfoglalása alapján ez nagyon bonyolult terméklistát adott volna ki, és
úgy gondoljuk, hogy első körben próbáljuk meg az 5 jelzett termékcsoportot, hiszen ennyi
termékcsoport van, amely nagy valószínűséggel cukrot, sőt vagy koffeint tartalmaz. Hogyan
lesz ez működőképes törvény, mi lesz a fogyasztók és a gyártói reakció.

Tehát mint említettem, a Tukacs képviselő úr által felvetett dilemma erőteljesen
megfordult, és nem is állítanám azt biztosan, hogy nem bővülhet a termékkör esetlegesen, ha
egyértelműen, a hazai és az uniós jogszabályok összehangolásával nevesíteni tudunk még
termékköröket a későbbiekben.

Lenhardt Balázs képviselőtársam, olyan üzenetet próbáltunk megfogalmazni, hogy a
magyar cégcsoportok esetleg vesztesei lesznek, illetve ellenük irányuló a javasolt jogszabályi
változás. Ezt én így nem állítanám, sőt, nem értek vele egyet, hiszen az adó alanya elég
egyértelműen definiált, tehát a külföldi cégcsoportnál gyártott termékek Magyarországon
kerülnek forgalomba, akkor a magyarországi első forgalomba hozót sújtja ez az adónem.
Tehát itt a versenysemlegesség továbbra is fennáll véleményem szerint. Köszönöm szépen,
ennyit szerettem volna elmondani.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Mi is köszönjük, képviselő úr. A szavazás következik. Aki egyetért azzal,
hogy a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat általános vitára alkalmas, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Aki nem tartja alkalmasnak? Öt. Aki
tartózkodik? Egy. Államtitkár úr, köszönjük szépen a segítségét. Viszontlátásra!

Nekünk még az a feladatunk, hogy előadót állítson a bizottság. Kérdezem, hogy
kormányoldalról ki szeretne előadói pozícióba kerülni. Nagy István úr szeretne, azt súgják itt
nekem. Nagy István képviselő úr vállalkozott arra, hogy a kormányoldal előadója legyen.
Miután elhangzottak kisebbségi vélemények, kérdezem az ellenzéki oldalon, hogy ki
vállalkozik arra, hogy kisebbségi véleményt mondjon. Tukacs képviselő úr megmenti a
helyzetet.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Nagyon örülök ennek az ötletnek, de nem a lustaságom
az oka annak, hogy nem vállalok el ilyen feladatot. Nekem személy szerint elegem van abból,
hogy a kormánytöbbség késő éjszaka tárgyaltat a nyilvánosság teljes kizárásával fontos
törvényjavaslatokat. Ebben én nem nagyon szeretnék együttműködni. Ez az oka konkrétan,
hogy nem szívesen teszek eleget ennek a kérésnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Világos. Ez nem szakmai, hanem elvi megfontolás. Változatlanul az a
helyzet, hogy akkor az ellenzéki oldal nem állít előadót. Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, úgy gondolom, ha az ellenzék nem kíván
előadót állítani, akkor nem állít. Viszont szeretném jelezni Tukacs képviselő úrnak, hogy az
előző ciklusban is, előtte is folyamatosan minden lényeges törvényjavaslatot késő éjszakába
nyúlóan tárgyaltunk. Úgy gondolom, erre nem célszerű és nem szerencsés hivatkozni, hiszen
folyamatosan éjszakáztunk az önök törvényalkotói munkája során is. Úgy gondolom,
méltatlan ez a megállapítás, Tukacs képviselő úr, mert folyamatosan késő éjszaka is ülésezett
a parlament az előző ciklusokban is. Akik képviselők voltak, ezt meg tudják erősíteni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő úr. Akkor ezt a napirendi pontot ezzel
lezártam. Tehát ellenzéki oldalon nem lesz kisebbségi előadó.
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A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megtárgyalása

Áttérünk a következő napirendi pontra, a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat
módosító indítványainak megvitatására. Körülbelül 120 módosító indítvány érkezett a
törvényjavaslathoz, ebből azonban mi csak a bizottság hatáskörébe tartozó javaslatokkal
fogunk foglalkozni. Ez mintegy 70 javaslat. További eljárásbeli egyszerűsítést is fölvetek,
mert azt gondolom, sokat segítene rajtunk, ha megkérdezném az előterjesztőt, illetve a
kormányoldalt, hogy a hatáskörünkbe tatozó indítványok közül melyiket támogatja, mert
amelyiket támogatja, azokról nem kellene vehemens vitát folytatnunk. Ha ezt a bizottság
elfogadja (Jelzésre.), akkor ebben a szellemben dolgozánk.

Akkor a bizottság azt javasolja, kedves államtitkár asszony, és köszöntöm körünkben,
hogy szíveskedjék azokat az indítványokat megjelölni, amelyeket a kormány támogat.

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor mondanám, hogy a kormány mely módosítókat
javasolna elfogadásra: 18., 19., 30., 37., 41., 93., 95., 96., 106., 205., 294., 351., 352. és 358.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Maradt azért még bőven, amit meg
kell fontolnunk. Ezekről egyben szavazunk. Az államtitkár asszony által megjelölt 14
indítvánnyal kapcsolatban kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezeket. Aki igen,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság támogatja.

Akkor marad a nagyobbik fele az indítványoknak, amelyekről viszont tételesen
dönteni kell.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Indítványozom, ha lehet, hogy azokról is csomagban
szavazzunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy újabb egyszerűsítési javaslat. A kormány által
nem támogatott indítványok közül bárki kérheti, hogy nézzük meg valamelyiket, mert
ragaszkodik hozzá. Én mindjárt kérdezem, hogy az általam tett indítvánnyal mi a gondja a
kormánynak. Én egy definíciót adtam a közpénzekre. A közpénzekről sokat beszélünk, és
nem tudjuk, hogy mi az. Már a szónak az egzakt értelmében. Ehhez a törvényjavaslathoz
szerkesztettem egy közpénz-definíciót, és úgy látom, ezt nem kívánja a kormány akceptálni.
Szíveskedjék erről a véleményét elmondani.

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A fogalommeghatározás
megjelölését a törvényben nem tartjuk szükségszerűnek annak alapján, amit az indoklásban is
felvetett. Egyébként pedig, ha megnézi a korábbi közbeszerzési törvényt és a most
javaslatként önök előtt szereplő tervezetet, abban próbáltuk a lehető legszűkebb körre az
értelmező rendelkezéseket is hozni. A közpénz mint kategória nem jelenik meg az
irányelvekben sem. Tehát mivel mi az irányelvi minimumot próbáltuk követni és
következetesen végigvinni az új jogszabály megalkotásakor, ezért a
fogalommeghatározásoknál is ugyanezt az irányt követtük.

ELNÖK: Köszönöm a választ. A saját indítványom ügyében külön szavazást kérek. Ki
az, aki ezt az indítványt 12. számmal támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Hat igen, ez az egyharmadhoz sem elég.

Kér-e valaki még a kormány által nem támogatott sorból külön szavazást. (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, nincs. Mindenki tudomásul vette azt, hogy le van szavazva. Akkor
szavazhatunk egyben. Ki az, aki ezek után is úgy gondolja, hogy a kormány által nem
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támogatott indítványok menjenek tovább. Aki úgy gondolja, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Hat igen, ez kevés.

A napirendi pont lezárása

Akkor ez azt jelenti, hogy a kormány által nem támogatott indítványok egyharmadnyi
szavazatot sem kaptak. Pont. Kedves államtitkár asszony, kíván-e ezek után valami győzelmi
jelentést közzétenni? (Derültség.)

DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Ezzel a
koherenciát sikerült megőrizni a törvényben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor ezzel végeztünk. Megköszönöm államtitkár
asszony jelenlétét, további szép napot kívánok.

Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság jelentésének
megtárgyalása a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának
költségvetési támogatásáról

Kedves Képviselőtársaim! Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, az elmúlt 8 év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsági jelentés megvitatására. Kérdezem Herman
István képviselőtársamat, hogy kíván-e a jelentéshez kommentárt fűzni.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Igen, egy
nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni az idő előrehaladottsága miatt. Az elmúlt 8 év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság a megváltozott munkaképességűekkel
kapcsolatos támogatási struktúrát vette górcső alá. Erről szeretnék néhány szót szólni, nem a
teljesség igényével.

A vizsgálat megállapította, hogy egy torz tükröt tart a társadalom elé a jelenlegi
törvény, amely érvényben van, amely lehetőséget teremt a tekintetben, hogy diszkriminatív
támogatási rendszert és struktúrát tart fenn. Ugyanakkor a megállapításaink kapcsán arra a
következtetésre kellett jutnunk, hogy az elmúlt évek során 53 és 80 milliárd forint támogatási
összegeket biztosítottak a megváltozott munkaképességűként foglakoztatottak számára, ami,
szeretném megjegyezni, hogy egy szolidáris társadalom esetében indokolt. Ugyanakkor azt
kell mondanom, hogy diszkriminatív jellegéből fakadóan nem oda kerültek a pénzek, ahová
szánták. Gyakorlatilag a 2400 regisztrált cégből 21 kapta meg ennek a 82 százalékát, és
érdekes és sajátságos módon, miután a törvény gyakorlatilag eléggé homályosan, úgy is
mondhatnám, hogy nem egyértelműen fogalmaz, megteremti a lehetőségét annak is többek
között, hogy délelőtti és délutáni foglalkoztatással ugyanarra az adott személyre ugyanazon az
adott telephelyen normatív támogatást kétszer is igénybe lehet venni.

Érdekes és sajátságos folyamat indult el az utóbbi években. Ez azt jelenti, hogy a
diszkriminatív támogatási struktúrában, amit szeretnék kihangsúlyozni többedszer is,
egyharmad/kétharmad szorzóval kapták a támogatást. Úgy fogalmazok, hogy a védett
szervezetek sorban piaci erőfölényükkel visszaélve beolvasztották a piaci alapon működő
szervezeteket. Ezáltal a központi költségvetést gyakorlatilag megcsapolták, úgy is
mondhatnám, hogy többletterheket róttak a költségvetésre. Tették ezt úgy, hogy például
pénteken egy dolgozó egyharmados szorzóval kapta a támogatást, ugyanakkor hétfőn már
háromszoros szorzóval. Amikor feltettük a kérdést az adott igazgatónak, akkor az volt a
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válasza, hogy hatástanulmányt nem végeztek, hogy milyen egészségügyi károsodást
szenvedett az a dolgozó a péntektől hétfőig terjedő időszakban.

Érdekes volt a vizsgálat során azt a tényt is megállapítani, hogy magáncégre bízták rá
a közpénzek ellenőrzését. Tették ezt olyan körülmények között, hogy ennek a magáncégnek,
jelesül a MONETA-nak nem volt meg a megfelelő jogosítványa a tekintetben, hogy ezt a
folyamatot minden tekintetben el tudja végezni. A jelentés igyekezett eléggé részletesen
beszámolni ezekről az észrevételekről, és igyekeztünk egységes szerkezetbe foglalni azért,
hogy ez a bonyolult folyamat mindenki számára egyértelmű és világos legyen. Ezért
bemutattuk azt a vizsgálati anyagot, amit végigtekintettünk, ez több mint 800 oldal, közel 15
személy meghallgatására került sor. A használt fogalmakat is elemeztük azért, hogy mindenki
számára egyértelművé váljon. A jogszabályi jegyzéket is górcső alá vettük, hogy pontosan
értse mindenki a folyamatábrát, ha elmélyed a jelentésben. A kapcsolódó törvényekről is
csináltunk egy leltárt, a működő támogatási rendszert is bemutattuk. A szabályozás
átalakítását, ami 2005-ben és 2007-ben indult el, részletesen elemeztük, pontosan azért, mert a
folyamatok tulajdonképpen itt indultak el, azok a negatív folyamatok és tendenciák, amelyek
megoldására a jelentés végén teszünk javaslatot is. Az európai jogharmonizációs
összefüggésekre is igyekeztünk rámutatni, és az új szabályozás alanyi támogatási formáit is
bemutattuk, a támogatási rendszert számokban összegeztük.

A védett szervezeteket, szerződéssel rendelkező foglalkoztatókat vizsgáltuk, az 53, 37,
majd jelenleg 21 cégre töpörödött össze kérem szépen, és büntetőjogilag megvizsgálandó
területekre is teszünk javaslatot. Szeretném megemlíteni, hogy érdekes volt a vizsgálat során,
és nem a teljesség igényével akarom fölsorakoztatni, hogy 532 millió forintos pályázatot írtak
ki a tulajdonosi jogok gyakorlása címszó alatt, és amikor megkérdeztük az ügyvezető

igazgatót, hogy ezt a pénzt mire használták föl, akkor közölte velünk, hogy likviditási
problémák kezelésére. Mondtam, hogy nem értem, mert a pályázati kiírás nem erről szólt, ő
pedig nem értette, hogy én miért nem értem. Ilyen monodráma alakult ki a párbeszéd során.

A társaságunkban volt Veres János akkori pénzügyminiszter, akit megkérdeztünk,
hogy ha jól emlékszem rá, a nyíregyházai Start Kft. esetében 180 millió forintos pénzt a
Legfelsőbb Bíróság döntése ellenére miért engedett el, és miért mondott le a költségvetés
erről az összegről. Erre azt a választ kaptuk, hogy minden körülmények között törvényesen
járt el. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a vizsgálat során azt állapítottuk meg, hogy két
kérelem érkezett. Az egyik a bíróság felé a Start Kft. részéről, a másik pedig Veres János
pénzügyminiszter úrhoz érkezett be, és ő a hozzá beérkezett kérelmet bírálta el és döntött saját
hatáskörében akkor, amikor már a Legfelsőbb Bíróság a döntését meghozta.

Hosszasan sorolhatnám ezeket az anomáliákat, de úgy gondolom, hogy az előterjesztés
részletesen foglalkozik ezzel. Én viszont szeretnék egy kiegészítő javaslatot tenni, ami arról
szólna, tekintettel arra, hogy ezek a beolvasztási folyamatok ma is zajlanak, hogy a központi
költségvetést ma is folyamatosan terheljük, hiszen a kétharmados szorzóval bíró 21 védett
szervezet többletforrással megteheti azt, hogy a piaci alapon működő cégekkel jobb
kondíciókat tud biztosítani a piacon, ezért beolvasztják ezeket a szervezeteket. Ennek a
folyamatnak ellent kellene állni, ez pedig csak egyféleképpen lehetséges, ha egy új törvény
keletkezik. Éppen ezért azt javaslom, hogy a normatív finanszírozási rendszer megszüntetése
és felszámolása érdekében egy törvényjavaslatot előkészítő koncepciót terjesszen elő az
albizottság 2011. július 11-ig, amely képes ezek az anomáliákat megszüntetni. Még egyszer
hangsúlyozom, nem törvényjavaslatot, hanem egy koncepciót, ami hivatott arra, hogy ezeket
az ellentmondásokat föltárja, megszüntesse, illetőleg kiküszöbölje oly módon, hogy egy
jelentős többletfoglalkoztatás valósuljon meg ugyanebből a pénzből.

Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezen elképzelést támogatni szíveskedjen, és
természetesen rendelkezésükre állok a kérdések vonatkozásában. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az albizottság a vizsgálatát befejezte,
készített egy tájékoztatót, amelyben megállapításait összegezte, és javaslatokat tett a további
teendőkre. A főbizottság feladata az, hogy eldöntse, ezt a tájékoztatót elfogadja-e, illetve
ebben a formában fogadja-e el, és amennyiben elfogadta, akkor ezt az Országgyűlésnek meg
kell küldenünk. Ez nem országgyűlési határozat formájában fog realizálódni, hanem az
illetékesek megteszik a szükséges intézkedéseket, gondolok itt a frakciók vezetőire, illetve a
Számvevőszékre, amelynek szintén feladatot fogalmazott meg az albizottság.

Kérdések

Megkérdezem, hogy a jelentéshez, a tájékoztatóhoz, illetve képviselőtársunk szóbeli
kiegészítéséhez, pontosabban az egész munkához kapcsolódóan van-e észrevétel, kérdés,
javaslat. Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! Két kérdésem lenne az elején. Az
első, hogy megismerhetem-e a jelentésben szereplő 40. sorszámú iratot. A második kérdésem,
hogy ki jegyzi ezt a bizottság elé került határozati javaslatot. Ön jegyzi, Herman képviselő úr?
Beterjesztettek a bizottság elé egy 15 oldalas írásos anyagot. A bizottság erről fog most
szavazni. Ki jegyzi ezt az anyagot? Személy szerint ön, vagy ki?

ELNÖK: Most két konkrét kérdés volt, az a javaslatom, hogy erre tessék válaszolni,
mielőtt tovább megyünk. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Milyen módja van a 40. sorszámú anyag
megismerésének? Ugyanis ezeket nem tették mellé.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő:
Természetesen ezeket a dokumentumokat, amelyek itt föl vannak sorolva, lajstromba vannak
véve, rendelkezésére tudjuk bocsátani. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a bírósági ítélet
a lajstromból is lekérhető.

ELNÖK: Ha jól értem, a képviselő úr számára megismerhető ez a 40. számú
dokumentum.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő:
Természetesen, azért vettük lajstromba.

ELNÖK: Világos a válasz az első kérdésre. A második kérdésre is tessék válaszolni.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő:
Természetesen a bizottság elnöke jegyzi.

Észrevételek

ELNÖK: Az albizottság elnöke. Az is világos válasz, számomra legalábbis. Tessék,
Veres képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérem szépen, akkor én most olvasok. Lehetőség van
arra, hogy a bizottsági döntés előtt megismerjük a lajstromozott dokumentumokat. Gondolom,
erre lehetőség van, hiszen a bizottság addig felelős döntés nem tud hozni, amíg meg nem
ismerte a lajstromozott dokumentumok mindegyikét, mert ön szerint ezek támasztják alá az



- 40 -

önök véleményét. Tehát szeretném kérni, hogy osszák ki a bizottság tagjainak az itt szereplő

lajstromból a 40. sorszámút.
Ezen kívül hozzászólásomban szeretném idézni az albizottság jegyzőkönyvét. Oka van

ennek, nehogy félreértés legyen, azt gondolom, nagyon egyértelmű a történet. Amit szeretnék
idézni, az az albizottság jegyzőkönyve, amelyet ebben a teremben március 17-én 11 óra 13
perckor tartottak. A bizottsági ülés jegyzőkönyvéből az én meghallgatásomat szeretném szó
szerint idézni.

„Tekintettel arra, hogy Veres János képviselőtársunk itt van, úgy gondolom, hogy
elsőként arra szeretnénk választ kapni tőle, hogy mi az összefüggés a két cég, a Monteana
(Sic!) és a Monéta között. Parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Semmilyen
kapcsolat és kapcsolatrendszer nincs a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., illetve a
Monéta Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. között. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után a bizottság tagjainak szeretném átadni a szót.
Igen!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Ugyanezt a kérdést szerettem volna
feltenni. Az előző bizottsági ülésünkön Bernáth Ildikó szóbeli kiegészítésében egy cégnév
szerepelt, és döbbenetemnek adtam hangot. Igazából át sem tudtam gondolni, így kérdésként
fogalmaztam meg. Képviselőtársam utánanézett a jegyzőkönyvben, ez minden szempontból
megnyugtató kérdésfeltevés volt Veres János képviselő úrhoz. Nem feltételeztem, és nem
feltételezem egy volt miniszterről, ez enyhén szólva ostobaság lett volna. Az első kérdés
kapcsán a legkönnyebben megválaszolható probléma ebben a kérdéskörben, mert
képviselőtársunk megjelent, és ez nem mindennapi fejlemény a korábbi szereplők részéről.

Ugyanakkor viszont a kisördög mégis ott bujkál bennem. Délután nagyon sok újságíró
kereste már aznap képviselőtársamat. Persze, 15 évvel ezelőtt, a névválasztáskor nem lehetett
tudni, ezt a kényelmetlenséget megakadályozni, hogy ugyanaz a cégnév legyen. Ez költői
kérdés, nem kell rá válaszolnia nyilván, miért pont ugyanaz a cég neve. Minek a rövidítése
ez? Erre a kisördögre választ kaphatnánk? Ez kényelmetlen, macerás. Miért ugyanazt a
cégnevet választotta mind a két cég? Illetve melyik választotta előbb, melyik később?

ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! A kérdésre a válaszom a következő.
Mi a cégnevet több mint 20 évvel ezelőtt választottuk, akkor a cégbíróság bejegyezte azt a
társaságot, amelyet Monéta Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-ként neveztünk el.
Azóta is ez a cégünk neve. Hogy a másik céget mikor és miért így nevezték el, fogalmam
sincs róla. Nem tartozik rám. Ha megnézik a magyar cégbíróságon, bármelyik képviselő 3
perces munkával megteheti, Monéta néven legalább 4 cég van bejegyezve, Moneta néven is
legalább 3 cég van bejegyezve Magyarországon. Azért lehet ezt megtenni, egyébként, ha
valaki utána érdeklődik, akkor megtudhatja, mert nemcsak egy szó alapján jegyzik be a
cégeket, hanem a tevékenységre utaló elnevezés is része a cégelnevezésnek. Ilyen értelemben
pontosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy a miénk a Monéta Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó korlátolt felelősségű társaság. A többi társaságnál valami eltér az
elnevezésben. A Monéta vagy Moneta kifejezés lehetséges, illetve bizonyos, hogy több
társaság nevében is megvan. Egyébként az ominózus cég, amiről önök tárgyaltak, nem
Monéta, hanem Moneta néven szerepel, ha pontosak vagyunk. Nekem más hozzáfűznivalóm a
dologhoz nincs, az én cégem ilyen értelemben nem érintett ebben a vizsgálatban. Köszönöm.
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SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Még van egy kérdésem. Mit jelent a cég nevében a
rövidítés? Ez már csak kíváncsiság. Köszönöm szépen.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha a cég nevének azt az egy szavát nézzük, hogy
Monéta, ez egy latin kifejezés, magyar nyelvre lefordítva fémpénzt jelent.

ELNÖK: Képviselőtársam indoklása volt az, ami fölkeltette a figyelmünket, tekintettel
arra, hogy 35 ilyen cég szerepelt a cégnyilvántartásban. Monéta, Moneta, hadd ne soroljam
fel, de a tevékenységi körre utalt képviselőtársam. Igen ám, csakhogy itt a vizsgált Moneta
budapesti bejegyzett cég könyvvizsgáló és adótanácsadó kft.-ként szerepelt, de ha a
tevékenységi körét megnézzük, akkor ott már megváltozott munkaképességűek pályázatírása,
vizsgálata, és hadd ne soroljam föl, mi szerepel még. Itt van az a pont, ahol az érdeklődésünk
egy picikét ráfókuszált nemcsak az ön cégére, hanem minden Moneta vagy Monéta nevű
cégre.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, azt tudom mondani, hogy a mi cégünk ilyen
tevékenységet nem folytatott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A számunkra alapvetően fontos kérdésre választ kaptunk,
mondván, hogy semmiféle kapcsolódási pont nincs az érintett céggel, a Monetával semmiféle
gazdasági tevékenységet a Monéta nem végzett.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nemcsak hogy gazdasági tevékenységet nem végzett,
sem tulajdonosi, sem semmilyen más kapcsolat nincs a két társaság között.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor köszönöm szépen, hogy idefáradt, a kérdéseinkre kielégítő választ kaptunk.
Természetesen a vizsgálat folytatódik tovább. Köszönöm szépen.”

Na most. Azért szerettem volna ezt felolvasni, mert szerettem volna a bizottság azon
tagjai számra, illetve az itt lévő újságírók számára is egyértelművé tenni, hogy mi zajlott le az
albizottság ülésén ebben a kérdésben. Szó szerint idéztem a jegyzőkönyvet. Ezek után ebben a
határozati javaslatban, amit az Országgyűlés bizottsága elé terjesztett az albizottság, a
következő megállapítás szerepel, és ezt is szó szerint szeretném idézni.

„Az albizottság Veres János volt minisztert kétszer is meghallgatta, de sem a Moneta
Kft.-vel kapcsolatos érintettségére, sem arra, hogy miért engedte el a nyíregyházi Start Kft.,
amelynek vezetője Balog Zoltán, és mások fizetési kötelezettségét, nem adott megnyugtató
választ.

Kérem szépen, hadd idézzem még egyszer: az albizottság elnöke úgy zárta le a
meghallgatást, hogy „köszönöm szépen, hogy idefáradt, kérdéseinkre kielégítő választ
kaptunk. Természetesen a vizsgálat folytatódik tovább. Köszönöm szépen.”

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Igen, ez így
történt.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Azt tudom mondani tehát, hogy az elnök
kezében volt egy olyan papír, amelynek alapján láthatta, hogy hány Monéta vagy Moneta
nevű cég van bejegyezve Magyarországon. Nyilván a munkatársak a cégnyilvántartásból ezt
kiprintelték számára, ez áttekinthető volt. Elég világosan válaszoltam a kérdésekre az
albizottság meghallgatásán. Azóta sem merült föl sem Seszták képviselő úr részéről, sem más
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részéről velem kapcsolatban semmilyen kérdés ebben az ügyben. Ebben az ügyben, amit
egyértelműen tisztáztunk az albizottság ülésén, az szerepel a bizottság elé terjesztett
albizottsági határozati javaslatban, hogy Veres János nem tisztázta sem a Moneta Kft.-vel
kapcsolatos érintettségét, sem azt, hogy miért engedte el a nyíregyházi Start Kft. fizetési
kötelezettségét, nem adott megnyugtató választ.

Nekem nem tettek fel ilyen kérdést az albizottság ülésén, hogy a Start Kft.-nek
elengedtem-e bármilyét. Miután megkaptam az albizottság jelentését, utánanéztem, és egy
dolgot tudok. Jelenleg is folyamatban van egy bírósági eljárás a Start Kft. és a magyar állam
között, amelyben nincs mind a mai napig jogerős bírósági végzés. Nekem senki nem mutatott
olyan papírt, amely szerint elengedtem volna a Start Kft.-nek bármit ezzel kapcsolatban. Ezért
kérem, ha megmutatnák nekem azt a dokumentumot, amire itt hivatkoznak, hogy pontosan ez
mi, akkor esetleg tudnék rá válaszolni.

Itt Herman képviselő úr megint hivatkozott valami olyasmire, hogy ő engem erről
kérdezett, és erről nyilatkoztam. Képviselő úr, itt van az albizottsági ülés jegyzőkönyve.
Nekem ebben az ügyben kérdést nem tettek föl, én erről önnek az albizottsági ülésen nem
nyilatkoztam. Akkor nem értem, hogy mi zajlik itt. Ezen kívül két másik érintettel is
beszéltem a bizottsági jelentés kapcsán. Mind a ketten azt támasztják alá, hogy semmifajta, az
önök megállapításaiban szereplő, ténybelinek tűnő megállapítás nem valós abból, amit önök
leírtak. Itt van egy viszonylag hosszas levele a Moneta könyvvizsgáló kft.-nek arra való
reagálásként, hogy amit önök összehoztak ebben a jelentésben, miért nem valós, miért nem
állja meg a helyét. Nem akarom önöket ezzel untatni, az én saját magam érintettségében
megtörtént tényszerű helyzetet felolvastam. Ezért azt tudom mondani, hogy itt valami nagyon
el van rontva. Valakik ebben a kérdésben nagyon nem hozzáértő módon, nagyon nem a
valóságot feltáró szándékkal, nyilvánvalóan a valóságtól teljesen független információkat
leírva egy papírra terjesztenek a parlament költségvetési bizottsága elé egy határozati
javaslatot.

Éppen ezért az a kérésem, hogy mindaddig, ameddig az ezzel kapcsolatos valótlan
tényállítás ebben a határozati javaslatban szerepel, addig erről a bizottság ne hozzon pozitív
döntést. Miután én legalább három ügyben tudom, hogy nem valós az, ami itt a bizottság előtt
szerepel, ezért nem tartom alkalmasnak ezt a határozati javaslatot arra, hogy a bizottság ezt
elfogadja. El lehet fogadni, de ha önök ezt elfogadják, akkor azt fogják alátámasztani, amit mi
korábban is mondtunk. Nem a vizsgálat megállapításai az izgalmasak, hanem meg van már
írva a végső döntés, ahhoz keretet akarnak teremteni. Egészen elképesztő számomra, hogy
hogyan lehet ilyen valótlanságokat leírni, hogyan lehet ilyen tényszerűen, az albizottság
ülésén megcáfolt állításokat úgy szerepeltetni, mintha nem kaptak volna megfelelő cáfolatot.

Azt kell mondjam, én eljöttem az albizottság ülésére a meghallgatásra. Eljöttem az
államadósságos albizottság meghallgatására is, mert úgy gondoltam, hogy ha a parlamenti
formákat betartjuk, akkor normálisan járunk el. De bocsássanak meg, önök ezzel a mostani
jelentéstervezettel, amit ideterjesztettek, azt támasztják alá, hogy ez egy teljesen fölösleges
meghallgatáson történő részvétel, mert nem a dolog lényege érdekli önöket, hanem az érdekli
önöket, hogy hogyan tudnak valakiről, akit eleve kipécéztek bűnösként, valami olyat leírni,
hogy az ténylegesen bűnös. Olyan látszatot fönntartani, olyan látszatot keletkeztetni valótlan
állításokkal.

Ezért kérdeztem, hogy ki ennek az előterjesztésnek a jegyzője, mert természetesen,
miután ez egy nyilvános előterjesztés, ezért bírósághoz fordulni önnel szemben, Herman úr.
Bírósághoz fogok fordulni azért, mert ön az én jó hírnevem csorbítására alkalmas információt
közölt ezzel a papírral a nyilvánossággal, teljesen megalapozatlanul, korábban már ön által is
elfogadott módon megcáfoltan. Azt gondolom, nem büntetőbírósághoz fogok fordulni, hogy
ne kelljen mentelmi joggal szórakozni, hanem polgári eljárást fogok kezdeményezni ön ellen
azért, mert egészen elképesztő módon valótlanságot ír le ebben az előterjesztésben. Nagy
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nyilvánosság előtt elkövetve mindezt. Azt tudom tehát mondani, hogy ez az egész egy
bohóckodás most már, ami itt folyik, kérem szépen. Miért kell önöknek ebben a történetben
ilyen hibákat megengedni. Ha egyszer egy évi kutakodás után nem találtak hibát és problémát,
mondjuk az én személyes tevékenységem kapcsán abban a minisztériumban, ahol embereket
hallgattak már meg ügyészek előzetesben úgy, hogy nem az volt az érdekes, hogy mit csinált,
hanem mondjon valami rosszat Veresre. Tettek vádalkuajánlatot ügyészek letartóztatott
embernek azért, hogy Veresre mondjon valami csúnyát, nem másra.

Nincs ilyen információ. Nem mondtak, ezért önök sem tudnak ilyet mondani. Nem
követtem el semmifajta szabálytalanságot. Ezek után ilyen módon kezelni valamit, ez mégis
csak ordenáré. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tájékoztatásképpen mondom képviselőtársaimnak,
hogy az albizottsági jelentést a főbizottságnak nem kell elfogadnia, nem fogunk róla szavazni.
Tehát ez egy tájékoztatásul szolgáló dokumentum. Amiről itt nekünk mint főbizottságnak
döntenünk kell, hogy ezt a tájékoztatót, ami összesen másfél vagy két oldal, ebben a formában
megküldjük-e az Országgyűlésnek, az illetékes frakcióvezetőknek, vagy pedig ezt
tájékoztatót módosítjuk különös megfontolásokból. Tehát az a javaslatom, hogy szűküljön le
a további vita ennek a tájékoztatónak a kezelésére.

Tessék parancsolni! Először akkor… Kedves Herman képviselőtársam, azt javaslom,
hogy ezt a polémiát itt, a főbizottság előtt ne tessék folytatni, mert Veres képviselő…

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Pár
kiegészítő mondattal szeretnék reagálni.

ELNÖK: Tessék parancsolni!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Itt óriási tárgyi tévedésekről van szó. Szeretném Veres képviselőtársam
indulatait egy picikét lehűteni. Valóban, a Monéta-Moneta kérdés akkor vizsgálat tárgya volt,
erre megfelelő kiegészítő választ kaptunk. De nem ez van benne az anyagban. Az anyagban
az is benne van, hogy nyilvános adatokat gyűjtöttünk be, az is benne van, hogy médiaanyagok
áttekintésével is folytattuk a vizsgálatot. Az Adóvilág című folyóiratot tessék szíves lenni
elővenni, ahol nyilatkozni tetszett arról, hogy „engem nem érdekelt, hogy a Legfelsőbb
Bíróság milyen döntést hozott, hozzám beérkezett egy kérelem, én ezt a kérelmet elbíráltam,
és ennek megfelelően 180 millió forintos nagyságrendű összeget, amit az APEH
kezdeményezett a Start Kft.-vel szemben…” A Start Kft. természetesen a bírósághoz fordult,
a bíróság pedig megállapította a legfelsőbb bírósági szakaszban, amit egyébként nem kell
becsatolnom, mert nyilvános az adat, tessék szíves lenni, a Legfelsőbb Bíróság ítéletét lekérni.
Az ön rendelkezésére áll.

Két különböző témáról beszélünk, képviselőtársam. Az egyik a Monéta-Moneta ügy,
amiben tényleg meghallgattuk önt. Ebben nem kellett meghallgatnunk, mert a tények makacs
dolgok. Egyértelműen arról van szó, hogy ebben az esetben mint pénzügyminiszter döntött.
Erre sem emlékszik, erről én nem tehetek. Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben egy fél
évet vizsgálódtunk, és egy fél év alatt jutottunk el addig az anyagig, amit önök elé
terjesztettünk. Elmondanám, hogy a Monéta-Moneta egy ügy része volt annak az 53 tételnek,
ami föl van sorolva. A Start Kft. esete egy volt a vizsgálandó ügyek közül, sajtóanyagokból és
egyéb információkból begyűjtve. Ebben nem hallgattuk meg, mert nem volt rá szükség, hogy
meghallgassuk. Köszönöm szépen.



- 44 -

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelettel jelentem, hogy az ülés vezetését
átadom Seszták Oszkár alelnök úrnak, tekintettel arra, hogy más irányú elfoglaltságaim
vannak. Innentől kezdve Seszták alelnök úr elnököl.

(Az ülés vezetését Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen, elnök úr. Ékes képviselő úr kért szót. (Dr. Nyikos László távozik az
ülésről.)

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, Veres képviselőtársamnak
nem ezen az egy dolgon kellene fönnakadni, mert nem ez volt a cél, hogy Veres János
képviselő urat pellengérre állítsa bárki is. (Dr. Veres János közbeszól.) Hadd fejezzem be, én
sem szóltam bele, amikor képviselőtársam mondta a magáét. Én is ott voltam azon az ülésen,
amikor a Moneta kérdése tisztázva lett, úgy is lett lezárva, ahogy ön a jegyzőkönyvből
fölolvasta. De így lett lezárva. Ön akkor tisztázta magát. Kész. Pont. Erről szólt akkor a
történés, nem? De úgy egyébként en bloc az elmúlt 8 évben a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatási kérdéskörét vizsgáltuk. Rengeteg cég lett meghallgatva, és
azt hiszem, nem egy dologra fókuszált maga a jelentés, hanem a teljes körű átvizsgálásra,
hiszen kerültek olyan dolgok napvilágra, amelyek alapján az ÁSZ-nak is és akár az
ügyészségnek később vizsgálódnia kell. Tehát azt hiszem, nem Veres Jánosról szól a
vizsgálóbizottság általános megállapítása, hanem nagyon sok olyan tényezőt próbáltunk meg
megvizsgálni, amelyek alapján kételyek merültek fel, és ezt maga a bizottság nem tudja
eldönteni, hogy ezekben volt-e törvénysértés. Azért is javasolja az albizottság, hogy az Állami
Számvevőszék és az ügyészség is vizsgálja ezt az ügyet. Hiszen számos esetben folyik
bírósági eljárás, és innentől fogva a bizottság így tette leghelyesebben, hogy ennek alapján
próbálta meg javasolni a főbizottságnak, hogy ebben az ügyben próbálja meg eszerint
megfogalmazni a javaslatait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Veres képviselő úr, arra kérném, hogy tényleg
igyekezzék jogos vagy jogosnak vélt indulatait lehűteni, és tényleg próbálja átértékelni, hogy
a bizottsági jelentés nem arról a Monetáról szól, ami az ön tulajdonában van, hanem a
másikról. A Start ügyében pedig önt nem kérdeztük meg, akkor ez még nem volt kérdés. Ezt
csak megfontolásra ajánlom, mielőtt bírósághoz fordulna, hogy milyen Monetáról van szó az
albizottsági jelentésben. Természetesen megadom önnek a szót, de emlékeztetném a
bizottságot is, önt is, képviselő úr, arra, hogy nem az albizottság jelentéséről folyik a mostani
tárgyalásunk, hanem arról az állásfoglalásról, amit nyilván ön is megkapott, és abban szó
sincs ezekről a kérdésekről.

Ennek előrebocsátásával Veres képviselő úré a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Nem vagyok indulatos, tőlem már
régen egészen más lenne a hangneme a történetnek. Olvasom még egyszer, mert azt
gondolom, megint nem értették meg, hogy mit csináltak önök, Ékes képviselő úr. Ön is
megszavazta ezt. Ön meg, Herman képviselő úr, ennek az albizottságnak a vezetőjeként.
Olvasom még egyszer: „Az albizottság Veres János volt minisztert kétszer is meghallgatta, és
sem a Moneta Kft.-vel kapcsolatos érintettségére, sem arra, hogy miért engedte el a
nyíregyházi Start Kft., amelynek vezetője Balog Zoltán, és mások fizetési kötelezettségét,
nem adott megnyugtató választ.”

Egyrészt engem nem hallgattak meg a Start Kft.-vel kapcsolatban. Ön az imént mást
mondott, a jegyzőkönyvből ezt fogjuk idézni annak idején a bíróságon. Itt is mondta, ennek a
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bizottságnak az ülésén, hogy engem kérdeztek, de nem kaptak megnyugtató választ. Most
utóbb azt mondja, hogy nem kellett engem erről kérdezni. Azt mondja Seszták úr, hogy azért
nem kérdeztek, mert ez később merült föl. Ebben a bizottságban együtt ülünk emberként,
egyenjogú magyar parlamenti képviselőként. Fölmerül a másik bizottságban valami, és nem
méltatják a másikat arra, hogy föltegyenek neki egy kérdést. Valami újságcikkre hivatkozik.
Szeretném kérni azt a dokumentumot. Az elején világosan tettem föl a kérdésemet, szeretném
látni azt a dokumentumot, amire alapozva önök ilyen megállapítást tesznek. Ebben az
egyetlenegy bekezdésben van három valótlan állítás. És ezek alapján azt kérik, hogy egy ilyen
színvonalú jelentés alapján fogadjon el ez a bizottság bármit? Egészen el vagyok képedve!

Én itt vagyok ennek a bizottságnak a tagjaként, ezért el tudom mondani az ezzel
kapcsolatos kritikámat. Nincs itt a vizsgálatba vont szereplők közül nagyon sok. Tehát róluk
is ugyanilyen színvonalon alkottak véleményt. Ugyanilyen hányaveti, slendrián, semmilyen
módon alkottak véleményt. Önök úgy tekintették át egy Magyarországon az elmúlt
évtizedekben működő támogatási rendszer nagyjából 7 évét, hogy szerintem mind a mai napig
nem értik, hogy pontosan mi zajlott ebben a folyamatban, ebben a periódusban. Ebből a
jelentésből, ami előttünk van, ez derül ki számomra. Önök azt keresték, hogy hol lopják el, és
ki lopja el a pénzt. Nem azt keresték, hogy vajon kik azok a szereplők, akik ebben a
folyamatban részt vettek, szabályos piaci szereplőként melyik évben, miért, milyen
szabályozási körülmények között. Nem azt nézték, hogy az állam költségvetési pénzéből kik
milyen módon vittek el jogosulatlanul pénzeket, velük kapcsolatban milyen fellépésre került
sor a kormányzat részéről, az adóhivatal, a rendőrség, az ügyészség részéről. Nem azt nézték,
hogy ezen tapasztalatok alapján milyen módon került átalakításra a támogatási rendszer. Ha
megkérdeznek valakit, aki ebben benne volt, akkor pontosan lehetett volna tudni, hogy ez a
történet miről szól.

Azt tudom mondani önöknek, hogy ha velem kapcsolatban tesznek megalapozatlan
állításokat, azokat én cáfolom. Úgy gondolom, hogy ennek az egész jelentésnek általam
feltételezhető módon a színvonala ugyanilyen más tényekre vonatkozóan is, mint velem
kapcsolatban. Beszéltem a névazonosság miatt ennek a cégnek a vezetőjével, és a cég
vezetője, már ne haragudjanak, de több mint 10 percen keresztül sorolta nekem azokat a
valótlanságokat, amelyeket a céggel kapcsolatos vizsgálati része tartalmaz ennek a
jelentésnek. Ő nincs itt, mert nem a bizottság tagja. De nyilvánvalóan a költségvetési
bizottság előtt el tudná ezeket mondani. Megkérdeztem a Startot, amikor kiderült számomra,
hogy mi szerepel ebben velem kapcsolatban. Nekem azt mondja az a cég, hogy van egy
folyamatban lévő bírósági eljárás jelen pillanatban, éppen ezért arról, amire önök ebben
hivatkoznak, nem tud semmit. Én szintén nem tudok semmit.

Ezért kértem, hogy ha mutatna nekem olyan dokumentumot, amire itt hivatkoznak,
akkor nyilván meg lehet nézni, hogy pontosan miről szól az a dokumentum. Na de,
bocsássanak meg, csak az én személyemmel kapcsolatban itt ma, a bizottsági ülésen legalább
négyszer hangzik el nem megfelelő állítás. És Ékes képviselő úr, én szívesen belemegyek
ennek a támogatási rendszernek a részleteibe, azok boncolgatásába. De úgy nem, hogy előre
meg van az ítélet írva. Úgy nem, hogy előre meg van mondva, hogy ezt a kettőt, mert ez két
miniszter volt, el kell marasztalni. Úgy nem, hogy ebben a jelentésben, hogy is fogalmazzak,
hányaveti jogi hivatkozások alapján önök megvádolnak körülbelül 8, a korábbi kormányhoz
köthető, valamilyen szintű állami vezetőt. És érdemben a folyamatot nem vizsgálták végig.
Szóval egészen fel vagyok azon háborodva, hogy hogyan lehet ilyen munkát kiengedni a
kezükből. Hogy lehet ilyet közzétenni a nyilvánosság előtt?

És még egyszer mondom, szeretném megkapni azt a papírt, hogy láthassam bizottsági
tagként, hogy önök mire alapozzák azt az állítást, ami itt tényként szerepel. Én nem tudok
róla, hogy így lenne, mert sem az a szereplő, aki ebben érintve van, nem ezt mondja nekem,
hanem azt mondja, hogy folyamatban lévő bírósági eljárás van, sem én nem tudok arról, amire



- 46 -

itt Herman képviselő úr hivatkozik. Teljesen el vagyok képedve azon, még egyszer mondom,
hogy az önök anyagából idéztem, és Herman képviselő úr most másodszorra szóban elismerte
azt, Ékes képviselő úr elismeri szóban, hogy az rendben volt, azt tisztázott körülmény volt, de
kérem szépen, önök leírják, hogy tisztázatlan. Ez van kint 5 napja az interneten. Ezért
valakinek a felelősséget vállalni kell! Ez nem úgy megy, hogy engem lehet becsmérelni,
mocskolni bárkinek bármivel, és utána azt mondják, hogy hát ez nem így volt. Ez nem így
van! Több felelősséget kérek ebben a dologban, képviselő urak.

ELNÖK: Képviselő úr, ez a jelentés az ön e-mail címén van. (Dr. Veres János:
Nyilvánosan elérhető a parlament honlapján.) Azt gondolom, válasszuk ketté a problémát. Ha
önnek az albizottság jelentésével van problémája, az albizottság tagjaként kérném, hogy tegye
meg írásban, ha kérhetjük, az észrevételeit, és az albizottság majd ennek figyelembevételével
kialakítja az álláspontját. Most viszont nem erről van szó, nem az albizottság jelentését
tárgyaljuk, hanem egy állásfoglalást, ami intézkedéseket fogalmaz meg különböző állami
szervezeteknek. Tehát ketté lehet nyugodtan választani a problémát, és ön is elégtételt vehet
vélt vagy valós igazáért.

Ékes képviselő úr kért még szót? Tukacs képviselő úr!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Megmondom őszintén, egyik meglepetésből a másikba
esek. Én ezt az anyagot nem néztem meg, Veres János az, aki mindent el szokott olvasni.
Tényleg ne haragudjon meg, elnök úr, tisztelt bizottság, senki, de egy olyan dokumentumot
tárgyalunk, amiről itt, az ülésen is elismeri a beterjesztő, hogy nem valós, ami abban szerepel
Veres képviselő úrral kapcsolatban? Egyszerűen, hogy mondjam, nem találok szavakat. A
határozati javaslattal és elnök úr kezdeményezésével én magam nem értek egyet. Egyetlen
esetben tudnám elfogadni, akkor, ha a parlament honlapján elérhetően a mai költségvetési
bizottsági vita teljes szövege hozzáférhető lesz, és részét fogja képezni a határozati
javaslatnak. Ez talán a legminimálisabb, amit megtehet a költségvetési bizottság, hogy ezt az
egész cilibulit itt tisztázza. Ez a javaslatom, elnök úr.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy vegyük le napirendről ezt az állásfoglalást. Számomra
nem meggyőző egyik fél álláspontja sem. Gondolom, hogy ezen még egy kicsit dolgozni kell
annak érdekében, hogy minden egyértelmű és világos legyen. Hiszen ebben az szerepel, hogy
az abban foglaltakkal egyetértve terjesztjük a parlament plenáris ülése elé. A magam részéről
nem győződtem meg egyik fél igazáról, valós tartalmáról. Azt javaslom, hogy egyeztessenek
az érintett felek ebben a fontos kérdésben, és adott esetben a jövő héten újra tárgyaljuk az
anyagot, amikor már a vita e tekintetben nyugvópontra került. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy ügyrendi javaslat. Még az ügyrendi javaslat előtt
megadnám Herman úrnak a szót.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Tisztelt
Bizottság! Azt, hogy Veres János ilyen vehemensen rátámad az albizottság munkájára, értem.
Ez egy javaslat, és ő itt összemossa a bizottság munkáját a Monéta és a Moneta cégekkel
kapcsolatban. Könyörgöm, ez az anyag jogosultságot ad arra, hogy az ÁSZ, az ügyészség
vagy a rendőrség, vagy a KEHI vizsgálja meg, és az majd meg fogja állapítani, hogy van-e a
Moneta és Monéta keresztbeszámlázása. Én ilyenről nem tudok. Nem tudok. Félreértés ne
essék, amit ön mondott, azt jegyzőkönyvben rögzítettük, és azt mondtuk, hogy tudomásul
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vettük. De nem a mi dolgunk ennek a belső vizsgálatnak a lefolytatása, erre nekünk nincs is
apparátusunk, nincs is megfelelő feltételi rendszerünk. Ez a Monéta ügy.

A másik pedig, kérem szépen, a bírósági döntés ott van. A 2005 Adóvilág című
újságban nyilatkozik.

ELNÖK: Elnézést kérek, Herman úr, ez már túlmegy azon a határon, amit egy
ügyrendi javaslat keretében értelmezni tudtam még. Azt gondolom, az ügyrendi javaslatról
kell szavaznunk. Dancsó úr azt kérte, hogy ezt egy következő alkalommal tárgyaljuk. Azt
gondolom, ez lehetőséget ad arra is, hogy Veres képviselő úr is elmondja az észrevételeit az
albizottságnak. Remélem hogy erre megtalálja a megfelelő formát, és azt követően tudjuk
kialakítani a végleges álláspontunkat.

Herman úr lényegében elmondta a hozzászólnivalóját és akkor még Veres úrnak
megadom a szót az MSZP frakciója részéről. Tessék parancsolni!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen az ügyrendi indítványt, értem a
szándékot, alapvető egyetértés van közöttünk az ügyrendi indítvány támogatásában.
Mégpedig a következő miatt. Itt megint elhangzik olyan a Herman képviselő úr
hozzászólásában, hogy keresztbeszámlázás. Képviselő úr, kikérem magamnak azt, hogy ön
meggyanúsítsa az én cégemet, személyemet bármifajta keresztbeszámlázással. Világossá
tettem mindenki számára, hogy sem nekem, sem a cégemnek semmilyen kapcsolatom nincs a
másik, hasonló nevű céggel. Ezek után ön itt Moneta ügyről beszél. Nincs Moneta ügy! Ha
Seszták képviselő úr annak idején emlékezetből nem gondolja úgy, hogy egy hasonló nevű

céghez nekem közöm van, ami mindvégig szerepel az én vagyonbevallásomban, amióta
parlamenti képviselő vagyok, ez egy nyilvános információ, Nyírbátorban is tudja mindenki,
hogy nekem ehhez a céghez közöm van, akkor itt nem foglalkozik ezzel a dologgal senki.
Önök úgy csinálnak ügyet valamiből, hogy nincs ügy. Nem tisztázni kell, nem az
ügyészségnek kell vizsgálni ezt a továbbiakban, ezért jó az indítványa képviselőtársamnak
ebben a kérdésben, csak bocsássanak meg, nem veszik észre, hogy eleve prekoncepcióval
viszonyulnak ehhez az egész ügyhöz? Nem veszik észre, hogy ez a történet másról szól, mint
ami le van írva?

Azért jó a javaslat, mert ez a bizonyos 15 oldalas előterjesztés teremti meg a bizottság
tájékoztatójának alapját, amit az Országgyűléshez küld. Tudnék idézni a tájékoztatóból is,
hogy mi a rossz benne. Tudnám idézni azt, hogy hol van benne elrontva feltételezés. A
mondatok között. Az én nevem itt már nem jelenik meg, bocsássanak meg, de tudják, mi
jelenik meg benne? És ezért mondom azt megint, hogy jó a javaslat, mert benne van az, hogy
a nemzeti nyomozó hatósághoz küldje az albizottság elnöke a jelentést a folyamatban lévő

nyomozások kiegészítése érdekében. Bocsássanak meg, ez már megint egy olyan dolog, ami
túlmegy…

ELNÖK: Veres úr, értse meg, hogy a Házszabály szerint két perc a hozzászólás
lehetősége.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Támogatom azt az indítványt, amelyet Dancsó
képviselő úr megfogalmazott. Azért, hogy vessünk már véget annak, hogy megalapozatlanul
folyik vádaskodás ebben a kérdésben. Nemcsak velem kapcsolatban, más szereplőkkel
kapcsolatban is.
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Döntés a napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról

ELNÖK: Van-e még valakinek a Házszabály biztosította keretek között
hozzászólnivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor az ügyrendi indítványról szavazunk. Aki
egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenöt. Tartózkodott? Nincs ilyen.
Nemmel szavazott? Kettő.

Köszönöm szépen. A napirendet elnapoljuk.

Az ülés bezárása

Van-e még további megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Holnap 9 órakor bizottsági
ülés lesz. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt vegyék figyelembe. Köszönöm. Az ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


