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Napirend: 

 

1. A Számvevőszéki és költségvetési bizottság határozata a Magyar Nemzeti Bank 

elnökének felhívása tárgyában. 

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4458. szám - módosító 

javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám – 

általános vita első helyen kijelölt bizottságként), valamint az Állami Számvevőszék 

véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési javaslatáról (T/4365/3. szám), 

továbbá a Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének 

tervezetéről (T/4365/1. szám) 

4. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4656. szám – általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

5. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám – általános vita első helyen kijelölt bizottságként) 

6. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, az érdeklődő 
sajtómunkatársakat, mindannyiunkat. Mai, hosszúnak ígérkező bizottsági ülésünket 
megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítések figyelembevétele nélkül is 
határozatképes a bizottságunk. Nincs tehát akadálya annak, hogy a napirendre javasolt 
ügyekről tanácskozzunk, és meghozzuk a szükséges döntéseket. A meghívót mindenki 
megkapta, ehhez írásbeli korrekciós javaslat érkezett. Mégpedig egy olyan kérés, hogy első 
napirendi pontként a bizottság arról döntsön, hogy hoz-e határozatot, amelynek tartalmát majd 
Dancsó képviselőtársunk fogja előadni. Amennyiben a bizottság ezt a határozati javaslatot 
elfogadja, akkor a többi napirendi pont értelemszerűen eggyel csúszik hátrafelé. További, nem 
érdemi, hanem technikai változtatás, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra vonatkozó 
törvénymódosítás kerülne a második helyre, ha az új napirendi pontot megszavazza a 
bizottság. 

Miután először arról kell döntenünk, hogy a napirend-kiegészítésre sor kerül-e, 
megkérem Dancsó József urat, szíveskedjék ismertetni határozati javaslatának tartalmát. 
Parancsoljon! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Első menetben csak a 

címre tennék javaslatot. Szeretném mai ülésünk napirendjét „a Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság határozata a Magyar Nemzeti Bank elnökének felhívása tárgyában” 
című ponttal kiegészíteni. Ahogy elnök úr is jelezte, ha mód van rá, kérném, hogy ezt az első 
napirendi pontként tárgyaljuk. A továbbiakban is egyetértek azzal, amit elnök úr javasolt, 
hogy az eredetileg 4. pontban jelzett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat 
kapcsolódó módosító javaslatairól második napirendi pontként tárgyaljunk annak érdekében, 
hogy technikailag minél gyorsabban tudjanak felkészülni a kollégák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A Házszabály szerint vita nélkül dönt a bizottság a 

napirend-kiegészítésről. (Dr. Veres János jelentkezik.) Nincs ügyrendi, mert még nincs 
napirend. Képviselő úr, azonnal a kezében lesz a javaslat. (Dr. Veres János: A Házszabály 
szerint addig nem lehet napirendről dönteni, amíg nincs írásos javaslat. – Szijjártó Péter: Ne 
kiabáljon már! Elnök úr, legyen kedves, vezesse már az ülést. – Babák Mihály: Nem a piacon 
vagyunk. – A bizottsági titkárság munkatársai kiosztják a javaslatot.) Abban a hitben 
mondtam, amit mondtam, hogy már mindenkinek a kezében van az a papír. Most az ön 
kezében van a papír, szíveskedjék átfutni, óriási rutinnal rendelkezik ezek áttekintésében. Tíz 
sor az egész. Annyit még kiegészítésképpen, hogy a napirend címéről születik most döntés, a 
tartalma nem tárgya a szavazásnak. Tessék parancsolni, mit nem ért a képviselő úr? 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Hová akarja felhívni a Nemzeti Bank elnökét? A 

hatodik emeletre? Mi az, hogy felhívása? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, van egy javaslat, amit Dancsó képviselő úr ismertetett. A 

címét úgy fogalmazta meg, hogy ez a bizottság határozzon arról, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank elnökét felhívja arra, hogy bizonyos információkat… (Rozgonyi Ernő: Na, de ez nem 
derül ki a címből!)  Tessék, alelnök úr! 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Azt javaslom, hogy az elnök vezesse a bizottsági ülést, ez így házszabályszerű, és ne 
mindenki nyomogassa a mikrofont, ha valamit nem ért vagy korrepetációra van szüksége. A 
Házszabály világosan rendelkezik. (Rozgonyi Ernő: Nem értem. – A képviselő mikrofonja be 
van kapcsolva.) 

 
ELNÖK: Tessék kinyomni a mikrofont! 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Dancsó képviselőtársunk házszabályszerűen 

előterjesztett egy javaslat a mai bizottsági ülés napirendjének módosítására. Ilyenkor a 
napirend kiegészítéséről, illetve az egész napirendről vita nélkül határozunk, elnök úr. Így 
szól a Házszabály. Azt szeretném kérni, hogy a Házszabálynak megfelelően vezesse a 
bizottság ülését, ne bekiabálások alapján. Döntsünk a napirendről, és ha elfogadtuk a 
napirendet, utána az adott napirendi pontnál meg lehet vitatni annak tartalmát. Ez így 
előírásszerű. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, elfogadom a javaslatát. Tehát a Házszabály szerint itt 

most nincs vita, hogy mi a napirend tárgya, hanem arról születik döntés, hogy ezzel a ponttal 
kiegészíti-e a bizottság az általam javasolt napirendi pontokat. Kérem, hogy erről 
kézfelemeléssel tessék szavazni. Aki elfogadja a kiegészítést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel a javaslattal? Hat. Ki tartózkodott? 
Nincs ilyen. Tehát megállapítom, hogy 6 ellenszavazattal a bizottság elfogadta azt a napirendi 
pontot, amivel kiegészül mai programunk. 

Akkor az újonnan felvett napirendi ponttal érdemben foglalkozunk, és most lehet 
elmondani azokat a kérdéseket, problémákat, amelyek ezzel kapcsolatosak. Megadom a szót 
Dancsó József képviselő úrnak. (Az elnöknek jelzik, hogy a napirendet is el kell fogadni.) 
Bocsánat, most már zavarban vagyok. Technikai hibát követtem el, csak arról szavaztunk, 
hogy fölvesszük-e plusz napirendi pontként ezt a javaslatot, de az egész napirendet is el kell 
fogadnunk. Tehát ki az, aki a most elfogadott kiegészítéssel együtt elfogadja a napirendi 
javaslatot? (Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az, aki nem fogadja el? Hét. Tartózkodás? Úgy 
látom, nem volt. Tehát 7 ellenszavazattal a bizottság elfogadta módosított napirendjét. 

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság határozata a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének felhívása tárgyában 

Most már 1. napirendi pontunk, az imént szavaztuk a többi elé. Most megadom a szót 
Szijjártó alelnök úrnak, aki ismertetni fogja a határozati javaslat lényegét. Parancsoljon, 
alelnök úr! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt héten módunk nyílt arra, hogy egy 
viszonylag hosszú vitát folytassunk a Nemzeti Bank elnökének és a felügyelőbizottság 
elnökének jelenlétében a Nemzeti Bank tavalyi esztendőben folytatott tevékenységéről. Az 
Állami Számvevőszék elnöke arra kért minket, hogy ezt a vitát ne zárjuk le mindaddig, amíg 
az Állami Számvevőszék vizsgálata véget nem ér, illetve a Nemzeti Bankkal zajlott vagy 
zajló konzultációik eredményre nem vezetnek, és az Állami Számvevőszék nem tud jelentést 
tenni az Országgyűlésnek a Nemzeti Bank tavalyi tevékenységéről szóló jelentésében. 
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Éppen ezért aztán a vitát le sem zártuk, azonban a vita végén Dancsó képviselőtársunk 
részéről elhangzott egy javaslat, amelyre érdemi reakció értékelésünk szerint nem érkezett, 
ezért a mai napon azt kezdeményezzük, hogy a költségvetési és számvevőszéki bizottság 
hozzon egy határozatot. A határozat lényege pedig a következő. Ugye, a Nemzeti Bank is egy 
közintézmény, az ott szolgálatot teljesítők közpénzből részesülnek fizetésben, időközönként 
bónuszokban is. Ugyanakkor a Nemzeti Bank függetlenségét tiszteletben kell tartani, minden 
demokratikus országban ez egy alapvető norma. Amikor a Nemzeti Bank a monetáris politikát 
alakítja, a tevékenységét végzi, akkor függetlennek kell lennie mindenfajta kormányzati és 
egyéb befolyástól. Ez így helyes, ha így van. Ugyanakkor azt gondoljuk, ez nem kellő és 
elegendő indok ahhoz, hogy a Nemzeti Bank egy közfigyelem elől elzárt területként 
működjön, és nem helyes, ha a monetáris politika alakítása függetlenségének hangsúlyozása 
más területekre is átterjed. Még egyszer mondom, annak maximális tiszteletben tartásával, 
hogy amikor a jegybank alakítja monetáris politikáját, akkor teljes mértékben függetlenül kell 
működnie. 

Ugyanakkor a függetlenség leple alatt a titkolózásnak nem lehet helye, és itt van egy 
feloldatlan ügy, amelynek feloldását mi továbbra is szükségesnek érezzük. Ez pedig a 
közvéleményben offshore-ügyként elhíresült ügy, ami a Nemzeti Bank elnökének korábbi 
gazdasági üzleti érdekeltségeire vonatkozik, amelynek megnyugtató lezárására mind a mai 
napig nem került sor. Tisztázatlan ügyről van szó. Mi továbbra is botrányosnak tartjuk azt, 
hogy az előfordulhatott, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének Cipruson volt cége, 
amellett, hogy Magyarországon is volt, és botránynak tartjuk azt is, hogy oda több mint 900 
millió forint vagyon áramlott ki. Nem látjuk pontosan, hogy vajon milyen ok miatt kellett 
Limassolba, a Makarios utcába vándorolnia egy ilyen vagyonnak, és az miért nem volt 
Magyarországon jó helyen. A különböző adózási lehetőségeket persze mindenki ismeri. 

Ugyanakkor azt gondoljuk, tisztelt elnök úr, hogy ezt az ügyet tisztázni kell. Ezért azt 
javasoljuk, hogy az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága hívja fel a 
Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy 2011. október 30-ig bocsássa a bizottság rendelkezésére 
azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a jegybankelnök úr eladta a Cipruson 
bejegyzett cégét, a cég értékesítésére és a cég tulajdonviszonyainak változására vonatkozó 
dokumentumokat bocsássa a bizottság rendelkezésére. És bocsássa a bizottság rendelkezésére 
azokat a dokumentumokat is, amelyek igazolják a működés során keletkezett osztalékból 
fakadó adófizetési kötelezettségnek való megfelelést, valamint a vagyon Magyarországra 
hozatala során előállt adófizetési kötelezettségnek való megfelelést. 

Azt gondoljuk, hogy a Nemzeti Bank elnöke személytől függetlenül egy olyan 
pozíciót tölt be, ahol titkolózásnak, lezáratlan ügyeknek helye nincs. Ezért azt javasoljuk, 
hogy mivel azokra az aktusokra, amiket itt felsorolunk, még nem került sor, a költségvetési 
bizottság hozza meg ezt a határozatát, és hívja fel a jegybank elnökét ezen dokumentumok 
rendelkezésünkre bocsátására. Köszönöm, elnök úr. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vágó Gábor képviselő urat láttam elsőként 
jelentkezni. Tessék parancsolni! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztelt Uraim! A magyar adófizetők és magyar 

állampolgárok a mai napon azt várják el a költségvetési bizottságtól, hogy értelemszerűen 
vitassuk meg a 2012-es költségvetést, és tegyük le az alapját annak, hogy hogyan tudunk 
ebből a kátyúból kikecmeregni, amibe a Fidesz-kormányzás alatt még mélyebbre süllyedtünk. 
És nem azt várják el a magyar adófizetők, hogy elszámoltatási biztost játsszon a költségvetési 
bizottság. Megmondom őszintén, ez a momentum a magyar demokráciának egy eléggé sötét 
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pontja, hiszen ezzel a kérdéssel nem nekünk kell foglalkozni. Nem értem, hogy miért kell a 
Fidesz politikusainak állandóan offshore-ozni és visszamutogatni, miközben a Fidesz volt az, 
amely több törvénykezésével is megnyitotta a kapukat az offshore jövedelmek kivándorlása 
előtt az átláthatatlan vagyongazdálkodás előtt. És önök is ugyanúgy az offshore lovagok 
pártjára álltak, csak most farizeusként, képmutatóként azzal próbálják elterelni a közvélemény 
figyelmét arról, hogy a 2012-es költségvetés már most tarthatatlan, már a tervezete is 
elfogadhatatlan. Azzal próbálják elterelni a figyelmet, hogy kórházak és iskolák kerülnek 
veszélybe, hogy most visszafelé mutogatnak, és elkezdenek a múltból offshore-ozni. 

Kérem szépen, ez tarthatatlan. Azt kellene végre megérteni, hogy a költségvetési 
bizottságnak van egy feladata, amit azért nem tud teljesíteni, mert önök próbálják elterelni az 
érdemi feladatról a figyelmet holmi múltbeli offshore-ozással. Vegyük észre, hogy mi a 
feladatunk, és azzal a kérdéssel foglalkozzunk, ne az offshore-lovagok egymás közti 
párbajával. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Dancsó képviselő úr következik. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ha Vágó képviselő úr a múltkori bizottsági ülésen jelen lett volna, akkor 
autentikusabban szólalhatott volna meg, hiszen akkor hallhatta volna azt, hogy milyen éles 
szópárbaj volt a felügyelőbizottság elnöke és a jegybank elnöke között. Akkor felmerült 
kérdésként, ahogy Szijjártó alelnök úr jelezte is, megkérdeztem Simor elnök úrtól, hogy ezek 
az adózási kérdések hogyan tisztázódtak, hogyan rendeződtek, hogyan zárult le az ügy. Akkor 
nem kaptam, nem kapott a bizottság választ. Ha akkor korrekt tájékoztatást kaptunk volna, 
úgy gondolom, akkor ennek a határozati javaslatnak sem lenne igazán értelme. De mivel 
akkor nem kaptunk erre megnyugtató választ, az szolgálja a közbizalmat leginkább, ha végre 
erre kapunk választ. 

Ami pedig a 2012-es költségvetés megfelelőségét, általános vitára való alkalmasságát 
jelenti, szeretném fölhívni képviselőtársam figyelmét, hogy a napirendben most 3. pontként 
fog szerepelni, tehát bőven lehet akkor erről a kérdésről beszélni. Ilyen értelemben a két 
napirendi pontot nem érdemes, és nem is kell összekeverni, hiszen az egyik a költségvetésről 
szól, a másik pedig olyan ügyekről, amelyeket, úgy gondolom, mindenkinek érdeke tisztázni. 
És célszerű is tisztázni annak érdekében, hogy valóban ne ezzel kelljen foglalkozni, hanem 
ennél sokkal érdemibb és fontosabb ügyekkel. De amíg ezt nem tisztáztuk, addig nincs 
értelme továbblépni. Úgy gondolom tehát, hogy a kettőt ilyen értelemben célszerű 
különválasztani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rozgonyi Ernő képviselő úr következik. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérem tisztelettel, ez úgy 

kezdődött ugyebár, hogy a Nemzeti Bank benyújtott egy beszámolót a tavalyi 
tevékenységéről. Ez a beszámoló arról szól, hogy a Nemzeti Bank mit csinált, milyen 
eredményeket ért el, milyen monetáris politikát folytatott, vagyis beszámolt a tevékenységéről 
és arról, hogy mi történt az elmúlt évben. Érdekes módon erről a beszámolóról egyetlenegy 
hang nem hangzott el. A múlt alkalommal is én tettem föl talán az egyetlen olyan kérdést, ami 
szakmainak nevezhető, nevezetesen az infláció összetételéről próbáltam meg érdeklődni. 
Kérem tisztelettel, nekünk elsősorban arról kellett volna és kellene ma is beszélni, hogy ebben 
az anyagban mi van, ezt kéne megtárgyalnunk, és hogy ez az anyag, ha itt megtárgyaltuk, 
alkalmas-e arra, hogy plenáris ülés elé kerüljön. 

Természetesen ettől függetlenül, hangsúlyozom, ettől függetlenül személyi kérdéseket 
nyugodtan vizsgálhat akár ez a bizottság is, ha egyszer mondjuk a Nemzeti Bank elnökéről 
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van szó, vagy a felügyelőbizottság elnökéről, megteheti. De nem ez van napirenden. Az 
egészet egyszerűen nem értem. Már a múltkor sem értettem. Itt két ember ült egymás mellett, 
és az egyik elmondta ezt, a másik elmondta azt, ami pont a fordítottja volt. Kérem szépen, 
ezek teljesen értelmetlen dolgok! A bizottságnak nem ez a dolga. Egy szakmai anyagot 
kaptunk, azt kell megbeszélni. És itt vannak kérdések, amiket meg kellene beszélni, az anyag 
alkalmasságát meg kellene beszélni, és ettől teljesen független dolog az, amit vizsgálhat ez a 
bizottság, de akkor bontsuk ketté a dolgot, kérem tisztelettel. Nem lehet egy szakmai anyag 
kapcsán személyi ügyeket tárgyalni, személyi problémákat előhozni. 

Ne haragudjanak, ez egy borzasztóan kicsinyes bosszú azért, mert a tisztelt kormány 
nem tud megállapodni a Nemzeti Bank elnökével, miközben természetesen ő maga tette olyan 
függetlenné, mint amilyen. Hiszen önök hozták a jogszabályt rá. Egész egyszerűen azt kérem, 
hogy a szakmai anyagról tessék beszélni. Ha önöket más érdekli, személyes dolgok érdeklik, 
az elnök pénzügyi dolgai érdeklik, akkor tessék egy vizsgálóbizottságot kinevezni, amelyik 
ezt vizsgálja, akár itt, a költségvetési bizottságon belül is, és az ügy el van intézve. A két 
dolgot nem lehet összekeverni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Babák képviselő úr következik. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tényleg vissza kell térnem 

ahhoz, hogy ha Vágó Gábor képviselő úr itt lett volna a bizottsági ülésen, tudta volna azt, 
hogy az MNB gazdálkodásáról szóló beszámoló nem lett elfogadva. Nem hallgatta végig, és 
azt sem hallgatta végig, amire szeretnék reflektálni. Ugyanis, ha itt lett volna, akkor 
megtapasztalta volna, hogy a Nemzeti Bank elnöke a tevékenységéről, a gazdálkodásáról 
beszámolt, ezzel szemben a felügyelőbizottság bizonyos állításokat tett. Erre az MNB elnöke 
feleselt, és vitatkoztak. A felügyelőbizottság tett egy kijelentést, amit a Nemzeti Bank elnöke 
mosolyogva lesepert. De nemcsak ezért nem fejeztük be a napirend tárgyalását a Nemzeti 
Bank gazdálkodásáról, hanem azért sem, és folytatni fogjuk, mert az ÁSZ a gazdálkodást, a 
tevékenységet pénzügyi szempontok kapcsán is átvilágítja, vizsgálja. 

Szeretném hangsúlyozni még egyszer, a felügyelőbizottság, amit a parlament 
választott és küldött a Magyar Nemzeti Bank felügyeletére, szakma konfliktusban van a 
Nemzeti Bank vezetésével és kifejezetten az elnökével. Ez persze lehetne magánügy, 
ugyanakkor a felügyelőbizottság elnöke 10 pontban felsorolta, hogy a gazdálkodásban milyen 
gondok, milyen anomáliák vannak. Többek között ezt a kérdést is megemlítette, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke nem tárta föl azt, hogy hogyan szüntette meg az offshore cégét, 
hogyan hozta haza az ott lévő jövedelmeit. Erre az elnök úr azt mondta, hogy nyilatkozott és 
megjelent az újságban. 

Szóval, a parlamentet, amely a Nemzeti Bankot felügyeli, neki számol be a Nemzeti 
Bank elnöke, olyan válasszal illetni, hogy beszámolt a sajtónak és harcot folytatni a 
felügyelőbizottsággal, amelynek fontos feladata van, nem megengedhető, mélyen tisztelt 
hölgyeim és uraim. Szeretném összegezni vélekedésemet, ez egy lényegtelennek tűnő, 
ugyanakkor fontos része azoknak a követelményeknek, amiket támasztunk a Nemzeti Bankkal 
és az elnökével szemben. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az Állami Számvevőszék nem 
fejezte még be a vizsgálatát. A költségvetési bizottság nem találta egyelőre vitára 
alkalmasnak, ezért nem is fejezte be a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi gazdálkodásáról szóló 
jelentés tárgyalását. Tehát folytatni fogjuk, kedves Vágó képviselő úr, mégpedig fontos 
kérdéseket fogunk megtárgyalni, remélhetőleg az ÁSZ jelentését követően. 

Addig is vannak olyan kérdések, amelyekre felhívom a jegybank elnökének figyelmét 
is, hogy tisztázzák, legyenek szívesek, ahogy a múltkor is kértem, a felügyelőbizottság és az 
ön közötti szakmai konfliktusokat. Mégpedig gazdálkodási és tárgyi kérdésekben. Úgy 
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gondolom, nem feszülhet ilyen ellentét, amit itt eléggé színpadiasan eljátszottak a múltkori 
bizottsági ülésen. Elnök úr, köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Egyetlen megjegyzés, mielőtt továbbadom a szót. Nem döntött a bizottság a 

Nemzeti Bank múlt évi jelentésével kapcsolatban, csak vár. Köszönöm. 
Következik Tukacs képviselő úr. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, négy kérdést szeretnék feltenni az 

előterjesztőknek ezzel a határozattal kapcsolatban, és a véleményemet majd később szeretném 
elmondani. Az elsők kérdésem úgy hangzik, hogy ki az előterjesztője ennek a javaslatnak. 
Elnök úr, Dancsó úr vagy Szijjártó úr? Nem lényegtelen körülmény. A második kérdésem úgy 
hangzik, hogy miután a Házszabály rendelkezik a bizottságok tevékenységéről, melyik az a 
pont, amelyre hivatkozva információt kérhetünk vagy felhívhatjuk egy nemzeti intézmény 
vezetőjét, hogy beszéljen olyan személyes körülményeiről, amelyek adózáshoz és máshoz 
kapcsolódnak. A harmadik kérdésem az, hogy felmérte-e az előterjesztő azt a körülményt, 
hogy hazánkat, mondjuk valószínűleg néhány hét múlva bóvliba vágják a hitelminősítők, és 
mennyiben tanácsos ilyenkor a Magyar Nemzeti Bank elnökével foglalkozni. A negyedik 
kérdésem pedig úgy szól, hogy az előterjesztőnek szándéka-e az, hogy rátakarjon a 
költségvetés és az adózás benyújtott tervezeteire ezzel a botránnyal, amit itt tudatosan kever. 
Tehát az-e a szándék most itt, hogy ezzel foglalkozzunk inkább, mint egy katasztrofális 
költségvetéssel meg mással? 

Egyébként csak úgy felhívnám a figyelmet, hogy erről a költségvetésről a Nemzeti 
Bank elnöke kifejtette a véleményét a Költségvetési Tanácsban, kisebbségi véleményt 
fogalmazott meg. Hát merem remélni, hogy ez az első napirendi pont nem ennek a kisebbségi 
véleménynek szól. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután kérdések hangzottak el, ezekre majd válaszolunk. 

Az első kérdésről annyit, hogy nem vagyok előterjesztője az ügynek. Én itt a napirendet 
próbáltam jól-rosszul megalkotni. Hozzám érkezett Dancsó képviselő úr részéről ez a 
bizonyos napirend-kiegészítő javaslat, tehát azt gondolom, hogy ő lehet talán az előterjesztő. 
Ha nem vállalja, akkor keresünk egy másikat. (Tukacs István: De akkor miért az alelnök 
indokolja?) Akkor viszont az előterjesztőt kérem arra, vagy Szijjártó alelnök urat, vagy 
Dancsó képviselő urat, hogy a maradék három kérdésre szíveskedjék válaszolni. Tessék! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Bocsánat, elnök úr. Részt fogok venni a vitában, és ha 

majd úgy gondolom, akkor fogok reflektálni Tukacs képviselő úr szavaira. Egyébként ezt a 
javaslatot a bizottságban helyet foglaló fideszes és KDNP-s tagok terjesztették elő. Azért 
szerepel az alján Nyikos elnök úr neve, mert ha a bizottság ezt a határozatot elfogadja, akkor 
Nyikos úrnak kell ezt aláírnia. Tukacs képviselő úr nem első ciklusos parlamenti képviselő, 
egészen biztosan jól ismeri ezeket a szabályokat. A parlament elnökének akkor is alá kell írnia 
a parlament által hozott döntést, ha éppen nem ért vele egyet, vagy adott esetben lent ült a 
patkóban, és ellene szavazott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a kvázi előterjesztő alelnök úr nem kíván a 

kérdésekre válaszolni. (Tukacs István: Ez közbotrány, hogy nem kíván válaszolni.) Most nem 
kíván válaszolni. (Tukacs István: Feltett kérdésre a bizottságban nem születik válasz?) 
Bocsánat, helyesbítem magamat. Nem azt mondta alelnök úr, hogy nem fog válaszolni, 
hanem most nem fog erre válaszolni, majd a vitában részt kíván venni, és akkor ezekre 
visszatér. 
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Ami meg az aláírást illeti, minden valószínűség szerint arra fogom kérni az alelnök 
urat, hogy „h” betűvel jelölve az én nevemet, majd szíveskedjék aláírni, amennyiben 
megszületik ez a határozat. De ez a kettőnk, ügye, ezzel nem terhelem a bizottságot. Tehát 
akkor egyelőre a kérdésekre nem hangzott el a válasz. 

Következik Molnár Oszkár képviselő úr. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Megmondom őszintén, 

szomorú vagyok azért, mert a kormánypártok azt a tendenciát, amit a parlamentben most már 
hónapok óta tapasztalhatunk, hogy reggel terjesztenek törvényjavaslatokat, behozták ide, a 
költségvetési bizottságba is. Ha a költségvetési bizottság kormánypárti képviselői kíváncsiak 
arra, és nyilván a nyilvánosság egy része is kíváncsi lehet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke az offshore cégéből szerzett jövedelemét tényleg bevallotta-e vagy sem, akkor azt 
kérem, hogy alakítsanak a költségvetési bizottságon belül egy vizsgálóbizottságot. Én ilyen 
jellegű dologban nem kívánok részt venni, nem óhajtok senkinek a magánéletében, még akkor 
sem, ha a Nemzeti Bank elnökéről van szó, vagy a cégeiben turkálni. Ha olyan jellegű 
dolgokat gondolnak a tisztelt kormánypárti képviselők, ami esetleg büntető ügy, vagy 
adócsalás gyanújára ad okot, akkor, kérem szépen, van Magyarországon adóhatóság, van 
nyomozó hatóság. Miért nem hívják fel őket, hogy legyenek kedvesek, vizsgálják meg a 
Magyar Nemzeti Bank elnökének ezeket az ügyeit? 

Nagyon egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy ma a költségvetés tárgyalására 
jöttünk ide. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó Gábor képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Két olyan felszólaló is volt, aki 

megkérdőjelezte azt, hogy jelen lettem volna azon a bizottsági ülésen, ahol a 
felügyelőbizottság elnöke és az MNB elnöke jelen volt. Ezt erősen cáfolhatom, ott vannak a 
jegyzőkönyvek. Valóban nem szóltam hozzá a vitához. Nagyon egyszerű okoknál fogva, 
hiszen az a vita nem az érdemi előterjesztésről szólt, hanem, ugyanúgy, ahogy most is, a 
fideszes képviselőtársaim azon a vitán is próbálták elterelni a lényegről a figyelmet, próbáltak 
botrányt kavarni, és az érdemi dolgokról nem esett szó. Nem esett szó azon a bizottsági ülésen 
arról a tevékenységről, amit az MNB valójában végzett, nem esett szó a jegybanki politikáról, 
nem esett szó a szakmai tartalomról. És most sem a szakmai tartalomról esik szó, hanem 
próbálják elterelni a figyelmet arról a súlyos megszorító költségvetésről, amit itt képesek 
voltak előterjeszteni, jelzem, törvényellenesen, a tisztelt Ház elé. 

Kérem szépen, fejezzük be ezt az álpolitizálást, és foglalkozzunk az érdemi dolgokkal. 
Ha önöknek valóban van ilyen akaratuk, hogy elszámoltató biztost játsszon a költségvetési 
bizottság, akkor támogassák Molnár Oszkár úr felvetését, és játsszák le ezt egymás között. De 
a költségvetési bizottságnak sokkal fontosabb feladatai vannak, mint a más zsebében való 
turkálás. Nekünk a közpénz elosztása és annak átláthatósága a fő feladatunk, és kérem szépen, 
ezt a feladatot végezzük el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pősze képviselő úr jelentkezett. 
 
PŐSZE LAJOS (független): Három dolgot nagyon határozottan széjjelválasztanék. Az 

egyik a költségvetés, a másik az, hogy milyen vita volt a Nemzeti Bank vezetői, 
tisztségviselői között, a harmadik pedig az elnök úr „üzleti dolgai”. Azt kérem, a 
költségvetésről még ne beszéljünk, pláne nem minősítő jelzőkkel, mert még hozzá sem 
kezdtünk a tárgyalásához. Hát ne keverjük! A Magyar Nemzeti Bank ügyeiről mindig nagyon 
nagy vita volt, most is az van, jövőre is az lesz, biztos, hogy legalább két táborra fog szakadni 
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mindig az ország. Én sem értek egyet sok mindennel, sem a kormány által képviselt 
koncepciókból, sem az elmúlt 8 éves koncepcióból, más jellegű beadványom is volt az 
alkotmány kapcsán, de ez megint egy másik dolog. 

A lényeg, ami előttünk fekszik, annak tartalma egész egyszerűen ezektől függetlenül is 
viszonylag egyszerű, triviális dolog. Egész Európában mindenütt egy köztisztviselőtől, 
pontosabban egy ilyen frekventált helyen dolgozó embertől elvárható az, hogy semmilyen 
ügyben ne legyen egy pillanatra sem kikezdhető. Ez egy teljesen független dolog a másik két 
témától. A Nemzeti Bank elnökének szakmai presztízse, múltjának, életútjának presztízse, 
magának a tisztségnek a presztízse olyan, hogy megköveteli, ne legyenek ilyen nyitott 
kérdések. Ezt a kérdést az elnök úrnak már rég meg kellett volna magától oldani, és akkor fel 
sem merülhetne. Mindenkinek ez volna az érdeke. Az, hogy most erre felhívja a figyelmet egy 
bizottság, jó-e vagy sem, nem akarom minősíteni, de ezt meg kell oldani. Sehol Európában 
egyetlen miniszter, egyetlen nagybank elnök sem maradna kikezdhetetlen akkor, ha ilyen 
rendezetlen dolgok volnának. Azt kérem tisztelettel elnök úrtól, hogy ezt az ügyet minél 
hamarább rendezze valahogy. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Seszták alelnök úr. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! A botránykeltésről néhány gondolatot engedjenek meg. Már a napirend elfogadása is 
meglehetős nehézségekbe ütközött ellenzéki képviselőtársaim részéről, egy egyszerű 
napirend-kiegészítés. Aki a botránykeltésben érdekelt tehát, azt gondolom, az az ellenzék 
padsoraiban kereshető. Nem illik és semmi alapja nincs annak, hogy összekeverjük az egyes 
napirendi pontokat, messzemenően egyetértek Pősze képviselő úrral. Egy javaslat van 
előttünk, a költségvetésről szóló javaslat pedig egy másik napirendi pontban kerül 
megtárgyalásra. Tehát ha nem lennének, nevezzük így, a botránykeltésben érdekeltek 
képviselőtársaim, a napirend tárgyához kapcsolódóan tettek volna fel kérdéseket, és már régen 
túllennék rajta, és valóban, sokkal fontosabb dologgal, a költségvetéssel foglalkozhatnánk. 

De azért nem mellékes körülmény, amiről most szó van, és akik járnak bizottsági 
ülésekre, azok tudják, hogy az elmúlt héten éppen Babák képviselőtársunk vetette fel, hogy 
ennek az ügynek a végére kellene járni a bizottságnak. Nem vizsgálóbizottságot játszva, 
hanem kérdést feltéve egy nagyon fontos köztisztséget betöltő személynek, aki 
meggyőződése, és reméljük, legjobb tudása szerint válaszol ezekre a kérdésekre. Meg is 
tagadhatja talán a választ, de önmagában az is fontos tudás számunkra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Veres képviselőúr következik. Elnézést, még 

tartozom egy megjegyzéssel Vágó képviselő úr azért kapott szót soron kívül, mert 
személyesen is érintett volt. (Szijjártó Péter: El is ment gyorsan.) 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Otromba, 

ocsmány, kisstílű és pitiáner eljárásnak vagyunk részesei jelen pillanatban. Amikor a 
miniszterelnök szócsöve egy ilyen indítványt indokol a költségvetési bizottságban, akkor, azt 
gondolom, nagyobb felelősséggel kellene viselkednie. Nagyobb felelősséggel, mert itt az 
országról van szó akkor, amikor pitiáner módon megtámadják a Nemzeti Bank elnökét azért, 
mert nem ért önökkel egyet minden kérdésben. 

Aki itt volt a múltkori bizottsági ülésen, emlékszik rá, hogy mind a felügyelőbizottság 
elnöke, mind a jegybankelnök elmondott bizonyos dolgokat. Ezekből egy dolgot szeretnék 
most felidézni. Azt mondta a jegybankelnök, hogy a Költségvetési Tanácson belül a mostani 
szereposztás szerint egy elég furcsa satuhelyzet alakult ki. A satuhelyzetet pedig arra értette, 
hogy az őt ellenőrző két állami szervezet két vezetője a Költségvetési Tanács másik két tagja, 
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és miután ők nem értettek egyet a Költségvetési Tanács legfontosabb döntésében, hiszen mint 
tudjuk a nyilvánosságból, 2:1-es szavazati arány alakult ki a tanácson belül, ezért ő érzékeli 
már azt, hogy ez a bizonyos „két ellenőrző az ellenőrzöttel szemben” helyzet létrejött, és 
eléggé furcsa szituációt eredményezett. Azt kell mondjam, itt most olyan helyzetet teremtenek 
a fideszes, KDNP-s képviselők, hogy ez a satu 3:1 arányúra változzon. 

Meggyőződésem szerint nincs a parlament költségvetési bizottságának jogköre arra, 
amit önök most kérni szeretnének. Azért mondom ezt, mert ha elolvasták volna a 
Házszabályt, és elolvasták volna a jegybankra vonatkozó törvényt, akkor tudnák a következőt. 
Ha bárkinek gondja van Magyarországon a jegybankelnök vagyonnyilatkozatával, annak 
tartalmával, annak formájával, akkor van egy jogosult szervezet, amely ezzel foglalkozhat. Ez 
nem a parlament költségvetési bizottsága, ennek a bizottságnak ilyen jogköre nincs. Ha 
parlamenti bizottságot keresnek, akkor ez a parlament mentelmi bizottsága. Ha a parlament 
mentelmi bizottsága ezzel a kérdéssel foglalkozik, akkor, azt gondolom, kevés vita lehetne. A 
probléma a következő. Önök nem tudtak belekötni a jegybankelnök vagyonnyilatkozatába. A 
jegybankelnök itt, a múltkori bizottsági ülésünkön pontosan elmondta, hogy milyen 
időpontban tett vagyonnyilatkozatot, és ez a vagyonnyilatkozat ebben a kérdésben mit 
tartalmazott. Elmondta azt is, hogy a nyilvánosság előtt, az önökhöz közelálló lapban tette 
meg azt a nyilatkozatot, ami ezzel a témával kapcsolatban föltárta azt, hogy mik is történtek. 
Tehát, ha egyszer nem tudnak belekötni a vagyonnyilatkozatába, mert nyilvánvalóan nem 
tudnak, akkor ne akarják a parlament költségvetési bizottságát ilyen megalázó helyzetbe 
hozni. 

Még egyszer mondom, ocsmány és undorító az, amire itt önök most vetemedtek a mai 
parlamenti bizottsági ülésen azzal, hogy a költségvetés, az adótörvények tárgyalását megelőző 
napirendi pontként ezt a javaslatot behozták a parlament bizottsága elé. Úgy, hogy a módosító 
indítványok szócsöve védi ezt a javaslatot, úgy, hogy a miniszterelnök szócsöve nem hajlandó 
válaszolni a javaslat előterjesztőjeként, hiszen ténylegesen ő volt az előterjesztő. Nem az az 
érdekes, hogy ki írja alá ezt a papírt. Ő volt az, aki elmondta a bizottságnak és a 
nyilvánosságnak, hogy mit tartalmaz az előterjesztő, és miért tartalmazza ezt. Ő viszont azt 
már nem vállalja föl, hogy a Tukacs képviselő úr által föltett kérdésekre válaszoljon, mert úgy 
érzi, az nem az ő felelőssége. Lehet itt játszani felelősségi kérdésekkel, képviselő úr, csak 
nem korrekt az eljárás. Nem korrekt az eljárás, mert ebben az esetben, amit önök csinálnak, az 
árt Magyarországnak. Árt Magyarországnak, mert a nyilvánosságon keresztül támadták meg a 
jegybankelnököt egy olyan ügyben, amelyben önök neki kérdést nem mertek föltenni. 

Kérem szépen, ezzel az indítvánnyal kapcsolatban a jegybankelnök nem kapott kérdést 
önöktől. (Babák Mihály: De.) Nem kapott. Megkérdeztem a jegybankelnököt, tud-e arról, 
hogy ezen a bizottsági ülésen ma milyen napirendi pontra tesz javaslatot Dancsó képviselő úr. 
Számára is meglepetés volt, mint ahogy valamennyiünk számára az ő írásban benyújtott 
napirend-kiegészítése. Ha önöknek ezzel a témával kapcsolatban ilyenfajta gondjuk lenne, 
akkor meg lehet őt kérdezni közvetlenül. Még egyszer mondom, a parlament költségvetési 
bizottságának ilyen jogköre nincs. Önök olyan határozatot akarnak meghozatni a parlament 
költségvetési bizottságával, amelyre ennek a bizottságnak nincs jogköre. Ez a bizottság 
vizsgálhatná a jegybank gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdést az elmúlt 
alkalommal, és itt egy picit vitatkozom az előttem szóló képviselőtársammal is, több ilyen 
kérdést vizsgáltunk. 

Én személyesen idéztem a felügyelőbizottság jelentéséből számokat és arányokat a 
költséggazdálkodásról. Idéztem olyan megállapításokat, amelyeket az a felügyelőbizottsági 
jelentés tartalmazott, és a felügyelőbizottsági elnöke nem a jelentés tartalma szerint beszélt a 
költségvetési bizottság előtt. A személyes benyomásait mondta el, a személyes feltételezéseit 
mondta el. A személyes gyanúját ismertette a nyilvánossággal itt, a bizottság ülésén. 
Szerintem erre egyébként nincs jogköre. Mert vagy a bizottság határozatát ismerteti, vagy 
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pedig ne szólaljon meg. Mert vádaskodni nincs értelme. A vádaskodás kárt okoz 
mindenkinek, önöknek is, az egész országnak is. Ezért tehát azt gondolom, ha önök nem 
tudják azt a vitát tisztességes körülmények között lefolytatni, ami fönnáll a jegybank, a 
jegybank elnöke és önök között mint kormányzó politikai erő között, akkor ne próbálják a 
parlament költségvetési bizottságát ilyen alantas célra felhasználni. Ez a legocsmányabb 
eljárás, amelyben részesei önök az eljárásnak. 

Mi természetesen nem kívánunk részesei lenni, de csak azért nem állunk fel az 
asztaltól, mert ha felállnánk, akkor nyilvánvalóan a következő napirendnél nem mondhatnánk 
el, hogy milyen rossz előterjesztéseket hoznak az Országgyűlés elé. Lehet, hogy azt akarták 
ezzel elérni, hogy az ellenzék álljon föl, hagyja itt a bizottsági ülést, ezért hozták első 
napirendi pontként ezt a javaslatot. Őszintén szólva, a dolgot mérlegeltük is, de nem akarunk 
beugrani egy ilyen pitiáner, kisstílű dolognak, mint amit most önök csinálnak. Nagyon 
sajnálom, hogy ilyen módon viselkednek. Nagyon sajnálom, mert volt már ebben a 
bizottságban egészen komoly munkára is példa az elmúlt években. Önök nem ezt segítik elő. 
Mélységesen sajnálom azt, hogy a nyilvánosságon keresztül ezt üzenik önök azoknak, akik 
Magyarországot kívülről megítélik. Ezt üzenik azoknak, akik ma az Országgyűlés helyzetét 
objektíven próbálják megítélni. Azt üzenik, hogy Magyarországon egy belső harc van a 
kormány és a jegybank elnöke között, azért, mert kényszerhelyzetbe akarják hozni a jegybank 
elnökét. 

A jegybankelnök egy független intézmény. Tudják mióta ilyen független intézmény? 
(Szijjártó Péter: A jegybank.) Olvassák el a törvényt. Járai Zsigmond fogalmazta meg saját 
magára annak idején ezt a törvényt, önök fogadták el annak idején, és ezen a ponton a törvény 
később sem módosult. Ez így van. Rozgonyi képviselő úr itt ült a parlamentben annak idején, 
amikor ez megtörtént. Pontosan emlékszünk, akik annak idején képviselők voltunk. Éppen 
ezért, ha úgy tetszik, saját csapdájukban vannak benne. De ezt a kérdést, még egyszer 
mondom, nem így lehet megoldani. Ha önöknek ezzel a témával gondjuk van, akkor tessék az 
arra illetékes szervezethez fordulni. Ez nem ennek a parlamenti bizottságnak a jogköre, főleg 
nem e bizottság vizsgálóbizottságának a jogköre. Láthatják, hogy milyen nevetséges 
eredményre tudnak jutni az ilyen jellegű vizsgálataikkal! 

A politikai prekoncepciót persze alá lehet írni. Megtörtént ez ennek a bizottságnak az 
albizottságában. Már ön terjesztette elő, hogy mit szeretne határozatként látni. A Tanú című 
filmre emlékeztetem (Babák Mihály: Ő már csak tudja.), ön volt az, aki beterjesztette a 
költségvetési bizottsághoz, hogy a létrehozandó albizottságnak mit kell megállapítania. És 
érdekes módon szó szerint, mondat szerint ez jelent meg az albizottság jelentésében. (Szijjártó 
Péter: Jól láttam a helyzetet.) Mily meglepő, hogy a kétharmados többség megszavazta 
Szijjártó nagyon okos képviselő úr azon javaslatát, amely majd a végeredményt tartalmazta, 
nem pedig azt, hogy mit szeretne a bizottsággal végeztetni. Azt kell mondjam, komolytalanná 
válnak ezekkel a kérdésekkel is, csak az a baj, hogy sokat ártanak Magyarországnak ezzel. 
Elnök úr, mélységesen tiltakozunk, és természetesen nem fogadjuk el a kezdeményezést, 
hiszen ebben az esetben lejáratja magát a költségvetési bizottság, lejáratják magukat azok a 
személyek, akik ezt a javaslatot megszavazzák. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még négy kormánypárti képviselő jelentkezett 

hozzászólásra és egy ellenzéki képviselő is. Ez összesen öt. Nagy István úr is beleértendő. Ezt 
még meghallgatjuk, és utána átadom a szót az előterjesztőnek, Szijjártó alelnök úrnak. Most 
Herman képviselő úr következik. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Az obstrukciós technika 

magasiskolájával állunk szemben, műfajbeli tévedésről van szó. Hiszen egy módosító 
indítvány kapcsán ez napirendre került. Hogy ez jogszerű vagy sem, feltételezem, hogy nem 
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Veres János fogja eldönteni, aki, úgy látom, decibelben méri az igazságot. De hozzá vagyunk 
szokva, hogy hol lassan mondják, hol hangosan mondják az általuk vélt igazságot. Veres 
János képviselőtársam azt mondta, hogy mérlegelték, amikor idejöttek. Nem is tudhattak erről 
az előterjesztésről. Mit mérlegeltek? Hogy fölállnak és kivonulnak? Bocsánatot kérek, 
pontosan önök azok, akik most, akik a napirendi pont tárgyalását obstruálják, hiszen pontosan 
most kellene erről vitatkoznunk, ugyanakkor nem tehetjük, mert, még egyszer hangsúlyozom, 
az obstrukciós technika magasiskoláját mutatják be. Köszönöm szépen, én is szeretnék az 
érdemi vitához hozzászólni, ez pedig napirenden van. Önök most szépen összemossák az 
almát a körtével. Gyümölcs mind a kettő, kétségtelen. 

 
ELNÖK: Ha jól érzékelem, Veres képviselő úr személyes érintettsége miatt kért most 

soron kívül szót. Megadom a szót, őt követi Szólláth képviselő úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Herman képviselő úr, majd 

ha figyeli, amit mondok, akkor idézzen engem, és pontosan. Olyat nem mondtam, képviselő 
úr, hogy mi azt mérlegeltük volna, hogy eljövünk-e a bizottság ülésére. Azért mérlegeltünk, 
mert kiosztották ezt a papírt, uram! Azért mérlegeltünk, mert kiosztották ezt a papírt, anélkül, 
hogy előterjesztés lett volna. Nyilvánvaló volt, hogy mire készülnek. Majd kiosztották ezt az 
előterjesztést, és persze, hogy mérlegeltünk, hogy felálljunk-e, mert egy ilyen lejárató, a 
költségvetési bizottságot megalázó tevékenységben nyilvánvalóan nem kívánnánk részt venni. 
De ha felállunk, akkor természetesen önök megszabadulnak attól, hogy hallják majd azokat a 
kritikai véleményeket, amit a magyar költségvetés kapcsán el fogunk mondani a benyújtott 
törvényjavaslatról. 

De, képviselő úr, én tartalmi kérdésről beszéltem az előterjesztés kapcsán, nem pedig 
másról. Ön még nem beszélt tartalmi kérdésről az első napirendi pont kapcsán. Én elmondtam 
azt, hogy miért nem jó ez az előterjesztés, miért más jogosult ennek megítélésére, és miért 
tartom ezt az egész előterjesztést egy ocsmány politika színjátéknak, amit a miniszterelnök 
szócsöve képvisel ebben a bizottságban. (Szijjártó Péter: Még egy párszor elmondhatnák, 
mert nem jegyeztem meg.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szólláth Tibor képviselő úr következik. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Előttem nagyjából 

elmondták a lényeget, egy ellentmondásra szeretném még fölhívni a figyelmet. Volt egy kis 
közjáték az ülés elején, hogy nem olvasták el, nem tudják, hogy mi van az előterjesztésben, 
majd az előbb egy másik mondatban az hangzott el, hogy tulajdonképpen egyeztettek a 
bankelnök úrral, és megkérdezték, hogy kapott-e ilyen jellegű kérdést. Azt gondolom, amikor 
a kamerák megjelentek, lehetett tudni, sőt, mindig lehet tudni, hogy komoly színjáték 
következik, és az az obstrukció, amit jelzett Herman képviselő úr, lezajlik. Nyilván lehet ez 
egy szereposztás, csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy érdemi munkával is tölthetnénk az 
időnket, és már régen a költségvetésről beszélhetnénk, ha lenne ilyen cél. Nem látok ilyen 
célt, azt látom, hogy igazából balhét szeretne itt az ellenzék. Azt kérem, hogy térjünk vissza a 
kerékvágásba, és végezzük a dolgunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tukacs képviselő úré a szó. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Kérdéseimre botrányos módon nem 

kaptam választ. A botrány az, hogy ennek az előterjesztésnek nincs előterjesztője, aki erre 
válaszolna. Önmagában is elegendő lenne ez ahhoz, hogy a bizottságot nevetségessé tegye, 
hiszen, ha valaminek van előterjesztője, akkor a szabályaink szerint a kérdésekre az 
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előterjesztőnek válaszolni kell. (Szijjártó Péter: A végén.) Egyébként komolyan gondolom, 
hogy ezek a kérdések érdemi kérdések voltak. 

Veres Jánoshoz tudok csatlakozni. A költségvetési bizottságnak nincs ilyenfajta 
hatásköre. Ilyenfajta hatásköre a parlamentben a mentelmi bizottságnak van, forduljanak oda, 
ha problémájuk van, és ne játsszák el itt ezt a színjátékot. 

Kettő. Az ilyen kezdeményezések Magyarországnak ártanak. Hát vegyék már észre, 
hogy kárt tesznek, uraim! Ha pedig ártanak, akkor nem kellene ezeket csinálni. 

Negyedszer. Ha a független intézmény vezetője önök számára kellemetlen politikai 
véleményt fogalmaz meg, akkor vitázzanak vele, megtehetik, itt lesz az alkalom a 
költségvetés időszakában. De ez a kicsinyes bosszú semmi egyébre nem világít rá, mint arra, 
hogy önök így tudják intézni az ügyeiket, ilyen szinten működtetik a demokráciát. 

Tisztelt Elnök Úr! Egy ügyrendi kezdeményezésem lenne, amelyről szavaztatnia kell. 
Kérem, szavaztasson arról ügyrendi kezdeményezésként, hogy a bizottság leveszi a 
napirendről ezt a határozati javaslatot. További mondandómat ennek függvényében fogom 
majd elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslat volt. Kérdezem a többi frakció képviselőjét, 

miként vélekedik az ügyrendi javaslatról, amelynek lényege, hogy vegyük le napirendről ezt a 
pontot. Nem kötelező a vélemény. Az MSZP-frakciónak van véleménye. Tessék, Veres 
képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Az ügyrendi 

indítványt támogatva a következőt szeretném indokként elmondani. Az elmúlt, közel egy órás 
vitában mindenki számára kiderülhetett, hogy egy olyan indítvány született, amely nem a 
parlament költségvetési bizottságának jogkörébe, a Házszabályban meghatározott 
feladatkörébe tartozó kérdést érint. Elhangzott az indítvány értékelése kapcsán az is, hogy 
miután az indítványnak világosan meghatározható előterjesztője sincs, hiszen az elnök úr nem 
előterjesztője, emiatt a két pont miatt, azt gondolom, az a célszerű, hogy miután a bizottság 
megszavazta napirendre ezt a pontot, de az indítvány nem felel meg a parlament 
Házszabályában szereplő feltételeknek, ezért az első napirendi pontban szereplő indítványt 
vegye le napirendjéről a költségvetési bizottság. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még a többi frakció részéről egy percben az ügyrendi 

javaslathoz észrevétel, Igen, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Támogatom az ügyrendi javaslatot. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Én is támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az ügyrendi javaslatról szavazunk, Tukacs 

képviselő úr kérésének megfelelően. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az első napirendi pontot 
annulláljuk, vegyük le napirendről? Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy levegyük napirendről? Tizennyolc. 
Tartózkodott? Úgy látom, nem volt. Tehát a napirend változatlan maradt. Most jön Babák 
Mihály képviselő úr. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Veres képviselő úr remélem, nem 

veszi rossz néven, én büszke vagyok arra, hogy etikai és morális normákban különbség van 
köztünk. Aztán beszéljük ki azt is, hogy ki árt Magyarországnak. Mélyen tisztelt hölgyeim és 
uraim, én, Babák Mihály nem szeretnék ártani a Magyar Köztársaságnak, mert ezt a 
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problémát nem én gerjesztem, hanem a Nemzeti Bank elnökének van tisztázatlan ügye. Úgy 
gondolom, bizalmi kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank és elnöke mit üzen a világnak, ha 
Nemzeti Banknak és elnökének rendezetlen anyagi ügyei vannak. Erre a sajtó többször 
fölszólította. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, nem szabadna maszatolni. A 
Nemzeti Bank elnökének, mielőtt elnök lett, volt offshore cége, magyarul, ahogy a sajtó 
szokta mondani, osffshore lovag volt. Amikor a Nemzeti Bank elnöke lett, volt offshore 
vagyona és offshore cége. Pont. Ezt sem mi csináltuk. Most pedig nem tudjuk pontosan, hogy 
van-e vagy nincs. Ezt kell tisztázni. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, az árt 
Magyarországnak, hogy ilyen személyi viszonyok, ilyen tisztázatlan viszonyok vannak a 
Nemzeti Bankban a Nemzeti Bank elnökével kapcsolatban. Milyen üzenet ez a 
pénzpiacoknak? Amennyiben elnök úr ezt már rendezte volna nyilvánosan, ez ma nem lenne 
napirend. Tehát a problémát nem én idéztem elő, nem a bizottság, nem Dancsó József, hanem 
a Nemzeti Bank elnöke azzal, hogy ezt nem tette le az asztalra, nem tisztázta. 

Ugyanúgy sumákolnak, mint mások is. Hölgyek, urak, öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Nem az előterjesztésben látom a hibát, hanem abban, hogy ez a kérdés nem rendeződött 
hosszú idő óta. Tegyünk pontot a végére, mert nem üzenhet ma Magyarország a Nemzeti 
Bankon, annak vezetőjén keresztül sem a pénzpiacoknak, sem az embereknek olyat, hogy 
tisztázatlan ügyei vannak a Nemzeti Bank elnökének. És ha nincs, akkor köszönjük szépen. 
És rend van. De most nincs rend. Abban, hogy ezt tisztázni kell, mások az elképzeléseink. 
Úgy gondolom, hogy ez a vita nem keletkezett volna, ha elnök úr ezt már régen rendezi a 
nyilvánosság és parlament előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, mielőtt megadom a zárszóra a lehetőséget az előterjesztő alelnök 

úrnak, meghallgatjuk Nagy István képviselő urat is. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék 

hozzáfűzni, hogy meglepetve hallgatom, hogy képviselők egymást minősítgetik, és igazából 
nem is arról beszélünk lassan, ami napirenden szerepel, hanem arról, hogy ki terjesztette be, 
ki kinek a kije és miért. Ezt egyáltalán nem tartom szerencsés állapotnak. 

Aztán azt sem tartom szerencsésnek, amikor úgy fogalmazunk, hogy a jegybank 
elnöke független. Szerintem a jegybanknak kell függetlennek lennie. De egyvalamitől nem: 
Magyarországtól és Magyarország érdekeitől nem lehet független. Hiszen a magyar gazdaság 
egyik legfontosabb szereplője, tehát az összhangnak meg kell lennie. Tehát akkor, amikor az 
elnök úrról beszélünk, sokkal szerencsésebb lenne, ha a Nemzeti Bank függetlenségéről 
beszélnénk. Elnök úrnak pedig a megfelelő feladatkörére hívnánk föl a figyelmét. 

Másrészt szerintem az a javaslat, ami előttünk fekszik, teljesen egyértelmű. Meg 
vannak fogalmazva benne a kérdések, amelyekre egyértelmű válaszokat lehet adni. 
Mindnyájunk érdeke, az asztal körül ülők mindegyikének és Magyarország minden lakójának 
érdeke, hogy ezekre választ kapjunk. Hogy ki kinek okoz problémát, hátrányt? Itt kezdődik 
számomra egy nagyon veszélyes dolog, amikor prejudikálják, megelőlegezik a bóvli 
kategóriát. Talán nem történnek intézkedések? Vagy talán már befolyásolják a nemzetközi 
szervezeteket? Vagy ez is egy politikai érdek, hogy ez történjen? Számos olyan kérdés van 
bennem, ami sokkal messzebbre vezet. 

Sokkal egyszerűbbnek látnám azt, ha elnök úr szót kérne, és azt mondaná, hogy 
természetesen állok rendelkezésre, minden kétséget és gyanút elhárítva megválaszolom ezeket 
a kérdéseket. Ha ez megtörténik, akkor, azt hiszem, egy olyan folyamatnak lehetünk tanúi, 
ami után megerősödve kerülhet ki maga a Nemzeti Bank, a Nemzeti Bank elnöke, és 
mindnyájan tudjuk tovább tenni a dolgunkat. Ez szerintem mindenki közös érdeke. Nem 
értem és nem tudom, hogy miért kell ennyi időt elrabolni ezekre a kérdésekre ahelyett, hogy 
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egyértelműen, gyorsan megkapnánk ezekre a kérdésekre a választ. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy láttam, hogy Simor elnök úr kért szót. Ne haragudjon, még 

mielőtt megadom a szót, Szijjártó alelnök úr ügyrendi javaslatot akar tenni. Tessék 
parancsolni, alelnök úr! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt javaslom, elnök úr, hogy szavazzunk a vita lezárásáról, utána pedig 
adjon szót Simor elnök úrnak, illetve az előterjesztő képviselőjének. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz melyik frakció kíván egy percben kommentárt 

fűzni? Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Szóval, a gyávaságnak vannak kategóriái. Ez a 

legnagyobb gyávaság, ez minősített esete a gyávaságnak. Mert félnek ezt a vitát folytatni, 
tisztelt uraim. Szijjártó képviselő úr, miért félnek folytatni ezt a vitát? Rá van szánva ez a nap 
arra, hogy a költségvetésről fogunk beszélni, adóról fogunk beszélni. Majd ott is ezzel a 
technikával fogja, ha kellemetlen valakinek a véleménye, lezáratni a vitát? 

Természetesen ezt nem fogadjuk el, de miután bizonytalan vagyok abban a 
tekintetben, hogy még egyszer szót fogok kapni, módosító indítványt szeretnék elővezetni 
rövid mondandóm keretében. Tisztelettel javaslom, hogy az indítvány terjedjen ki arra, hogy a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vezetője, az Állami Számvevőszék vezetője, a 
Versenyhivatal vezetője, a legfőbb ügyész és az összes kormánytag nyilatkozzon 
vállalkozásai megszüntetéséről, annak körülményeiről, csatolja ehhez iskolai végzettségét, 
újraoltási igazolványát. Indoklásom a módosító javaslathoz a következő. Azért, mert csak. Ez 
az első pontja. A második pontja pedig az, hogy ezt az abszurd és teljesen nevetséges 
javaslatot kívánom ezzel még nevetségesebbé tenni. Szavaztatást fogok kérni erről a 
javaslatról, elnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A többi frakciónak az ügyrendi javaslathoz van-e 

hozzátennivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Tehát akkor az ügyrendi javaslatról 
szavazunk, aminek a lényege az volt, hogy a vitát lezárjuk, ezt javasolta az alelnök úr, ezt 
követően adjunk szót, és adok szót Simor elnök úrnak. Megkérdezem tehát 
képviselőtársainkat, hogy a vitát lezárhatom-e. Aki úgy gondolja, hogy ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Dr. Veres János: Gratulálok a bátorsághoz!) (Szavazás.) 
Tizenkilenc. Ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy a vitát lezárjuk? Nyolc. Ez éppen 27. Tehát 
a bizottság a vitát lezártnak tekinti, természetesen én is lezártnak tekintem. 

Először a jegybankelnök úrnak, Simor Andrásnak adom meg a szót, hogy reagáljon a 
sokféle véleményre. Tessék parancsolni! 

 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nagyon hálás vagyok, hogy bár nem vagyok a bizottság tagja, mégis érintettség okán adott 
nekem szót. A következőt szeretném mondani. Az én vagyoni viszonyaimat illetően 
semmilyen tisztázatlan kérdés nincs. A vagyoni viszonyaimat a 2009 végén, illetve 2010 
végén a parlamenti képviselőkkel egyforma módon és tartalommal, a parlament honlapján 
látható vagyonnyilatkozat tartalmazza. Nemcsak a képviselők tudnak meggyőződni arról, 
hogy nincs a tulajdonomban ez a ciprusi cég, hanem minden magyar állampolgár, sőt, még 
külföldi állampolgár is, ha felkeresi a Magyar Országgyűlés honlapját. Ez egy műbalhé 
véleményem szerint. 
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De hozzátenném azt is, hogy az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerény jogi 
tudásom szerint nincs joga a Magyar Nemzeti Bank elnökének magánvagyoni viszonyait 
vizsgálni. Semmilyen törvény erre a parlament költségvetési bizottságát nem hatalmazza fel. 
Az MNB elnöke, ahogy említettem, a parlamenti képviselőkkel egyforma módon és időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. Amennyiben azzal kapcsolatban, az abban foglaltakkal 
kapcsolatban bármi kérdés merülne föl, a törvényben szabályozott módon eljárást indíthat az 
Országgyűlés mentelmi bizottsága, és ezt az eljárást lefolytathatja. Ilyen eljárás nem volt. Ami 
az adózási kérdéseket illeti, minden magyar állampolgárnak az adóhivatalra és az 
állampolgárra tartoznak, senki másra. Ha az adóhivatal vizsgálatot akar indítani ezekben a 
kérdésekben, természetesen állok elébe, és minden dokumentumot a rendelkezésükre fogok 
bocsátani. 

De annak érdekében, hogy egy kicsit segítsem ezt a helyzetet, vállalom azt, hogy a 
költségvetési bizottság bármelyik tagjának, akit érdekelnek ezek a dolgok, ott, a 
titkárságomon megnézhetik ezeket a dokumentumokat a holnapi naptól. Ennyit tudok ajánlani 
az ügy érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Az előterjesztőnek, Szijjártó alelnök úrnak 

adom meg a szót, hogy mondja el a zárszót, és esetleg még azokra a kérdésekre is válaszoljon, 
amiket, ha még visszaemlékszünk rá, Tukacs képviselőtársunk tett fel a vita elejét. Ebből 
egyet különösen hangsúlyoznék, mégpedig azt, amire elnök úr is utalt, hogy tudniillik melyek 
azok a jogszabályi források, amelyek arra lehetőséget adnak, hogy ez a bizottság ilyen 
természetű ügyekkel foglalkozzon. Tessék, alelnök úr! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Megmondom őszintén, kicsit meglepett az a hisztérikus 
hangulat, ami fogadta ezt az indítványt ellenzéki, elsősorban szocialista oldalról. Talán az 
történt, hogy szocialista képviselőtársaink némiképpen félreértik a helyzetet. Nem gondolom 
azt, hogy bárkinek meg kellene sértődnie azon, ha közpénzből kapja a fizetését, fontos 
pozíciót tölt be, akkor hozzá kérdések érkeznek. Ehhez hozzászoktunk mi is, hozzászoktam én 
személyesen, hozzászokott nyilván Veres miniszter úr is, akit kérdeztek már nem egy, nem 
két ügyben. Aki erre a pályára adja a fejét, hogy ilyen területen dolgozik, annak erre 
számítania kell. Főleg akkor, ha a Nemzeti Bank elnöki pozícióját tölti be, főleg akkor, ha 
saját maga által is beismerten Cipruson bejegyzett céget birtokolt, főleg akkor, ha látjuk azt, 
hogy a Népszava által 2009 tavaszán elindított botrány nyomán tette meg azt, hogy 
Magyarországra hozta a több százmillió forintos vagyonát. Azt gondolom, ezzel számolni 
kell. Ezen nem megsértődni kell, ez része a mi szakmánknak. 

Arra, hogy ki vagy mi árt Magyarországnak, tisztelt elnök úr, hadd jegyezzem meg, 
hogy szerintem az árt Magyarországnak, aki adatot hamisít, tisztelt miniszter úr. Aki 
meghamisítja a magyar költségvetés adatait, átveri Magyarországot, és átveri az egész 
Európai Uniót. Na, az árt Magyarországnak. Meg szerintem az is árt Magyarországnak, 
tisztelt képviselőtársaim, főleg a szocialista padsorokban, aki arra biztat, hogy kívülről 
másként lássák Magyarországot, mint amilyen. Az árt Magyarországnak, aki arra biztatja a 
külső szemlélőket, hogy rosszabb véleményt adjanak Magyarországról, mint amilyen, majd 
itthon azt politikai zsákmányszerzésre felhasználva fölerősítik, és próbálják a kormány 
felelősségeként láttatni. Na, az árt Magyarországnak, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, 
ebben egyetértünk. 

Vitatkoznék Veres miniszter úrral, hogy mi a kisstílű meg mi nem. Szerintem 900 
millió forintos meg 1,5 milliárdos vagyon nyomon követése ma a magyar emberek szemében 
nem kisstílű dolog. Lehet, hogy az ön szerencsés helyzetéből adódóan az kisstílű, azt 
gondolom, hogy ez azért nem az a kategória, amit így kellene mérlegelni. 
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Ami a vita tisztességes lefolytatását illeti, először azt kérték számon, hogy túl hosszú a 
vita, amikor javasoltam, hogy legyen rövidebb, akkor az volt a baj, amikor azt mondtam, hogy 
majd a vita végén válaszolok, akkor az volt a baj, hogy miért nem válaszoltam közben. Ezt 
betudom a hisztérikus hangulatnak, emiatt harag nem marad közöttünk, erről biztosíthatom 
önöket. Mint ahogy arról is, hogy egy vita érdemi lefolytatása alatt, azt gondolom, azt kell 
értenünk, hogy egy előterjesztésről vitatkozunk, nem pedig egymást minősítgetjük. utóbbiból 
több volt, előbbiből kevesebb, de ez sem kell hogy haragra okot adjon egymás között. Tukacs 
képviselő úr módosító javaslata pedig nyilvánvalóan már inkább a kameráknak szólt, arról 
majd nyilván fog elnök úr szavaztatni. Azt gondolom, magát az előterjesztőt minősíti. Ennél 
sem kell hosszabban elidőznünk. 

Ugyanakkor, ami a dolog érdemét jelenti, tisztelt képviselőtársaim. Mi továbbra is 
kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy ha valaki a Nemzeti Bank elnöke, róla nem saját 
bevallása, hanem a médiában, ráadásul a Népszava által elindított botrányból derül ki, hogy 
Cipruson van cége, hogy ott több százmillió forintja van, aztán azt haza kényszerül hozni, de 
erről dokumentumokat mind a mai napig nem láttunk, akkor ezzel a kérdéssel igenis 
foglalkozni kell. A költségvetési bizottság szerintem egy kellőképpen határozott, de udvarias 
formáját választotta ezen kérdés lezárásának, amikor azt javasolja, hogy hívjuk fel a Nemzeti 
Bank elnökét. Az, hogy mi felhívjuk, pontosan azért történik, mert nem kötelezzük, nem 
felszólítjuk, nem jogszabályi helyekre hivatkozunk, hanem arra hivatkozunk, hogy ha valaki 
Magyarországon a Nemzeti Bank elnöke, akkor az ilyen kérdéseket tisztáznia illik. Azt 
gondoljuk, nincs helye titkolózásnak ilyen ügyekben a Nemzeti Bank tekintetében. Ezért 
felhívjuk a Nemzeti Bank elnökét. 

Továbbra is azt gondolom, hogy ezt a javaslatunkat fenn fogjuk tartani. Tehát arra 
hívjuk fel a Nemzeti Bank elnökét, hogy 2011. október 30-ig ennek a parlamenti 
bizottságnak, amely egy testület, a Magyar Országgyűlés, a magyar emberek által 
megválasztott Magyar Országgyűlés egyik testülete, amelynek tagjait szerintem nem illendő 
titkárságokra ráncigálni, hogy ha információt kérnek. Tehát a népképviselők 
Országgyűlésének egyik testülete arra hívja fel a jegybank elnökét, hogy tegyen meg valamit. 
És ha a jegybank elnöke úgy gondolja, hogy nincs titkolnivalója, mert ezek szerint nincs, 
mindenki számára hozzáférhetővé teszi, akkor legyen kedves, és bocsássa rendelkezésünkre. 
Úgyhogy, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen minden képviselőtársunknak, úgy az ellenzéki, 
mind a kormánypárti padsorokból, a hozzászólásait. Azt gondolom, súlyos problémára 
sikerült ráirányítani a figyelmet. Azt javaslom, hogy a bizottság döntsön, elnök úr, utána 
pedig térjünk rá a költségvetés vitájára, mert jól láthatóan szocialista képviselőtársaink 
számos mondanivalóval készültek arra is, és én rendkívüli módon izgatott vagyok már, hogy 
milyen véleményeket hallhatunk, és nagyon szeretném hallani ezeket a véleményeket. 
Úgyhogy ne időzzünk sokat, hanem azt javaslom, hallgassuk meg, hogy mit gondolnak 
szocialista képviselőtársaink a költségvetésről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Arról kell tehát döntenünk, hogy a benyújtott 

javaslatot elfogadja-e a bizottság. Veres képviselő úr úgy érzi, hogy személyesen érintett? 
Akkor csak a személyes ügy miatt adok szót. (Szijjártó Péter: De elnök úr! – Tukacs István: 
Személyében megtámadták. – Babák Mihály: Hadd mondja! – Szijjártó Péter: Azért, mert 
kimondtam a nevét?) 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, megillet 

mindenkit a hozzászólás lehetősége. Szijjártó úrnak ez nagyon zokon is esik. Szijjártó úr 
háromszor mondta a nevemet. Egyszer rám utalva beszélt. Ezért szeretném felhívni a 
figyelmét a következőkre. Szijjártó úr, én a vagyonommal elszámoltam. Azt, hogy ön engem 
milyen szerencsésnek vagy nem szerencsésnek tekint, ha annyit dolgozott volna, mint én 
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dolgoztam életemben, akkor majd beszélhetünk egymással. A második dolog. Én 
miniszterként törvényes keretek között kapott kérdések mindegyikét megválaszoltam, sőt, 
nem miniszterként is megválaszoltam azokat a kérdéseket, amelyeket törvényes feltételek 
között tettek fel. Ön nem tudta most sem bebizonyítani, hogy milyen törvényhely alapján 
lehet ezt itt megtenni, amiről indítványt tett. Azt mondta szó szerint a hozzászólásában, 
miután a nekem föltett kérdések megválaszolásáról beszélt, hogy nem jogszabályhelyre 
hivatkoznak. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, ez már nem a személyes része a dolognak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): De személyes, elnök úr, hogyne lenne, hiszen azt 

mondta, hogy én miniszterként köteles voltam válaszolni. Meg is válaszoltam. Sőt, 
exminiszterként is megválaszoltam mindazokat a kérdéseket, amelyeket föltettek nekem. 

Befejezésül, képviselő úr, ha azzal próbál bárki gyanúsítani a Fidesz-legendárium 
szerint, hogy adathamisítást történt, akkor felhívom a figyelmét, hogy ebben a kérdésben 
Magyarországon táblabírósági döntés született, és ha az én nevemet ebbe a dologba be akarja 
keverni, akkor a bíróságon találkozunk. 

 

Döntés a határozati javaslat elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tehát szavaznunk kell a határozati 
javaslatról. (Szijjártó Péter jelentkezik.) Lezártam a vitát, alelnök úr, ne haragudjon. (Szijjártó 
Péter: Ja, hogy neki lehet, nekem nem?) Sose lesz vége, úgyhogy itt most abbahagyjuk. 

Tehát Tukacs képviselő úrnak volt szóban olyan módosító javaslata, amit viszont 
írásban nem tett elém. (Tukacs István: Fájdalom.) Fájdalom. Ezt úgy tekintjük, hogy nincs 
módosító javaslat ehhez a szöveghez. 

Ezért aztán megkérdezhetem és meg is kérdezem, hogy ki az a bizottság tagjai közül, 
aki ezzel a határozattal, amit közben mindenki megismert, egyetért. Tehát, hogy hozzon a 
főbizottság olyan határozatot, aminek az a tartalma, amiről lassan másfél órája vitatkozunk. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkilencen értenek egyet azzal, 
hogy ez a határozat megszülessék. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! Hét. Tartózkodás nincs. Tehát a bizottság elfogadta ezt a határozatot. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi ponttal végeztünk. Az előrehozott napirendi ponttal 
hamar végezhetünk, attól tartok, jóllehet, 40 módosító indítvány érkezett a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló törvényjavaslathoz és az egyes kapcsolódó törvények módosításával 
kapcsolatban. Azonban mind a 40 javaslatot ellenzéki képviselők tették, és hadd mondjam ezt 
már másfél éves rutinnal a hátam mögött, hogy annak az esélye, hogy ezek közül túl sok át 
fog menni, nem túl nagy. Ezért köszöntöm a minisztérium képviselőjét, és az a kérésem, majd 
ha bemutatkozott, hogy szíveskedjék azt közölni velünk, hogy a 40 javaslat közül melyek 
azok, amelyeket a kormány támogatni tud. Tessék parancsolni! 

 
DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Dr. Tomcsányi Írisz vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és 
vámigazgatási főosztályának vámosztályát vezetem. A módosító javaslatokból egyet sem 
támogat a kormány. 
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ELNÖK: Tehát egyet sem támogat a kormány. Köszönöm szépen. Megkérdezem az 
indítványokat tevő ellenzéki képviselőtársaimat, hogy van-e olyan kérésük, hogy valamelyik 
elutasított indítványról itt külön szó essék, külön szavazás történjék. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Igen, kérném szépen valamennyi, Gúr Nándor nevével 

fémjelzett indítvány elutasításának indoklását, hogy miért nem támogatják. Első körben. 
Köszönöm. 

 
GONDOS JUDIT (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm szépen. Gondos Judit 

vagyok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakfőigazgatója, én válaszolnék a feltett kérdésekre. 
Összefoglalóan szeretném elmondani az álláspontunkat, aztán természetesen, ha kell, 
egyenként is megindokoljuk. A képviselő úr által tett módosító indítványok, illetve 
tulajdonképpen valamennyi módosító indítvány arra irányul, hogy a korábbi, egyébként a 
módosítást alapvetően semmivé tevő álláspontra helyezkedjen. Magyarul a beterjesztett 
törvénymódosítás gyakorlatilag nem tudná elérni azt a célját, ami alapvetően az, hogy a 
kormánytisztviselői, illetve a hivatásos jogviszonyban állók szabályai közelítsenek 
egymáshoz, ezáltal hatékonyabban, jobban működő hivatal legyen. Alapvetően ezek a 
módosítások arra irányulnak, hogy a hivatásos szolgálati viszonyban állók szabályait közelítse 
a kormánytisztviselőkéhez, és a képviselő urak által beadott indítványok gyakorlatilag ezt 
tennék lehetetlenné, semmissé. Ezért nem tudjuk ezeket támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elhangzott tehát a kormány álláspontja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy ezeket az indítványokat támogatja-e a bizottság, vagy mi a 
véleményük róla. Aki egyetért ezeknek az indítványoknak a benyújtásával, illetve parlament 
elé kerülésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Dr. Veres János jelentkezik.) Tessék, Veres 
képviselő úr, mi a probléma? 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnézést, elnök úr, még volt hozzászólásra jelentkezés 

Tukacs képviselő úr részéről. 
 
ELNÖK: Úgy láttam, hogy elállt a képviselő úr ettől. (Dr. Veres János: Nem láttam. –

Babák Mihály: Szavazhatunk?) Akkor most már szavazhatunk. Tehát ki az, aki támogatja 
ezeket az indítványokat? Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy. 
Tehát ez nem kapott elegendő támogatást, ezért a bizottság nem támogatja ezeket a 
javaslatokat. 

A napirendi pont lezárása 
További javaslatok ügyében van-e az előterjesztők nevében észrevétel? (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom, nincs. Akkor megköszönjük a minisztérium képviselőinek a 
segítségét, és szép napot kívánunk a továbbiakban. Ezek után, tisztelt bizottság, javasolok 5 
perc szünetet. (Rövid szünet.) 

 

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságának, valamint az Állami Számvevőszék a 2012. évi költségvetésről 
kialakított véleményének, továbbá a Költségvetési Tanács a 2012. évi költségvetés 
tervezetéről kialakított véleményének együttes tárgyalása 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket fő napirendi pontunkkal, az 
ország költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájával. Köszöntöm előadóinkat, érdeklődő 
vendégeinket. 
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Szerettem volna külön is köszönteni Matolcsy miniszter urat, engedjék meg, hogy 
erről a helyről az elnöki véleményt vagy a magam véleményét fogalmazzam meg, amikor azt 
mondom, rendkívüli módon sajnálom és nehezményezem, hogy az idén sem tiszteli meg a 
bizottságot a nemzetgazdasági miniszter úr személyes jelenlétével. Ez nem azt jelentik, hogy 
az őt képviselő helyettes államtitkár úr nem élvezne előttem maximális tiszteletet, de mégis 
csak arról van szó, hogy a költségvetés alapját képező gazdaságpolitikai kérdések ügyében a 
helyettes államtitkár nem kompetens személy. És mivel egy költségvetési vitában 
gazdaságpolitikai kérdések is óhatatlanul szóba kerülnek, ezért attól tartok, hogy a vitánk 
szegényebb lesz, szegényebb lehet. De majd eldönti Banai Péter Benő államtitkár úr, hogy 
mennyire hajlandó vagy tud belemenni nem szűken értelmezett költségvetés, fiskális ügyekbe, 
hanem gazdaságpolitikai kérdésekbe is. 

Tehát Matolcsy miniszter úr helyett az államtitkár úr képviseli a kormányt. Köszöntöm 
Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét, akinek apparátusa véleményt 
fogalmazott meg a költségvetési törvényjavaslatról, köszöntöm Járai Zsigmond urat, aki most 
a Költségvetési Tanács elnökének minőségében van közöttünk, és köszöntöm Simor András 
jegybankelnök urat újfent, aki a Nemzeti Bankról szóló törvény értelmében jogosult a 
bizottság ülésein részt venni, és az ott napirenden lévő kérdésekről a véleményét elmondani, 
illetve a költségvetési törvényjavaslathoz fűzött jegybanki álláspontot velünk ismertetni. 

Ezek után, tisztelt képviselőtársaim, megadom a szót Banai Péter Benő helyettes 
államtitkár úrnak, hogy a költségvetési törvényjavaslathoz a kormány szóbeli kiegészítését 
mondja el nekünk. 

 

A kormány képviselőjének szóbeli kiegészítése 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Urak! Elöljáróban tolmácsolnom kell miniszter úr 
elnézéskérését, halaszthatatlan teendői miatt kért meg engem, hogy képviseljem jelen ülésen a 
kormányzati álláspontot. A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat, minden gazdaságpolitikai 
stratégiai dokumentum a jelen értékelésén alapszik, ezért engedjék meg, hogy néhány szót 
szóljak arról a gazdaságpolitikai környezetről, azokról a makrogazdasági folyamatokról, 
amelyek meghatározták a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat összeállítását. 

Az első pontban a világgazdasági folyamatokat tekintve láthatjuk, az eurózóna válsága 
nemhogy elcsendesedni látszik, hanem továbbra is rendkívül erős. Olyan országok 
országkockázati felárai magasabb a magyar országkockázati felárnál, amelyekről ezt 
korábban nem feltételeztük volna. Ha azt mondom, hogy Görögország országkockázati felára, 
vagyis úgymond a csődkockázata 11-12-szer magasabb, mint Magyarországé, akkor ezen 
talán nem csodálkozunk. De ha azt mondom, hogy Portugália, Írország vagy Olaszország 
esetén is magasabb az országkockázati felár, akkor ez azt mutatja, hogy olyan országok is 
veszélybe kerülhetnek, amelyekről, ismétlem magam, korábban nem gondoltuk ezt. 

Ez arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a befektetők rendkívül árgus szemekkel 
figyelik azt, hogy egy ország államadóssága fenntartható-e, az állampapírok megújíthatóak-e 
vagy sem. Azon túl, hogy az eurózóna válsága mellett hektikus pénzmozgásokat, hektikus 
pénzpiacokat látunk, a reálgazdasági folyamatok sem túl kedvezőek. Engedjék meg, hogy 
néhány adatot említsek, amelyekre a Költségvetési Tanács is fölhívta a figyelmet. Az 
eurózóna növekedése a 2011-es 1,6 százalékos szintről 1,1 százalékra süllyed a várakozások 
szerint 2012-ben, és ezen belül a Magyarország számára meghatározó német növekedés 2,7 
százalékról 1,3 százalékra lassul. Ez az a környezet tehát, amelyben a magyarországi 
makrogazdasági folyamatok is érvényesülni tudnak. 
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A belső viszonyok tekintetében, mivel a magyar gazdaság erőteljesen függ az 
eurózóna országaitól, az Európai Unió országaitól, értelemszerűen a külső folyamatok 
begyűrűznek Magyarországra is. Emellett azt is látnunk kell, hogy a belső tartalékaink 
rendkívül alacsonyak, ami nemcsak az állam eladósodottságában nyilvánul meg, hanem a 
lakosság, sőt, a vállalkozások eladósodottságában is. Ezen kívül látnunk kell, hogy a múlt 
tapasztalatai sajnos negatívak. Elég, ha azt mondom, hogy 2004 óta túlzott deficit eljárás alatt 
állunk, ami azt jelenti, hogy a 3 százalék alatti, hosszabb távon strukturálisan elérhető 
hiánycél eddig messze volt. Az idei évben ugyan ezt teljesítjük, sőt, nemhogy deficitről, 
hanem szufficitről beszélhetünk, de ebben jelentős szerepet játszott egy egyszeri tétel, a 
magán-nyugdíjpénztári vagyon összege. Ez tehát az a környezet, amely meghatározta a 2012. 
évi költségvetés összeállítását. 

Ha az eurózóna válságáról beszélünk, ha csökkenő növekedési kilátásokról beszélünk 
és arról, hogy a túlzott deficit eljárásból Magyarországnak ki kell kerülni, hiszen nemcsak a 
közgazdasági racionalitás diktálja ezt, hanem jogi követelmények is, nevezetesen 
kohéziósalap-forrásokat veszíthetünk el, ha bennmaradunk a túlzott deficit eljárásban, akkor 
azt látjuk, hogy nem volt, nincs más lehetőség, mint egy olyan költségvetés megalkotása, 
amely tartósan 3 százalék alatti hiánycélt biztosít, és amely tovább biztosítja az államadósság 
csökkentésének lehetőségét. Így született meg tehát a 2012-es országvédelmi költségvetés. 

Az országvédelmi költségvetés elkészítésekor olyan intézkedéseket is meg kellett 
hozni, amelyeket a Széll Kálmán terv jóváhagyásakor még nem láttunk. Hiszen, hogy egy 
mutatót említsek a magyar makrogazdasági számok közül, tavasszal ellentétben jövő évre már 
nem 3 százalékos növekedést feltételezhetünk, hanem másfelet. Ha megengedik, néhány szót 
szólnék azokról a makrogazdasági számokról, amelyek közvetlen alapját jelentik a jövő évi 
költségvetési törvény tervezetének. A növekedés tekintetében, említettem már, 1,5 
százalékkal számol a költségvetési törvény tervezete. A háztartások fogyasztási kiadása 
csekély mértékben növekszik, 0,2 százalékos a prognosztizált érték, a közösségi fogyasztás 
kismértékben csökken, 0,2 százalékos a csökkenés mértéke. Ami viszont, azt gondolom, 
rendkívül fontos mutató, a bruttó állóeszköz-felhalmozás a prognózisok szerint 3,2 
százalékkal nő. 

A foglalkoztatási viszonyok tekintetében az összes foglalkoztatott esetén 1,5 
százalékos növekedéssel számolunk, ezen belül a versenyszféráé 0,9 százalékos könyvelhet el 
a várakozások szerint, a közszféránál pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolunk. Ez 
utóbbi szám talán elsőre meglepőnek tűnik, ugyanakkor látni kell, hogy ezt a növekedést a 
Start munkaprogram, vagyis a közmunka új programja jelenti, a központi igazgatásnál pedig 
létszámszűkítést tartalmaz a jövő évi költségvetési törvény tervezete. A fogyasztói 
árszínvonal, az infláció 4,2 százalékos mértékűre prognosztizált. Ezek a makroszámok már 
figyelembe veszik nemcsak a világgazdaság folyamatok hatásait, hanem azon stabilizáló, az 
államháztartási egyensúly felé mutató lépések hatásait is, amelyeket a kormánynak a 2012. 
évi költségvetési törvényjavaslat benyújtása előtt meg kellett hoznia. 

Mi tehát a 2012. évi költségvetés fő célja? Melyek a főbb céljai? Az első helyen 
említeném az euróválság negatív hatásainak elhárítását. Ez a cél több ponton is tetten érhető. 
Az egyik a már sokat emlegetett 2,5 százalékos hiánycél, amely tehát lehetőséget ad arra, 
hogy a túlzott deficit eljárásból kikerüljünk. Ezen a ponton meg kell említsem, hogy az 
úgynevezett strukturális egyenleg, a ciklikus hatásokkal igazított, egyszeri tételektől 
megtisztított egyenleg 2,3 százalékos hiánycélt mutat. Tehát az üzenet a költségvetéssel a 
pénzpiacok felé az, hogy nemcsak egyszeri, áthidaló tételekkel éri el a stabil 3 százalék alatti 
hiányt a kormány, hanem tartósan biztosítható az alacsony hiány. Az elsődleges egyenleg, 
amely a kamatkiadások nélküli kiadásokat és bevételeket tartalmazza, az uniós szemléletben 
1,4 százalékos pozitívumot mutat, az államháztartás szintjén ez 1,2 százalékos. 
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Nagyon lényeges, hogy a számok mellett, a 2,5 százalékos hiányszám mellett, a 2,3 
százalékos strukturális egyenleg mellett és az elsődleges egyenleg mellett a költségvetési 
törvény tervezete olyan tartalékokat is magába foglal, amelyek biztonságossá teszik ezen 
hiánycélok elérését. Mik ezek a tartalékok? Az államháztartási törvény értelmében az 
úgynevezett rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatát meg kell teremteni. Ennek 
idei összege 70 milliárd, a jövő évben 100 milliárd forintra növekszik. Ez az úgymond 
normál, előre nem látható kiadásokra tervezett tartalék, ugyanakkor nem egyedüli. A másik 
két tartalék az úgynevezett Országvédelmi Alap előirányzata 150 milliárd forintos összeggel, 
ezenkívül éppen az említett hektikus pénzpiaci mozgások és azok következményeként a 
potenciálisan magasabb kamatkiadások kivédésére egy harmadik, 50 milliárd forintos 
kamatkockázati tartalékot is tartalmaz a költségvetési törvény tervezete. Mindösszességében 
tehát 300 milliárd forint tartalék van a jövő évi költségvetési törvény tervezetében. 

Ha megengedik, még egy számot említenék. Az, hogy a növekedés mennyi lesz, 
pontosan senki sem tudja megbecsülni. Ebből következően azt, hogy az államháztartás 
bevételei hogyan fognak teljesülni, szintén csak becsülni lehet, tehát becslésekkel 
számolhatunk. Ez a 300 milliárd forintos tartalék ugyanakkor azt jelenti, hogy ha a növekedés 
jelentősen kisebb, akár 0,5 százalék, akkor is tartható évközi, extra beavatkozások nélkül az 
államháztartás 2,5 százalékos egyenlege. Mindez pedig az alaptörvényben is rögzített cél, az 
államadósság csökkentését szolgálja. Az államadósság szintje 2012 végére 72 százalék alá 
süllyedhet. Az első cél tehát, amelyeknek főbb mutatóit említettem, az Országvédelmi Alap 
létrehozása és az országvédelmi költségvetés megteremtése. 

A második cél a költségvetésen belül a nyugdíjkassza egyensúlyának biztosítása. A 
nyugdíjrendszer átalakítása 2010 végén elindult, ez a folyamat folytatódik a 2012. évi 
költségvetésben is. A Nyugdíjbiztosítási Alap egy profiltisztításon megy keresztül, ami azt 
jelenti, hogy 2012-ben valódi öregséghez kapcsolódó nyugdíjak és az ehhez kapcsolódó 
ellátások kerülhetnek a nyugdíjkasszából finanszírozásra, és bevétel a nyugdíj jellegű 
bevételek teremtik meg. Ez a profiltisztítás tehát azt jelenti, hogy a korábban a 
nyugdíjkasszában megjelenő rokkantsághoz, egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások 
átkerülnek az Egészségbiztosítási Alapba, illetőleg az úgynevezett korai, korábban nyugdíjnak 
nevezett ellátások szintén kikerülnek a nyugdíjkasszából, és egy új, Nemzeti Szociálpolitikai 
Alap részét képezik. Zárójelben jegyzem meg, hogy a Nemzeti Szociálpolitikai Alap nem egy 
hagyományos, elkülönített állami pénzalap, hanem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
fejezetén belül jelentkezik, úgynevezett vonal alatti tételként. 

A harmadik cél az egészségügyi kassza hiányának csökkentése és zárása. Tudjuk, 
hogy a magas államháztartási hiány döntő részben két alap fenntarthatósága miatt keletkezett. 
Az egyik a nyugdíjkassza, ahol az átalakítások remélhetően a kassza zárását is szolgálják, a 
másik pedig az egészségbiztosítási kassza, ahol szintén ilyen záró, úgymond az egyensúlyhoz 
közelítő lépésekre kerül sor. A bevételi oldalon meg kell említenem két tételt, amely 
pluszbevételként finanszírozza az egészségügyi jellegű kiadásokat. Az egyik a 
népegészségügyi termékdíj, vagy egyszerűbb nevén a chipsadó, amely 30 milliárd forintos 
összeggel szolgálja az egészségügyi kiadásokat. Itt meg kell jegyeznem, hogy nem pusztán 
fiskális eszközről van szó, hanem az egészségre ártalmas olyan termékek megadóztatásáról, 
amely a fogyasztás csökkenését eredményezi, ezáltal éppen az egészségügyi kiadások 
hosszabb távú mérséklését is szolgálja. A másik pedig a baleseti hozzájárulás. A „felelős 
fizessen” elv alapján 27 milliárd forintos tételt tartalmaz az Egészségbiztosítási Alap. 

A negyedik cél a Start munkaprogram kibővítése. A Széll Kálmán tervben elindított 
program, a segély helyett munkát program elve alapján a 2012. évi költségvetésben a 
munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások részben csökkennek, a vonatkozó törvényi 
szabályozást már a tisztelt Országgyűlés elfogadta, de a segélyek helyett, a munkanélküli 
segély helyett alternatívaként valós jövedelemként jelentkezik a Start munkaprogram tétele, 



- 27 - 

amely az idei 64 milliárd forintos összeghez képest jövőre 132 milliárd forintot tartalmaz. A 
lényeg tehát, ismétlem magam, a segély helyett munkát elvének érvényesítése, amely tetten 
érhető ezen negyedik kiemelt költségvetési célban is. 

Az ötödik cél, amiről csak nagyon röviden szólnék, hiszen külön napirendi pont lesz a 
tisztelt bizottság ülésén, az adószabályok átalakítása. Az adózásban még meglévő kiskapuk 
bezárása, például a veszteségelhatárolás szűkítése a társasági adó tekintetében, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének megerősítése. 

Ez az az öt fő cél, amelyet a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat megfogalmaz. 
Tisztelt Bizottság! Ezután néhány szót szólnék arról, hogy ezt az öt fő célt hogyan éri 

el a kormányzat, hogyan tervezi elérni. Az egyik, azt gondolom, gazdaságpolitikai irány az, 
hogy az államháztartási kiadások struktúrája úgy módosuljon, hogy a növekedést legkevésbé 
segítő, úgymond nem produktív kiadási tételek csökkenjenek. Nemzetközi összehasonlításban 
azt látjuk a magyar költségvetésnél, hogy a nem produktív, bár szociális igazgatási jellegű 
kiadások nemcsak az Európai Unió átlagához viszonyítva magasak, hanem a közvetlen 
versenytársainkhoz a V4-ek másik három országához viszonyítva is. Ezért a költségvetésben 
az igazgatási jellegű kiadások és a már említett szociális jellegű kiadások, a 
munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások csökkennek. Az igazgatási jellegű kiadások 
csökkenésénél a központi költségvetési szervek kiadása csökken, ezek a személyi jellegű 
kiadások, a kapcsolódó járulékok, illetőleg a dologi kiadások. Mindez a központi igazgatásnál 
5 ezer fő feletti létszámcsökkenést jelent. 

A produktív jellegű kiadások több területen nőnek, leginkább a gazdasági tevékenység 
kiadásait emelnénk. Itt jelentős pluszforrást adnak az európai uniós programok támogatásai. 
Ha az összes európai uniós támogatás felhasználni tervezett összegét nézzük meg, akkor azt 
látjuk, hogy a jövő évben mintegy 1900 milliárd forintnyi uniós forrás kifizetését 
prognosztizálhatjuk. Ebből a költségvetésben megjelenő, döntősen fejlesztési jellegű forrás 
1570 milliárd forint, ehhez kapcsolódik mintegy 250 milliárd forintnyi társfinanszírozás, tehát 
a költségvetésben uniós forrásként és hozzá kapcsolódó társfinanszírozásként több mint 1800 
milliárd forint jelenik meg. Ezen kívül vannak a költségvetésben meg nem jelenő 
agrártámogatások. A csatlakozási szerződés értelmében itt kötelező növekedést látunk, az 
összes költségvetésen kívüli agrártámogatás mintegy 330 milliárd forintot tesz ki. 

Az uniós támogatások összegét nemcsak azért emelem ki, mert bizonyos területeken 
pluszforrást jelent, hanem épp a makrogazdasági és az államháztartást stabilizáló szerepe 
miatt is. 2011-ben az összes várható uniós forrásfelhasználás a GDP 5 százaléka körüli vagy 
az alatti. A 2012-es pedig 6,5 százalék körüli, tehát GDP-arányosan 1,5 százalékponttal 
nagyobb uniós forrásfelhasználást, gazdaságba áramlást prognosztizálhatunk. Ez az uniós 
forrás önmagában megegyezik a jövő évre tervezett gazdasági növekedés mértékével. 
Természetesen a kormány minden lépést megtesz annak érdekében, hogy a korábbiakhoz 
képest egyszerűbben és gyorsabban lehet az uniós forrásokat felhasználni. 

A költségvetési célokat elérő eszközök között említhetem a Széll Kálmán tervet, amit 
tavasszal hirdetett meg a kormány, és ami, talán mondhatom, igen pozitív külső megítélésre 
talált. A Széll Kálmán terv intézkedéseivel és annak egyenlegjavító hatásaival számolhatunk a 
jövő évi költségvetésben. Ezenkívül a konvergenciaprogramban ismertetett többi stabilizációs 
lépés is él. Első helyen említhetem az idén képzett 250 milliárd forintos stabilitási alap 
törlését és ennek bázisba építését, vagy azt is, hogy a dologi és bérjellegű kiadások a jövő 
évben nem növekednek, sőt, ahogy említettem, a központi körben, ahol létszám-leépítés van, 
ott csökkennek is. 

Végül a költségvetési célokat elérő eszközök között meg kell említsem a tavaszhoz 
képest rosszabb gazdasági körülmények miatti új bevételi és kiadási oldali intézkedéseket. Ha 
az összes, államháztartási egyensúlyt célzó és ezen túl a foglalkoztatást erősítő és gazdasági 
növekedést serkentő lépéseket egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy az államháztartás 
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kiigazítása döntően kiadásoldali. Ezt azért tartom fontosnak, mert rendkívül sok cikk, elemzői 
hozzászólás látott napvilágot az elmúlt napokban arról, hogy a 2012-es költségvetés 
stabilizációs lépései bevételoldaliak. Ezt határozottan meg kell cáfoljam, hiszen a Széll 
Kálmán terv, a stabilitási alap, a konvergenciaprogramban szereplő többi intézkedés az új 
intézkedésekkel együtt döntősen az államháztartás kiadási oldalára koncentrál, hangsúlyozom, 
nem egyszerűen egyenlegjavításról van szó, hanem a munkát ösztönző és a gazdasági 
növekedést segítő lépések megtételéről. 

Végezetül összefoglalóan el kell mondjam, hogy természetesen tökéletes költségvetési 
törvényjavaslat nincs. Nemcsak Magyarországon, hanem egyetlen olyan igen jómódú, 
hozzánk képest sokkal jobb helyzetben lévő országokban költségvetéssel foglalkozó emberrel 
sem találkoztam, aki tökéletesnek mondaná saját költségvetésüket. Nemcsak szabályozási, 
prezentációs kérdésekre gondolok, amelyekről ebben a bizottságban is többször beszéltünk, 
nevezetesen arról, hogyan kellene kinéznie a költségvetési prezentációnak, hanem arról is, 
hogy vannak olyan kiadási tételek, ahol bizony az adott feladat többletforrást igényelne, sőt, 
arról is, hogy ez a költségvetés többektől rövid távon áldozatvállalást kíván. Hiszen például az 
áfa emelése, ami jelentős többletforrást jelent a költségvetés részére, nyilván a fogyasztói 
árakban lecsapódik. Összességében ugyanakkor azt kell látnunk, és ha szabad ilyet 
mondanom, ez mély meggyőződésem, hogy ezek nélkül az intézkedések nélkül nem érhető el 
a stabil 3 százalék alatti hiány, és ha ezeket a lépéseket, néhány esetben az egyén számára 
rövid távon fájdalmas lépéseket nem tesszük meg, akkor sokkal radikálisabb kiigazításra 
kényszerülnénk. Itt visszacsatolnék az említett országkockázati felárak tekintetében az olasz 
példára, hogy Görögországot már ne is említsem. 

Ha a 2012-es költségvetésben szereplő intézkedések végrehajtásra kerülnek, a 
költségvetés elfogadásra kerül, akkor, ismétlem, hosszabb távon biztosítható az, hogy stabil 
legyen az államháztartás finanszírozása, és megvalósuljon az a cél, hogy a jelenleg rendkívül 
magas államadósság-törlesztési összeg jelentősen csökkenjen, és ezáltal forrást teremtsen 
későbbi adócsökkentéseknek, akár más kiadások finanszírozásának. Mindezzel javasolja a 
kormány a tisztelt bizottság részére a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most Járai Zsigmond elnök úrnak adom 

meg a szót, a Költségvetési Tanács elnökének, hogy véleményét ismertesse velünk. 
 

A Költségvetési Tanács véleményének ismertetése 

JÁRAI ZSIGMOND, a Költségvetési Tanács elnöke: Tisztelt Bizottság! A 
Költségvetési Tanács a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat hitelességére vagy 
végrehajthatóságára vonatkozóan, alapvető ellenvetés nélkül, egyetért a tervezettel. A 
tervezethez a következő észrevételeket teszi. A 2012. év rendkívül bizonytalan, mint ahogy 
államtitkár úr is elmondta. A számunkra releváns eurótérségben, Németországban a gazdasági 
növekedés lényegesen lassul, az eurózóna egyes válsággal küszködő tagállamai rendkívüli 
bizonytalanságot jelentenek a pénzpiacokon. Magyarország ugyan kikerült a válsággócból, de 
a korábbi évek óriási költségvetési deficitjének és az államadósság növekedésének 
következtében rendkívül fegyelmezett pénzügy-politikára van szükség ahhoz, hogy a még 
mindig meglévő sérülékenységet hárítani tudjuk. Sajnos, így nincs lehetőség a klasszikus 
anticiklikus gazdaságpolitikára. 

A 2012. évi költségvetés szóló törvényjavaslat alapvetően megfelel a kormány által 
kitűzött legfontosabb céloknak, tovább csökken az állami újraelosztás aránya, csökken a 
GDP-arányos államadósság, csökken az államháztartás hiánya, a tavalyinál lényegesen 
nagyobb tartalékot tartalmaz a költségvetés. Különösen kedvezőnek találtuk, hogy több 
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változatban is, egy kedvezőbb és egy óvatos változatban, készült a költségvetés. A tanács 
véleménye szerint, a rendelkezésére álló információk alapján, megalapozottak. A főbb 
gazdasági mutatókra vonatkozó előrejelzések - a növekedés, az infláció, az exportnövekedés, 
a háztartások fogyasztása és a beruházások növekedése - elég optimisták ugyan, de 
elfogadhatóak, vagy megalapozottnak látszanak. 

Ugyanakkor jelentős kockázatokat hordoz a költségvetési törvénytervezet mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon. Egyrészt az adószabályok még nincsenek elfogadva, a 
kiadási oldalon ugyanígy néhány szükséges törvény még nincs elfogadva. Ugyanakkor nem 
tartalmazza a költségvetés a Magyar Nemzeti Bank 2011-ben várható, mintegy 120 milliárd 
forintos nagyságrendű veszteségéből keletkező 95 milliárd forintos hiány rendezését. Ha ezt 
2011-ben még meg tudja oldani a költségvetés, akkor nem kell hogy tartalmazza, ha nem, 
akkor ez hiányzik. 

Úgy látjuk ugyanakkor, hogy további tartalékok képzésére is szükség lehet még a 
költségvetésben. Javasoltuk, hogy az adószabályok változtatása során fontolja meg a 
kormány, hogy hol lehet még esetleg bevételnövelésre szert tenni, az adóbeszedés 
szigorításával vagy az ehhez kapcsolódó szabályok változtatásával. 

Összességében úgy gondolom, hogy a költségvetés előremutató, az ország gazdasági 
fejlődését a lehetséges körülmények között a lehető legjobban megalapozó költségvetés 
készült, ami a tanács véleménye szerint megfelel a realitásoknak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük mi is, elnök úr. Az Állami Számvevőszék véleménye következik, 

Ismeretes előttünk, hogy a hatályos alkotmány, illetve a számvevőszéki törvény is előírja a 
Számvevőszéknek azt, hogy a költségvetési törvényjavaslat megalapozottságáról, a bevételi 
előirányzatok teljesíthetőségéről véleményt készítsen, és azt a parlament elé terjessze. 
Megadom a szót Domokos Lászlónak. Parancsoljon! 

 

Az Állami Számvevőszék véleményének ismertetése 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve 
véleményezte Magyarország 2012. évi állami költségvetési törvényjavaslatát. Célunk annak 
megállapítása volt, hogy a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat kimunkálása során 
érvényesültek-e a vonatkozó előírások, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott 
tervezési tájékoztatókban foglaltak. Talán ismert, hogy amióta a Költségvetési Tanács 
létrejött, a makropályával kapcsolatos kérdések már nem állnak az Állami Számvevőszék 
elemzésének középpontjában, ezért ilyen értelemben a kormány és a Költségvetési Tanács 
álláspontját nem kérdőjelezte meg, arra vonatkozóan külön elemzést nem végzett. 

Viszont áttekintette azokat az évről évre visszatérő problémás kérdéseket, amelyek a 
tervezési dokumentumokhoz, a tervezés és az ellenőrzés feltételrendszeréhez kapcsolódóan az 
átláthatóságot érintik. Így különösen az államháztartás eljárásai ellenére továbbra sincsenek a 
törvényjavaslatban összefoglalva a több éves kötelezettségek, legyenek azok a köz- és a 
magánszféra együttműködésén alapuló projektek, a hosszú távú kötelezettségvállalások 
állományának, a fejezetek és a várható kifizetések évek szerinti bontása, a több éves 
kötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó hatásai, a központi 
beruházások hároméves programja és annak hatása. 

A költségvetési törvényjavaslat dokumentumának összeállítására vonatkozó hatályos 
szabályozási környezet tartalma és szerkezete évek óta alig változik, a vonatkozó 
követelményrendszert teljeskörűen megfogalmazó jogszabály vagy elfogadott standard nem 
létezik. Ezt évek óta elmondja az Állami Számvevőszék mindenkori elnöke, és ez ma is így 
van. Másrészt jó pár olyan törvényjavaslatot, amelyek a költségvetést alátamasztó törvényeket 
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jelentik, nem volt módjában az Állami Számvevőszéknek most sem vizsgálnia, mert ezeket 
nem nyújtották be szeptember 30-ig. Nincs ilyen előírás, hogy egyszerre kell ezt a 
kormánynak megtennie. Ez egy technikai helyzet. Miután az Állami Számvevőszék 
szeptember 30-án lezárja az adatgyűjtést, ezt megelőzően helyszíni vizsgálatok során 
jegyzőkönyveket vesz fel, de ott még nem születnek meg ezek a döntések, ezt mi 
nyilvánvalóan hiányként jelezzük. Ezért is fogalmazok úgy folyamatosan, hogy az Állami 
Számvevőszék úgynevezett véleményező jogkörében jár el ebben az esetben, nem 
jelentéskészítő jogkörében, ezért más az eljárási rend. 

Alapvetően az egész, mintegy 120 oldalnyi anyag összegyűjti a törvény szerint a 
megfelelő elemeket, és ha ezek még hiányosak is, egyféle sorvezetőként használható a 
képviselőknek, a törvény vitájában résztvevőknek. Egyrészt, hogy idézzék, ahogy ezt már 
eddig is megtették az előző bizottsági üléseken, és nyilván ezt később is így teszik, másrészt 
egyúttal a kormány felé figyelemfelhívással élünk, hiszen a hiányok egy része pótolható. az 
előző években is pótolható volt, ezért a következő időszakban, egészen decemberig, a 
költségvetés lezárásáig ez egy dinamikus folyamat. Mi ennek a folyamatnak egy statikus 
állapotáról tudunk szót ejteni. Az adótörvényre majd külön reagálnék, hiszen ott látszódik 
olyan, már az ÁSZ által is felvetett kérdések kezelése, amelyről már az államtitkár úr is szólt. 

Nézzük a központi költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. Nagyon sok tekintetben a 
dokumentumok alapján, a törvényi hiányosságok mellett szerettünk volna segítséget nyújtani 
azáltal, hogy becsléseket végeztünk évről évre. Ott, ahol nincs jelentős strukturális váltással 
járó, vagy olyan új adónem, ami teljesen új környezetet teremt, nincsenek meg a becslések 
feltételei, ha nincs mögöttük hatástanulmány. Ami mögött viszont évek óta hagyományos 
bázis van, ott megpróbálták a számvevők tételenként külön-külön ezt a becslést elvégezni. 
Ennek alapján azt tudjuk mondani, hogy a bevételi oldalon a központi költségvetés 
tekintetében vannak pozitív elmozdulások, és vannak negatívumok. 

Sem az adótörvények, sem a mögöttes számítások nem voltak benyújtva, viszont az 
adóbevételek becslését végrehajtottuk. Az adótörvények 73 százalékának teljesíthetőségét 
ítéltük meg, 27 százalékát nem. A korábbi években még 34 százalék volt, amit nem tudtunk 
megítélni. A 27 százalékhoz sorolódik a cégautó adó, a személyi jövedelemadó, amely 
láthatóan szerkezeti változást jelent, tehát különös figyelmet érdemel, a lakossági illetékek, a 
rehabilitációs hozzájárulás. Viszont az adóbevételek többi részéről kockázati alapon 
véleményt mondtunk, segítjük ezzel a képviselői munkát, a törvényhozást. 

Az adóbevételek 63,6 százalékáról kimondtuk, hogy teljesíthető, ebből a legnagyobb 
tétel az áfa, de idetartozik a jövedéki adó, a pénzintézetek különadója és az egyes ágazatokat 
érintő különadó. Viszont magas kockázatúnak minősítettük a bevételek 6,8 százalékát. Itt a 
társasági adó a legnagyobb tétel 356,2 milliárddal. Itt egy nagyon pontos, alapos elemzést 
hajtottunk végre. Azt a vitát szeretnénk itt egy kicsit más mederbe terelni, mint ami korábban 
zajlott, hogy az Állami Számvevőszék a múlt évi legnagyobb torzítást éppen e 
veszteségelszámolásból, nem pedig az adókulcsváltozásból vezette le. Ezért nagyon fontos, ha 
valóban a törvényben ez a zárásszűkítés megtörténik, akkor az előzetes 100 milliárdos 
kockázatot látva emeltük ezt magas kockázatúvá az egészen belül. Ez segíthető a következő 
év teljesíthetőségét. A játékadónál láttunk még problémát, itt különösen az úgynevezett 
internetes játékok adóztatásánál. Ez teljesen becsülhetetlen, erre még majd érdemes 
odafigyelni. Ez összességében 82 milliárdos tételből 30 milliárd. Az adóbevételek 
tekintetében ennyiben szerettem volna kiemelni a legfontosabb megállapításokat. 

A másik része a közvetlen kiadások megtervezése. Mi szeptember 12-én helyszíni 
ellenőrzésen lezárt jegyzőkönyvekben tudtuk megvizsgálni, és ezen belül a közvetlen 
kiadások esetében 13 százalékról nem lehetett véleményt mondani. Erre mondtam azt, hogy a 
kormányzat nagyon sok tekintetben, akár a Széll Kálmán tervben, akár másként átépítés alatt 
tartja Magyarország költségvetését, közben élni kell ezt a költségvetést, de nincsenek még 
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meg hozzá azok a részletes számítások és a konkrét jogszabályok, amelyeket meg kell ítélni. 
Ezért különösen felhívjuk ezekre a tételekre a képviselők figyelmét, hogy ami még 
szeptemberig nem volt tisztázva, a következő hetekben történjen meg, és ennek 
figyelembevételével alakítsák ki álláspontjukat. 

Még egy nagy tételről érdemes szólni, a tartalékképzésről. Úgy gondoljuk, hogy 
valóban, egy ilyen bizonytalan környezetben egy extra méretű védelmet ad. De azért 
hozzátesszük azt is, hogy ha véletlenül mégsem lenne indokolt ekkora megtakarítás, hiszen ne 
feledjük, az 577 milliárdos hiánycéllal szemben 400 milliárdot meghaladó méretű, tehát extra 
arányt is fejt ki, akkor azt kell jeleznünk, hogy ebben az esetben, ha nincsenek ilyen 
pesszimista várakozások, az alacsonyabb szint, kevesebb adószintet is jelent, illetve több 
kiadási lehetőséget potenciálisan. Tehát itt a mértéket nagyon végig kell gondolni, hogy 
mekkora tartalékkal kíván dolgozni az ország. Nyilvánvaló, minél inkább bizonytalannak ítéli 
meg a helyzetet a parlament, annál inkább növelni kell, minél inkább egyetért a kormánnyal, 
akkor megtartani, ha pedig ennél optimistábbak, akkor elméletileg csökkenthető is lenne. 
Hiszen a tartalékolás az előre nem számítható kérdéseket kezeli. 

Ehhez tartozik az, amiről korábban soha nem kellett írnunk, nincs is a költségvetésben, 
a Költségvetési Tanácsban tapasztaltuk meg ezt a helyzetet, a Nemzeti Bank veszteségének 
kérdése. Az elmúlt időszakokban nem szokásos tétel volt, hogy a Nemzeti Bank veszteségét a 
költségvetésből, az adófizetők egyéb befizetéseiből kell állni vagy takarékossági 
intézkedéseket kell tenni. Ezért nem véletlenül szóltunk erről külön az összefoglalóban, ahol 
úgy fogalmaztunk, hogy pótlólagos forrás megteremtését indokolja ennek a kérdésnek a 
kezelése. Különösen azért, mert nemcsak 12-re, hanem 13-ra vonatkozóan is a Nemzeti Bank 
előzetes becslései szerint, elnök úr becslései szerint 199 milliárdra várható a veszteség 
nagyságrendje, ez meghatározza a hiány kockázatához kapcsolódó kérdéseket. Erre nem is 
találtunk tartalékot ebben a költségvetésben. Ez lehet az indoka, ami el is hangzott, a tartalék 
további növelésének, illetve ha konkrétan tudjuk már, hogy ez mennyi, annak 
számszerűsítését megjeleníteni a költségvetésben. 

Miután az anyag megismerhető volt, pénteken átadásra került, és a képviselőknek a 
következő napokban módjuk van hozzáférni, nem mennék bele további részletekbe. Néhány 
lényegi összefüggésre szerettem volna a figyelmet felhívni. A lehetőségeinkhez képest 
elvégeztük a munkát, az Állami Számvevőszék megadta azt a segítséget megítélésem szerint, 
ami elvárható volt a szeptember 30-ai adatközlés alapján és a törvényi keretek között, hogy ez 
a költségvetés érdemi, valós, végrehajtható végső számot kapjon meg a parlament saját 
felelőssége alapján meghozott döntésében. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Emlékeztetem mindannyiunkat arra, hogy a 

Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerint a jegybank illetékes vezetője jogosult a 
költségvetési törvényjavaslatra vonatkozó véleményét az illetékes bizottság előtt kifejteni. 
Köztünk van Simor elnöki úr, és úgy látom, hogy ismertetni kívánja nekünk a véleményét. 
Tessék parancsolni! 

 

A Magyar Nemzeti Bank véleményének ismertetése 

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, a 
lehetőséget. Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt képviselő Hölgyek és Urak! Az MNB szakértői 
elemzést készítettek a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatról. Elsősorban azt vizsgálva, 
hogy teljesíthetők-e a törvényjavaslatban megfogalmazott egyes kiadási és bevételi 
előirányzatok, illetve ezek eredőjeként a költségvetési egyenlegcél. E szakértői elemzésre 
támaszkodva az MNB elnökeként az alábbi összefoglaló véleményt fogalmazom meg a jövő 
évi költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban. 
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Az Magyar Nemzeti Bank szakértőinek előrejelzése szerint a költségvetési 
törvényjavaslat és az azt megalapozó szaktörvények jelenlegi állása alapján, és 
hangsúlyozom, jelenlegi állása alapján mind az államháztartás központi alrendszerének 
pénzforgalmi hiánya, mind a kormányzati szektor ESA, vagyis eredményszemléletű hiánya 
meghaladhatja a költségvetési törvényjavaslatban szereplő célt. Az ESA-hiány további 
intézkedések nélkül a GDP 3 százalékának megfelelő szint körül tartható, kedvező azonban, 
hogy a költségvetési törvénytervezetben szereplő új szabad tartalékok, nevezetesen az 
Országvédelmi Alap és a kamatkockázati tartalék döntő részének végleges törlésével elérhető 
lehet a kormány által 2012-re kitűzött 2,5 százalékos hiánycél. Utóbbi esetben viszont szinte 
alig marad tartalék a költségvetésben az év közben felmerülő esetleges negatív hatások 
kezelésére. 

Részletesebben. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat a központi alrendszer 
hiányára vonatkozóan a GDP 2,4 százalékpontos javulására, tűz ki célt, az egyszeri tételektől 
tisztított, 2011-es előirányzathoz képest. Előrejelzésünk szerint, az eddig megismert 
intézkedések alapján az egyenlegjavulás a GDP 1,3 százalékát érheti el, ennek megfelelően a 
központi alrendszer, hangsúlyozom, kifejezetten a központi alrendszer pénzforgalmi hiány a 
GDP 0,9 százalékával magasabb lehet a törvényjavaslatban szereplő előirányzatnál. Mik a 
legfontosabb különbségek a törvényjavaslat és a saját számításaink között? A pénteken 
benyújtásra került adótörvények és egyéb szaktörvények révén minimálisra csökkent azon 
bejelentett intézkedések száma és összege, amelyeket a megalapozott számításokhoz 
szükséges kellő részletezettség hiánya miatt nem tudtunk figyelembe venni előrejelzésünk 
készítésekor. Azért maradt még egy-két ilyen tétel, amiről bejelentés született, de jogszabályi 
háttér híján nem tudjuk megítélni. Ilyen a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek 
körének szélesítésétől várt többletbevétel, illetve a kiadási oldalon rokkantsági és 
rehabilitációs ellátásokhoz kapcsolódó kiadások jelentős ütemű csökkentése. Ez a két tétel 
összesen, GDP-arányosan 0,1 százalékot magyaráz a magasabb hiány-előrejelzésünkből. 

Másodszor. Összesen a GDP 0,2 százalékának megfelelő különbséget okoz egyes 
költségvetési tételek 2011. évi várható alakulásának eltérő megítéléséből, vagyis a bázis eltérő 
megítéléséből, illetve a makrogazdasági feltevések különbségéből származó differenciák. A 
költségvetés alapjául szolgáló makrogazdasági feltételezéseket a rendkívül gyorsan változó 
külső és belső környezet következtében a szeptemberi inflációs jelentésben foglaltakhoz 
képest módosítani voltunk kénytelenek. Itt említeném meg, hogy ez a frissített makropálya az 
MNB szakértőinek és menedzsmentjének véleményét tartalmazza. Ezt a Monetáris Tanács 
már megismerte, de nem véleményezte. Az előrejelzés figyelembe veszi mind a költségvetési 
törvényjavaslatban szereplő kormányzati intézkedések, mind a devizahitelek 
végtörlesztésének várható hatásait. E szerint a GDP növekedési üteme a belföldi kereslet 
csökkenése mellett 0,6 százalék lehet 2012-ben, a költségvetési törvénytervezetben szereplő 
1,6 százalékkal szemben. 

Az eltérő makropályából adódó legnagyobb különbség a költségvetési tervezethez 
képest a társaságiadó-bevételeknél jelentkezik, amit alátámaszt a gyengébb hitelezési 
aktivitás, a vállalatok minimálbér-emelés miatti alkalmazkodási kényszere, a nettó 
kamatkiadás pedig a gyengébb árfolyam-feltételezésünknél magasabb. Ezekkel szemben a 
költségvetés egyensúlyának javulása irányában hat, hogy a nagyobb bértömeg-várakozásunk 
miatt magasabb járulékbevételre számítunk. A költségvetés egyenlegét ellentétes irányban 
befolyásoló folyamatok következtében önmagában is pusztán a makrogazdasági előrejelzések 
közötti különbség, összességében nem vezet számottevően nagyobb hiány-előrejelzéshez. 

Harmadszor. A központi alrendszer hiányára vonatkozó előrejelzésünk és a 
törvényjavaslat között a legnagyobb, a GDP 0,6 százalékának megfelelő eltérés arra vezethető 
vissza, hogy a legtöbb kormányzati intézkedés költségvetési hatására a Magyar Nemzeti Bank 
önálló előrejelzést ad, ami alapján sok esetben a tervezettnél alacsonyabb egyenlegjavulást 
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prognosztizálunk. A legnagyobb összegű eltérések a következőek. A játékadó esetében a 
kormánynál jelentősebben pesszimistábban ítéljük meg az online szerencsejátékok 
adóztatásának megvalósíthatóságát, így összességében a GDP 0,1 százalékával kisebb 
bevételre számítunk ennél a tételnél. Az áfabevételre vonatkozó előirányzat feltételezhetően 
mintegy 40 milliárd forintos adóbeszedési hatékonyságnövekedésre épül, de előrejelzési 
szabályaink értelmében ezzel nem tudunk számolni. Az 1 százalékpontos munkavállalói, 
egészségbiztosítási járulék emelésétől a kormányhoz viszonyítva 14 milliárd forinttal, míg a 
vállalkozói járulékfizetési kötelezettségek emelésénél 17 milliárd forinttal kevesebb bevételre 
számítunk. A kiadási oldalon a gyógyszerkassza nettó kiadásainak csökkentésére vonatkozó 
kormányzati terv 40 százalékát látjuk intézkedésekkel alátámasztottnak, de a tervezettnél 
nagyobb hiány miatt gyártói többletbefizetésekkel is számolunk. Előrejelzésünk még így is a 
GDP 0,1 százalékával magasabb hiányt mutat a gyógyszerkiadásoknál, az előirányzathoz 
viszonyítva. 

Na most, rátérve már az egyenlegre, az ESA-egyenlegre adott előrejelzésünk tehát 3,1 
százalékos GDP-arányos hiány mutat, ez 0,6 százalékponttal meghaladja a 2,5 százalékos 
kormányzati hiánycélt, annak ellenére, hogy az önkormányzati rendszer hiányára vonatkozó 
becslésünk a GDP 0,2 százalékával, míg az eredményszemléletű kamatkorrekció mértékére 
vonatkozó előrejelzésünk a GDP 0,1 százalékával kedvezőbb a kormányzati várakozásoknál. 

Érdemes néhány szót szólni a büdzsében lévő tartalékokról. A költségvetési 
törvényjavaslat az előző évinél nagyobb és több tartalék előirányzatot tartalmaz. A korábbi 
általános tartaléknak megfelelő, úgynevezett rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék 100 milliárd forintjának teljes elköltését már az alap előrejelzésünk keretében is 
feltételeztük, hasonlóan a bő 150 milliárd forintos céltartalékhoz, amely a személyi 
jövedelemadó-rendszer változásához és a minimálbér emeléséhez kapcsolódó 
bérkompenzációkra kerül elköltésre. Az alappályához kapcsolódóan makrogazdasági és 
megvalósíthatósági kockázatok kezelésére tehát valójában a törvényjavaslatban szereplő két 
új, szűken értelmezett szabad tartalék, a 150 milliárdos Országvédelmi Alap és az 50 
milliárdos kamatkockázati tartalék szolgálhat. E két utóbbi tartalék a GDP 0,7 százalékát teszi 
ki, vagyis a csaknem teljes, a GDP 0,6 százalékát elérő végleges törlésük elegendő lehet 
ahhoz, hogy alap előrejelzésünk szerint a 3,1 százalékos ESA-hiány a kormányzati hiánycél 
2,5 százalékos értékére javuljon. Ebben az esetben azonban a költségvetésben már csak 
minimális tartalék marad az év közben felmerülő kockázatok kivédésére. 

Néhány szót a költségvetésben meglévő fő kockázatokról. A költségvetés általunk 
átvett, a költségvetési szervekre és fejezetekre vonatkozó nettó kiadási előirányzatának 
teljesítéséhez számításaink szerint az általános tartalék teljes felhasználása mellett még bő 60 
milliárd forint nagyságú megtakarítást is el kell érnie a 2011. évihez képest. Emiatt további 
tartós kiadáscsökkentő intézkedések nélkül kérdéses, hogy tartható-e a költségvetési szervekre 
és fejezetekre, illetve tágabban a felülről zárt belső tételekre vonatkozó egyenlegcél. 

Néhány szót szólnék a Nemzeti Bank pénzügyi helyzetéről, hiszen elnök urak erről 
említést tettek. Alap előrejelzésünkben azzal számolunk, hogy az MNB 2011-es vesztesége 
miatt mindössze 12 milliárd forint veszteségtérítés fogja terhelni a 2012-es költségvetést. Ez 
jelentősen alacsonyabb, mint a korábban feltételezett 95 milliárd forintos összeg. A különbség 
oka, hogy számításaink szerint az MNB-nek jelentős realizált árfolyamnyeresége keletkezhet 
a devizahitelek végtörlesztéséhez kapcsolódóan bejelentett jegybanki devizapiaci 
beavatkozáshoz kapcsolódóan. E nyereség pontos összege a jegybanki műveletek 
igénybevételének mértékétől függ, ezért nyilvánvalóan kockázatokat jelent a költségvetés 
számára. 

A kormányzati intézkedések közül pozitív kockázattal bírnak azok, amelyeket 
előrejelzési elveink alapján nem tudtunk figyelembe venni, ám későbbi megvalósulásuk nem 
zárható ki. A figyelembe vett intézkedések tényleges hatása nagyobb is, kisebb is lehet 
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becslésünknél, az egyes intézkedések lehetséges minimális és maximális hatására vonatkozó 
becslésünk alapján az előrejelzésünknél nagyjából a GDP 0,5 százalékával magasabb és 
alacsonyabb hiány is kialakulhat. 

Végül, de nem utolsósorban jelentős kockázat kapcsolódik az önkormányzatok 
egyenlegének alakulásához. Miközben a kormány még nem ismert módon tervezi átalakítani 
az önkormányzati rendszer feladatait és forrásait, a költségvetési törvényjavaslat szerint az 
önkormányzatok hiánya a GDP 0,2 százalékával meghaladhatja az MNB prognózisát. Uraim, 
köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna elmondani az MNB költségvetési 
törvénytervezetről kiadott véleményéről. Egyébként a részletes véleményünket e hét 
csütörtökön fogjuk nyilvánosságra hozni és mindenki számára elérhetővé tenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, a véleményét. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Megnyitom a vitát a törvényjavaslat fölött. Azt javaslom, hogy aki szót kér, és kérdése is van, 
a hozzászólásában szíveskedjék megjelölni, hogy kinek címzi, hiszen több előadónk is van. 
Tessék parancsolni! Veres képviselő úr! 

 

A frakciók álláspontjának ismertetése 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Hozzászólásom elején két kérdést szeretnék föltenni, de nyilvánvalóan reagálnék majd a 
válaszokra is. Ismerve az Állami Számvevőszék parlamentnek is megküldött jelentését a 
költségvetésről, ismerve elnök úr sajtótájékoztatón elmondott álláspontját, a kérdés úgy 
fogalmazható meg, hogy ilyen feltételek mellett vajon miért volt elnök úr igen szavazata a 
Költségvetési Tanács ülésén, amikor 2:1-es szavazati arány alakult ki. A másik kérdésemre 
elsősorban államtitkár úr véleményét szeretném hallani. Miután a különböző makrogazdasági 
számításokkal foglalkozó intézmények az elmúlt hetekben folyamatosan tették közzé 
számításaikat a várható adatalakulásról, ön elmondta a vita kezdetén azt az eurózónára és a 
német GDP-re vonatkozó számítást, amely a 2011-es és 2012-es adatokat tartalmazta, ebből 
jelentősnek elsősorban azt tartom, hogy a német GDP 2,7, illetve 1,3 százalékos mértékű 
növekedési arányai jelentősnövekedési lassulást jeleznek Németországban. Az elmúlt években 
láthattuk, hogy ennek meglehetősen közvetlen hatása volt Magyarországra nézve is, vajon 
ezeket figyelembe véve megalapozottnak tekinti-e a 1,5 százalékos mértéket, ami a 
költségvetésben szerepel? 

Ez a két kérdésem lenne, nyilvánvalóan mindkettőben vélemény is volt. Ugyanakkor 
szeretném véleményként egyértelművé tenni azt, hogy a benyújtott költségvetésben olyan 
mértékű változtatások szerepelnek a korábbi időszakhoz képest, amelyek három irányt 
jeleznek a következő időszakra. Jelzik egyrészt irányként azt, hogy érdemben olyan 
mértékben csökkentenek forrásokat az alacsonyabb jövedelmű lakossági körökben vagy 
jövedelemmel nem rendelkező lakossági körökben, ami alapján nyugodtan ki lehet azt 
jelenteni, hogy a szegényedés irányába fog haladni Magyarországon sok ember élethelyzete. 
Meglehetősen bizonytalannak látszik az a fajta adat, ami itt úgy volt megfogalmazva, hogy a 
foglalkoztatás 1,5 százalékos növekedéséből a versenyszféra 0,9 százalékkal részesedik, a 
közszféra pedig 3,2 százalékkal. Azért vitatható ezen számok reális volta, ebből következően 
az erre alapozott bevételi számok is vitathatók és kétségessé tehetők, hiszen a jelenleg ismert 
feltételek mellett meglehetősen biztosra vehető az, hogy a drasztikus minimálbér-emelés, 
illetve munkáltatói tehernövekedés kapcsán hasonló folyamat fog lejátszódni 
Magyarországon, mint ami lejátszódott a 2001-es időszakban. Nevezetesen az, hogy az 
alacsony munkabért kitermelni képes ágazatokban nagyon magas létszámcsökkentésre került 
sor ebben a periódusban, ebből következően nemhogy a foglalkoztatás növekedésére, sokkal 
inkább csökkenésére került sor. Ez még ráadásul az országban, Kelet-Magyarország centruma 
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és Nyugat-Magyarország vonatkozásában is meglehetősen differenciáltan zajlik le. Arra lehet 
tehát számítani ilyen mértékű minimálbér-növelési szándék megvalósulása esetén, hogy 
bizonyosan lesznek ismételten ágazatok, amelyek Magyarországon jövedelmezően nem 
folytathatóak, és bizonyosan ez az ország keleti részében fog még nagyobb munkanélküliségi 
problémát eredményezni, még több foglalkoztatási problémát eredményezni. 

Nagyon optimistának ítélem meg azt a bizonyos várakozást, ami a Start 
munkaprogram miatt létszámbővüléshez kötődik. Semmilyen módon nem alapozza meg az ez 
évi Start munkaprogram tapasztalat azt, amit itt most államtitkár úr elmondott. Hiszen pusztán 
annyi történt, hogy csökkent munkaidőben, jóval kevesebb pénzért az emberek egy részét 
foglalkoztatják, ugyanakkor nagyon jelentős ma ezekben a térségekben azoknak a 
családoknak az aránya, amelyek nem kapták meg, nem érhették el az ez évben minimálisan 
szükséges foglalkoztatási napot ahhoz, hogy a következő évben bármilyen juttatásban 
részesülhessenek. Ez azt jelenti, hogy az alacsony jövedelmi körben az ország keleti részében 
teljesen nyilvánvalóan olyan feszültség fog növekedni, amelynek kezelésére semmilyen 
eszköz nincs a mostani költségvetésben. Ugyanis nem tudnak arról, hogy nem jár nekik 
semmi sem, és ettől kezdve sem az önkormányzat, sem az állam semmilyen módon nem kíván 
ezen családoknak semmifajta segítséget nyújtani. Egy számot szeretnék mondani. Azok 
aránya, akik nem szerezték meg az előző időszakban, és már nem is tudják decemberig 
megszerezni azt a minimális foglalkoztatási mértéket, ami a jövő évi ellátáshoz feltétel lenne, 
a korábban ebben a helyzetben lévők egyötödét is elérheti. Ez nagyon magas arány, úgy 
gondolom, és rendkívül nagy feszültséget fog jelenteni. 

Kifejezetten problémának ítéljük ugyanakkor azt is, hogy csak ilyen módon látszik a 
foglalkoztatás irányába tett lépés a költségvetésben, azaz semmilyen más intézkedésben nem 
lelhető föl a korábban ígért egymillió munkahely évi arányos része, vagy az egyébként erre az 
évre, más számításokkal a kormány által várt többletfoglalkoztatás bármilyen módon történő 
segítése, a megvalósítás realitása. Nem látszik a most benyújtott költségvetésből. Úgy 
gondoljuk éppen ezért, hogy minimum vitatott vagy kétséges az, hogy ez a fajta 
foglalkoztatási bővülés be fog következni. Ez természetesen a fogyasztási prognózis 
megalapozatlanságát is jelenti véleményünk szerint. Összességében is meglehetősen 
problémásnak ítélem azt, hogy mind az MNB prognózisa, mind a többi kutatóintézet 
prognózisa fogyasztási ágon jelentős mértékben különbözik attól, amit a kormány vár. Ebből 
következően a bevételek bizonytalansága is jól láthatóan föl fog majd lépni. 

A költségvetésben különböző megszorító intézkedésekkel, önök erről nem beszélnek, 
de végül is azok, az államháztartási kiadásoknál mintegy 750 milliárd forint megváltozott 
helyzetét látjuk, vagy megszűnő, vagy átcsoportosított kiadási tételeknél. Úgy tűnik, mindezt 
úgy próbálják kezelni, hogy egy nagyon jelentős bevételnövekedés van egyik ágon, és egy ezt 
el nem érő vagy legalábbis szolidabb mértékű kiadáscsökkenéssel számolnak. A mi 
számításunk szerint 450 és 300 milliárd forint a két szám, ha egymás mellé akarjuk őket 
állítani. Éppen ezért, amit államtitkár úr mondott azzal kapcsolatban, hogy ez egy 
kiadáscentrikus, a kiadást előtérbe állító egyensúlyjavító csomag, legalábbis e szerint a 
számítás szerint ez vitatható vagy legalábbis kérdőjeles, hogy ez valóban kiadáscsökkentést 
célzó, azt központba helyező egyensúlyjavításról van-e szó. 

Kifejezetten problémásnak ítéljük azt, ahogyan a járuléknövekedést megjelenteti a 
költségvetésben. Azért ítéljük ezt meg mindenképpen, mert az elmúlt időszak bizonyította 
már azt, hogy ezen intézkedések hatása legalábbis kétséges a tekintetben, hogy vajon 
megfelelő mennyiségű pénzbevétel be fog-e jönni a költségvetésbe, ugyanakkor a 
foglalkoztatás elrettentő hatása érzékelhető sok esetben. És még egyszer mondom, hogy a 
legkomolyabb foglalkoztatást biztosító magyarországi ágazatoknál, illetve jövedelmi 
kategóriákban ez meglehetősen problémásnak ítélhető a következő időszakra. 
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Ha megnézzük az Állami Számvevőszék véleményét, és most nem akarok hosszan 
idézni belőle, de ha szeretném a jelentésük 9. és 10. oldalát szinte egy az egyben idézni, akkor 
lényegében arról szól, hogy melyek azok a számítások, amelyek nem álltak rendelkezésre, 
nem voltak ellenőrizhetőek, nem voltak megtekinthetőek, éppen ezért megalapozott vélemény 
nem alkotható ezen számítások hiánya miatt a benyújtott költségvetésről. Ez mindenképpen 
jelentős problémát okozhat, még akkor is, ha a későbbiek során a parlamentbe benyújtott 
javaslatok majdani elfogadása egy részének orvoslását fogja jelenteni. Azt azonban nem 
tudják utólag orvosolni, hogy nem egyezett meg a jelentésben szereplő idézet szerint, 
nevezetesen „az államháztartásért felelős miniszter augusztus 31-ig terjeszti a kormány elé a 
költségvetési törvényjavaslat tervezetét, amely az Áht.-ban meghatározott határidőre 
elkészült, azonban a benyújtott előterjesztés sem szerkezetileg, sem tartalmilag nem felel meg 
a költségvetési törvényjavaslat tervezetének”. Ugye, itt hivatkozza is az Áht. 54. § (2) 
bekezdésének meg nem valósulását vagy éppen törvényszegését ebben az esetben, és azt 
gondolom, ez rendkívül fontos körülmény, hiszen ami most be van nyújtva, ebből az 
következik, hogy ez nem a kormány által tárgyalt változat, és a későbbiek során meglehetősen 
tisztázatlan, hogy pontosan milyen megfontolások, milyen szándékok alapján került az 
Országgyűléshez benyújtott javaslat elfogadásra. 

Két dologról szeretnék még a továbbiakban szólni. Az a mértékű áfaemelkedés, ami 
bekövetkezik a kormány bejelentett szándékai szerint, megelőlegezve azt, hogy elfogadásra is 
kerül természetesen ez a javaslat, legalábbis vitatható, hogy az inflációs célba belefér-e. 
Ahogy a költségvetés benyújtott javaslata fogalmaz, úgy van benne megírva, hogy a 2011. évi 
világpiaci olajár tetőzését követően az infláció 2012-ben 4,2 százalékos mértékben várható, 
amiben az áfaemelés egyszeri növelő hatása is jelentkezik. Ez meglehetősen kétséges, hiszen 
ha a 2 százalékos áfanövelés egyszeri hatását elvonjuk a 4,2 százalékból, akkor meglehetősen 
optimistának tűnik az a számítás, ami az ezután maradó mértékre vonatkozóan mint reális 
inflációs célt határoz meg Magyarországnak. Ezért minimum aggályosnak tartjuk azt a 
mértéket, ami jelenleg megfogalmazásra kerül. Ebből természetesen sok minden következik. 
A most benyújtott költségvetésben a nyugdíj-átalakítás egy része azt jelenti, hogy a korábban 
nyugdíjszerűnek minősített ellátások ezt követően nem nyugdíjszerű ellátások lesznek, ebből 
következően ezen ellátásokra nem fog vonatkozni a nyugdíjemelés általános mértéke. Ezek az 
ellátások ezt követően nem fognak automatikusan indexálódni sem, plusz a megmaradó 
nyugdíjellátásoknál pedig vélhetőleg, mint ahogy ez korábban is előfordult a Fidesz-kormány 
időszakában, egy kisebb mértékű növekedésre fog majd sor kerülni, mint amilyen mértékben 
egyébként a ma rendelkezésünkre álló számítások alapján korrekten végigszámolható lenne, 
és az emelkedés mértékét ehhez kiellene igazítani. 

Összességében a benyújtott javaslat, az általam imént elmondott bizonytalanságai, a 
javaslat készítésének, úgy mondom, hogy bizonytalan vagy tisztázatlan körülményei, amelyre 
elsősorban a Számvevőszék vizsgálata derített fényt, a nyilvánosság számára a Számvevőszék 
vizsgálata alapján lehetett mindezt megállapítani… 

És még egy megdöbbentő számot szeretnék a Számvevőszék jelentéséből idézni. Ez 
azt mondja, hogy a törvényjavaslat 9. számú melléklete felsorolja azokat az előirányzatokat, 
amelyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, ezek az előirányzatok, 
amelyek összesen 8177,6 milliárd forint kiadási előirányzatot jelentenek, már eleve bizonyos 
kockázatot hordoznak arra vonatkozóan, hogy az eredeti kiadási előirányzatot meghaladó 
teljesítésük veszélyeztetheti a törvényjavaslat által kitűzött hiánycél betartását. Elnök úr a 
sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy el lehessen helyezni a 8177 milliárdos értéket, ez jóval 
több annál, mint az összes érték fele. Ebből következően tehát egy olyan nagykapu van ilyen 
mértékben kitárva, amely ezt követően bizonytalan, nem kontrollálható, kiadásnövekedésként 
kerülhet sorra a 2012-es évben, és ilyen értelemben úgy tűnik, és úgy gondoljuk, hogy a 
mostani benyújtott javaslat ezen indokok miatt, megalapozottságában legalábbis vitatható és 
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megkérdőjelezhető. Céljaiban azért nem fogadható el számunkra, mert értelemszerűen az 
eddig elmondottak alapján, a Fidesz-KDNP kormánytöbbség eddig követett gyakorlata 
alapján olyan célcsoportokat preferál, olyan célcsoportokat hagy magára, hagy ki a 
kedvezményrendszerekből, amellyel egy olyan újraelosztást valósít meg, ami mindenképpen 
igazságtalan jelen pillanatban Magyarországon. Éppen ezért a benyújtott javaslat támogatását 
a magunk részéről semmiképpen nem tudjuk vállalni. 

Elnök úrnak szeretném majd írásban is átadni az MSZP-frakció részéről azt a 
véleményt, ami szövegben ennél hosszabb, de tartalmilag ezeket érintve fejti ki 
álláspontunkat, hogy a parlamenti vitában a költségvetési bizottság véleményébe ez is 
beépülhessen, megfelelő súlyt adva annak a véleménynek, amely a törvényjavaslattal 
kapcsolatos kétségeket hivatott megfogalmazni. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Szijjártó alelnök úr kíván szólni. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy amikor 
a jövő évi országvédelmi költségvetésről beszélünk, akkor először is a körülöttünk lévő 
nemzetközi gazdasági helyzetet kell figyelembe vennünk, mert ha valaki enélkül alkot 
költségvetést, akkor később nagy bajba kerülhet. Ennek azért láttuk már megjelenéseit az 
elmúlt 8 esztendőben. Márpedig az látszik, hogy a minket körülvevő nemzetközi gazdasági 
környezet az elkövetkezendő években nem fog megnyugodni, azok a bizonytalanságok és 
kihívások, amelyek jelenleg érik a nemzetközi gazdasági életet és világot, valószínűleg az 
elkövetkezendő esztendőkben is fenn fognak maradni. 

Itt alapvetően egy elhúzódó adósságválságról van szó, jól látszik, hogy az Európai 
Unió nálunknál régebbi tagországai sem képesek gyorsan úrrá lenni ezen a helyzeten. Az 
államadósságok szinte az egész Európai Unióban nőnek. Szerencsére, mi a szabályt erősítő 
kivételek közé tartozunk. Talán ketten vagyunk így, az egyik azonban mindenképpen 
Magyarország, amely képes arra, hogy folyamatosan csökkentse államadósságát. Ez azért 
nagyon fontos, mert amikorra el fog múlni a válság, új helyzet lesz, a világ nem lesz ugyanaz, 
mint amilyen most. Új verseny indul, és hogy ebben az új versenyben ki milyen startpozíciót 
tud majd felmutatni, alapvetően attól függ, hogy a válság alatt mennyire tud tabukat 
döntögetni és megújulni. A megújulás és a tabudöntögetés első számú alapvető feltétele az, 
hogy úrrá tudjon lenni egy ország az államadósságán, és Magyarország ebbe az irányba indult 
el, a kormányzati gazdaságpolitika fókuszában az államadósság csökkentése áll. Arra 
biztatjuk a kormányt, hogy ezen az úton menjen tovább. 

Ebből a nemzetközi környezetből fakad aztán a költségvetés fő célkitűzése. A mi 
álláspontunk ugyanis az, hogy a költségvetést soha nem önmagáért alkotja a parlament, 
hanem azért, mert célja van, és az ország gazdálkodása soha nem lehet cél nélküli. Márpedig 
az ország gazdálkodásának jövő évi célja egyértelműen az elrugaszkodás, mégpedig 
elrugaszkodás a válságzónától, ami úgy lehetséges, ha növeljük a teljesítményünket 
önmagunkhoz képest is és a válságzónához vagyis a többiekhez képest is. Ennek nyilván fő 
eszköze, hogy megbízhatóak legyünk, tehát az államadósság további csökkentése mellett a 
költségvetési hiányt is 3 százalék alatt kell tartanunk. 

Ami pedig a fő célkitűzésből adódó költségvetési célokat illeti, munka alapú gazdaság 
létrehozása a másik fő fókusza a gazdaságpolitikának. Aki nem tud létrehozni munka alapú 
gazdaságot, aki nem tudja visszaadni a becsületesen végzett munka megbecsülését, az 
lemarad. Tehát a munka alapú gazdaság létrehozásának szempontjából kell vizsgálni a 
költségvetés fő céljait. Ezért az első számú fő célkitűzésünk az arányos adórendszer 
kiteljesítése azzal együtt, hogy az adócsalási kiskapukat minél határozottabban és minél 
erősebben zárjuk le. Az arányos adórendszer kiteljesítése azt jelenti, hogy végleg átállunk a 
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munka-, család- és vállalkozásbarát adórendszerre, továbbra is határozottan elutasítjuk azokat 
a felszólításokat, amelyek arra vonatoznak, hogy egy álszent, többkulcsos adórendszerre 
álljunk vissza, amelyről már bebizonyosodott, hogy munka-, család- és vállalkozásellenes. 
Szerintem a kezdeményezők is belátják, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem állhat 
vissza Magyarország egy olyan adórendszerre, amely Magyarország nehézségeinek 
nagymértékben okozója volt. Nem léphetünk a görög útra, nem léphetünk egy olyan 
adórendszerhez vissza, amely Magyarország számára nehézségeket okoz. Tehát az első cölöp, 
amit itt le kell ütni, az az, hogy kiteljesítjük az arányos adórendszert. 

A második, hogy biztonságba kell helyezni az időskori ellátást, tehát a nyugdíjkasszát 
a saját lábára kell állítani. Szakkifejezéssel zárttá kell tenni, vagyis világossá kell tenni, hogy 
nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából fizetünk, és a nyugdíjkasszából csak nyugdíjat fizetünk. Ha 
ezt nem tesszük meg, akkor ez azt jelenti, hogy hazardírozunk a már nyugdíjban lévő emberek 
időskori ellátásával. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát azt a vállalásunkat, amely 
része volt a választási programunknak, aztán része lett a kormányprogramnak is, hogy a 
nyugdíjak értékét megőrizzük, ami sajnos az elmúlt években nem sikerült az elődeinknek, ezt 
a célkitűzésünket továbbra is tartjuk, és ennek érdekében saját lábára állítjuk a nyugdíjkasszát. 

A harmadik célkitűzés az, hogy az egészségügyi kasszát a saját lábára állítsuk. Itt a 
helyzet az, hogy jelenleg olyan összevisszaság, átláthatatlanság van az egészségügyi 
kasszában, hogy ezt egy év alatt, egy lépésben nem tudjuk megtenni, de az ehhez szükséges 
első lépéseket meg fogjuk tenni a következő esztendő költségvetésében, vagyis azt a fajta 
korrupciót és nagyvállalatok által folytatott profithajhászást, ami jelenleg az egészségügyi 
kasszát jellemzi, ezek felszámolása érdekében és az átláthatóság megteremtése érdekében a 
kezdő lépéseket megtesszük. 

A negyedik célkitűzésünk az, hogy a Start munkaprogram keretében legalább 200 ezer 
embernek munkát adjunk. Jelenleg 595 ezren vannak olyanok, akik munka helyett segélyen 
tengődnek, ez nyilvánvalóan tűrhetetlen állapot. Az emberek a szociális konzultáción elsöprő 
többséggel azt mondták, hogy az állam inkább munkát próbáljon adni a segély helyett, ezért 
aztán a Start munkaprogram keretében legalább 200 ezer embernek szeretnénk munkát adni. 
Ez azt jelenti, hogy akik eddig 28 500 forintnyi segélyen tengődtek, most értelmes munkát 
kapnak, és nettó 48 ezer forintot fognak keresni. Ez azt jelenti, hogy 19 500 forinttal többet 
kapnak nettó, mint kaptak eddig. Azt gondolom, hogy ez a jövő évi költségvetésnek és a 
kormányzat jövő évi teljesítményének legnagyobb szociális teljesítménye lesz. Ha az ember 
ép ésszel gondolkodik, azt várhatnánk el, persze nem várjuk el, mert ismerjük a politika 
természetét, de élhetne bennünk az a romantikus vágyakozás, hogy egy baloldali párt felállva 
tapsol egy ilyen kormányzati teljesítménynek, hogy több mint 200 ezer ember számára 28 500 
forint helyett nettó 48 ezer forintot biztosít. 

Az ötödik célkitűzés pedig az, hogy Országvédelmi Alapot hozunk létre. Az látszik, 
hogy folyamatosan érik kihívások Magyarországot, a külső gazdasági környezet ezt sajnos 
előrevetíti, nem lehetünk felkészületlenek, nem dughatjuk homokba a fejünket, nem járhatunk 
úgy, mint akik azok jártak, akik azt mondták, hogy a válságnak még az oldalszele sem fogja 
érinteni Magyarországot, fel kell készülnünk az újabb kihívásokra, ezért Országvédelmi 
Alapot kell létrehozni. Itt jegyzem meg, hogy az áfaemelés kapcsán megint csak egy fontos 
baloldali értékhez érkeztünk, hiszen a kormány adópolitikája nyomán a munka oldalon egyre 
több pénzt hagy az embereknél, miközben fogyasztási oldalon nőnek a terhek. Vagyis aki 
többet, drágábban fogyaszt, az valóban nagyobb részt vállal a közterhekből. Azt gondolom, itt 
ismét egy olyan ponthoz értünk el, amelyet egy baloldali pártnak igazán üdvözölnie lehetne, 
mondjuk így. 

Ami pedig a hosszabb távú jövőt illeti, a költségvetésnek figyelembe kell venni azt is, 
hogy hosszú távon fennmaradó kihívások vesznek körbe minket, éppen ezért biztonsági 
tartalékot kell képezni a költségvetésben. Ez helyes, hogy megvan ez a kormányzati politika, 
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ez a tartalék nem fogja engedni, hogy Magyarország is a görög útra tévedjen, hanem megyünk 
tovább a megújulás, az átszervezés útján, amely Magyarország megerősödéséhez vezet. És 
amikor ezt a gazdaságpolitikát képezi le a költségvetés, akkor világossá kell tennünk azt is, 
hogy senkit nem hagyhatunk az út szélén, az euróválság hatásait folyamatosan ki kell védenie 
Magyarországnak. A miniszterelnök az ennek megfelelő álláspontokat fogja képviselni az 
Európa Tanács vasárnapra halasztott ülésén. Az embereket ki fogjuk menteni abból a 
csapdából, amelybe a korábbi évek felelőtlensége miatt belekerültek, vagyis a devizahiteles 
családokat meg fogjuk menteni még akkor is, ha vannak olyan állami tisztségviselők, akik azt 
mondják, hogy erre semmi szükség nincs. Meg fogjuk védeni az embereket az euróválság 
hatásaitól, és mindemellett az otthonteremtési programra is megfelelő költségvetési fedezetet 
fogunk biztosítani annak érdekében, hogy azokra is tekintettel legyünk, akiket nem ki kell 
menteni egy rossz helyzetből, hanem akik szeretnének továbblépni, előre lépni, ezen keresztül 
az építőipar növekedését várjuk, amelyről tudjuk, hogy mindig nélkülözhetetlen a gazdasági 
növekedés egészéhez. 

Mivel ezeknek a célkitűzéseknek, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, ez a 
költségvetési előterjesztés megfelel, mivel úgy látjuk, hogy ez a költségvetés meg tudja 
védeni Magyarországot az euróválság hatásaitól, ezért is nevezzük országvédelmi 
költségvetésnek, ezt a költségvetést az Országgyűlés kormánypárti frakciói mindvégig 
támogatni fogják a parlamenti vita és a parlamenti szavazás során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Szólni kíván Rozgonyi Ernő. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ugye, az már megszoktuk a 

Fidesz-kormányzattól, hogy általában mindennek valami hangzatos nevet adnak, és e mögé a 
névadás mögé óriási retorikát tesznek. Csak éppen tartalmi problémák vannak. Nekem például 
van egy olyan kérdésem is, persze, véleményem is van róla, hogy hogyan lehet elrugaszkodni. 
Azaz egy várható stagnálás helyett egy minimális GDP-növekedést, beruházásfejlesztést 
elérni úgy, hogy ez az állam részéről egy expanzív lépésnek tekinthető, a magunk szerény 
lehetőségei és körülményei között, ugyanakkor a Nemzeti Bank az inflációra való 
hivatkozással, amit egyébként növel maga az egész költségvetés és csatolt részei is, magas 
szinten tartja az alapkamatot. Vagyis szakmai nyelvre lefordítva restriktív pénzpolitikát 
folytat. Ebből a kettőből, kérem tisztelettel, soha nem lesz semmi, mert a két törekvés és a két 
feladat ezek szerint egész egyszerűen kiütik egymást. Ez az egyik. 

A másik. Szép dolog az, hogy zárttá tesszük a nyugdíjkasszát. Ez egy óriási dolog, 
kérem szépen. Csak hát ezt, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt kellett volna megcsinálni, amikor 
még szufficit volt a befizetésben. Most, amikor hiány van, miután másfél millió ember nem 
dolgozik, és nem fizet be semmit a nyugdíjkasszába, zárttá tenni, ezt csak úgy tudom 
értelmezni, hogy nemhogy szinten tartom a nyugdíjakat, hanem elveszek a jelenlegi nyugdíjak 
reálértékéből, különben ezt egész egyszerűen nem lehet megvalósítani. Tehát egyszerűen nem 
értem. Hadd tegyem hozzá, ugyanez van az egészségügyi kasszával is. Itt hiába hivatkoznak 
arra, hogy magas a gyógyszerkiadás. Kérem szépen, tudomásul kell venni, hogy ezt az 
országot hosszú idő alatt sikerült olyan állapotba hozni, hogy az emberek betegek lelkileg is 
és testileg is. És a kettő sajnos össze is függ egymással, és ebből következően többet költenek 
gyógyszerre, mint mások. 

Kérem szépen, az emberek nem azért költenek többet másoknál, mert 
gyógyszermániások és gyógyszerfüggőek, hanem azért, mert egy beteg társadalom beteg 
gazdaságpolitikája következtében ilyen állapotba kerültek. Ezt tudomásul kéne egyszer venni, 
és nem sóhajtozni azon, hogy mekkora a gyógyszerfogyasztás. 

És ehhez hasonló problémáim vannak, amik sajnos azt jelzik, hogy ez a költségvetés 
nem kellően megalapozott. Ez ugyanolyan lufi, mint amilyen a 2011. évi, amiben ma élünk 
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pillanatnyilag. Arról nem is beszélve, hogy egy költségvetést akkor lehet benyújtani, ha 
mellette már ott van az összes jogszabály, amelyek módosításával valamit el akarok érni 
bevételi oldalról, ott van mellette az a számítás, ami megalapozza ezeket a bevételeket, mert 
különben értelmezhetetlen az egész úgy, ahogy áll. Ezt tessék elhinni kérem szépen, ez egy 
módszertani kérdés, de nagyon lényeges kérdés, mert ameddig nem látjuk a költségvetés 
mellett a költségvetést megalapozó törvényeket, addig nem tudom, miről beszélünk. (Fideszes 
képviselők felmutatják a másik két törvényt.) Egyben kéne lenni, kérem szépen, mert ez 
alapozza ezt meg. Mindegy, ezt csak úgy mondom, de tessék elhinni, ha azt várják, hogy a 
képviselők néha gondolkozzanak is, ne csak parancsszóra gombokat nyomkodjanak, akkor 
azokat a képviselőket úgy kell felkészíteni, arra kell lehetőséget adni nekik, hogy átlássák az 
egészet úgy, ahogy áll. Különben tényleg csak gombnyomogató szerepük van, amit önök 
nagyon szeretnek. Én ezt nem vitatom. Önök rosszul lesznek, ha valaki gondolkodik ebben a 
társaságban, ezt tudom, és ezzel nincs is semmi gondom, csak sajnos ez nem alapozza meg 
kellően a költségvetést. Ez egy abszurdum, hogy a Számvevőszék jelentése nem tartalmazza 
azt, amit maga, kedves barátom, itt mutogat nekem. Ezek abszurd dolgok. 

Mint ahogy abszurd dolgok azok, hogy az ember reggel kap egy anyagot, hogy fél óra 
múlva mondjon rá valamit a plenáris ülésen. Ezt nem lehet csinálni! Ezt akkor lehet csinálni, 
ha a kétharmad biztos tudatában vezényszóra megy a gombnyomás. Magyarul ez nem 
parlament, kérem szépen. Állítólag még a mi törvényeink is azt mondják, hogy a képviselők, 
függetlenül attól, hogy melyik pártból kerültek ide, a saját lelkiismeretük szerint szavaznak. 
Kérem szépen, akkor, hogy mondjam, lenne néhány probléma, ha a lelkiismeretük szerint 
szavaznának. 

Aztán itt szó van arról, hogy beruházni kell, ehhez feltétlenül igénybe kell venni 
további multinacionális cégek idetelepítését. Kérem szépen, lehet ezt csinálni az összeesésig, 
de tulajdonképpen annak, hogy ma itt tartunk, ahol tartunk, egy része abból adódik, hogy 
semmi másban nem tudtunk gondolkodni, mint abban, hogy multinacionális cégeket 
idetelepítsünk. Arról nem beszél senki, hogy a multinacionális cégek idetelepítése úgy 
történik, hogy fizetünk nekik azért, hogy idejönnek, ingyen megcsináljuk nekik az 
infrastruktúrát, évekig adómentességet biztosítunk neki. Tessék összeadni, hogy ez mibe 
kerül! Ha ezt a pénzt az elmúlt 20 évben, mondjuk arra fordították volna, hogy a magyar ipart 
állítsák talpra, hogy a magyar mezőgazdaságot állítsák talpra, hogy ne engedjük meg, hogy az 
egész élelmiszeriparunk eltűnjön, akkor ma ez az ország legalább élelmiszeripari termékekből 
abszolút önálló lehetne, leszámítva a déligyümölcsöt. És nem lenne másfél millió 
munkanélküli. Hát ezzel méltóztassanak foglalkozni! (Babák Mihály közbeszól.) Na jó, hát 
ilyen körülmények között nem tudok beszélni, hogy beleugatnak (Sic!) nekem állandóan 
mindenbe. 

 
ELNÖK: Rozgonyi képviselő úrnál van a szó, és kérem, hogy tessék türelemmel 

hallgatni. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Be is fejeztem, köszönöm szépen. 
 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ki kíván szólni? Tukacs képviselő úr! Bocsánat, 
Boldvai képviselő úr kérdezni akar, tessék! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, kérdéseim lennének. Az első kérdést 

államtitkár úrnak szeretném föltenni, ha majd részletesen kifejtené. Többször hivatkozott arra, 
hogy hosszú évekre megoldottuk a strukturális hiányt ezzel a költségvetéssel. Ha azt kifejtené, 
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hogy ez milyen viszonyban van a különadókkal, amelyeket ezek szerint, ha jól látom, mégsem 
óhajtanak kivezetni, mert a különadókból ebben az évben is mintegy 360 milliárd forintos 
extrabevételre tesz szert a költségvetés. Ha ezt kifejtené egy 2013-2014-es kitekintéssel! 

A másik kérdésem az lenne, hogy a kormány elfogadott egy 1334/2011. határozatot, 
ami ennek a brutális megszorító költségvetésnek a fejezeti aprópénzre váltását tartalmazza, 
fölszólítva a minisztereket, hogy egy napon belül nyilatkozzanak a nemzetgazdasági 
miniszternek, hogyan gondolják végrehajtani a költségvetés fő számainak megszorításokat 
jelentő intézkedéseit. Azt indítványozom és kérem, hogy a költségvetési bizottság kérje a 
miniszter urat, hogy ezen beérkezett javaslatokat küldje át a költségvetési bizottság 
titkárságára, hogy megismerhessék a képviselők is. 

A harmadik kérdésem Járai elnök úrhoz szól. A sajtóban napvilágot látott, hogy az 
elnök úr nem tartja kizártnak, hogy Magyarország újra az IMF-hez fordul segítségért. Ha 
kifejtené, hogy ezt milyen információkra, milyen tényekre és milyen elképzelésekre alapozza, 
azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadd javasoljam, hogy ezekre a kérdésekre a 

válaszokat majd a zárszóban mondják el előadóink. És akkor megyünk tovább. Tukacs 
képviselő úr! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Minden költségvetés úgy 

készül el, amilyen körülményeket enged neki kedves hazánk gazdaságpolitikája. Először is 
szeretném azt kijelenteni, hogy az a gazdaságpolitika, amit a kormány követ, rossz. Ezért ez a 
költségvetés is ilyen. Azt tagadni botorság lenne, hogy köröttünk az európai környezet nem 
kedvező számunkra. De azt meg szintén nem lehet vita tárgyává tenni, hogy a Matolcsy-féle 
gazdaságpolitika gyakorlatilag determinálja ezt a költségvetést. Determinálja, mégpedig a 
kelleténél nagyobb terheket róva az érintett emberekre, mint amekkora indokolt lenne. Arra 
gondolok ugyanis, hogy ez a gazdaságpolitika, amely arra alapozódott, hogy belső fogyasztást 
növelve embereknél pénzt hagyva próbáljunk gazdaságot élénkíteni, ez a gazdaságpolitika 
megbukott. Ezért tehát lehet itt felmondani a leckét alelnök úrnak, aztán gyorsan elrohanni, de 
mégis csak ki kell jelenteni, hogy uniós kockázatokra hivatkozni és azzal indokolni ennek a 
költségvetésnek az adóprését és megszorításait, enyhén szólva is nevetséges. 

Azt kéne előbb mérlegre tenni, hogy milyen volt az a gazdaságpolitika, ami miatt ilyen 
ez a költségvetés. Mi miatt számol ez a költségvetés, ha jól emlékszem, 0,2 százalékos 
fogyasztásbővüléssel, gyakorlatilag nullával? Hová vezet az az adópolitika, amelyről 
bebizonyosodott, hogy rossz, mert nem hagy pénzt az alacsony keresetűnél, aki általában el 
szokta fogyasztani a pénzét, a magasan keresőnél meg hagy, aki azért nem szokta teljes 
egészében elkölteni, hanem megtakarít, befektet. Ezzel a gazdaságpolitikával együtt ez a 
költségvetési és adópolitika is megbukott. 

Ezért tehát számomra érthetetlenek azok a dicshimnuszok, amelyeket itt alelnök úr 
elővezetett, például az adók ügyében. Ne keressen nagyítóval olyan baloldali pártot, amely 
áfaemelést támogatni fog! Ne keressen olyan pártot egyáltalán, amelyik azt gondolja, hogy 
egy áfaemelés nagyon klassz dolog, mert akik magasabb keresetűek, azok drágább termékeket 
vásárolnak! Arról a végéről vizsgálva ezt az áfaemelést, ami Európában a legmagasabb, 
szögezzük le, arról a végéről vizsgálva; hogy ki mennyit fogyaszt a keresetéből, azok a 
kiskeresetűek, akik egyébként a személyi jövedelemadózás miatt veszteségeket fognak 
elszenvedni, még viselni fogják ennek az áfának a terheit is, éppen azért, mert elfogyasztják a 
keresetüket. Ha ennek önök tapsolni akarnak, ám tapsoljanak, de hát bennünket ne 
szólongassanak ilyen tárgykörben, ha kérhetném, majd mondják el alelnök úrnak, ha 
találkoznak vele. 
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A nyugdíjkassza megmentése és az e körüli tohuvabohuzás, a hová teszem a micsodát, 
egyedül egy dologra jó. A nem öregségi nyugdíjasoktól megvonni a pénzeket. Semmiről nem 
szól ez. Nem megmentik a nyugdíjkasszát. Egyébként az isten mentsen meg bennünket attól, 
ha valamitől meg akarnak bennünket menteni, mert 3 millió ember ennek issza a levét, hogy 
el akarták venni megmentés címszó alatt a magán-nyugdíjpénztári pénzeiket. Szóval ez az 
ideteszem, odateszem, teszek belőle egy kicsit az egészségügyi kasszához is, teszek belőle 
egy most létrehozott alapba is, és így tovább, semmi egyébre nem jó, mint arra, hogy el 
akarnak venni olyan nyugdíjakat, amelyek most jelenleg zsebben vannak. Ott van a 
számokban, tessék kiolvasni belőle, 36 milliárddal kevesebb számomra azt jelenti, hogy akkor 
az nem lesz ott, azokban a zsebekben, ahol eddig ott volt. Nem szól ez semmi egyébről. Az, 
hogy az öregségi nyugdíjasokat és az öregségi korhatárt elért rokkantakat hagyják ebben a 
nyugdíjkasszában, nagyon oké, persze, meg lehet tapsolni, kivéve akkor nem fognak tapsolni 
ezek a nyugdíjasok, ha majd meglátják a 4,2 százalékos nyugdíjukat megemelve, meg az 
éppen aktuális inflációt. Tetejébe még azt a nyugdíjas inflációt, ami számukra sokkal 
kellemetlenebb, mert másfajta a fogyasztásuk. Magyarul, ők is rosszul járnak. 

Elidőzöm még egy kicsit ennél az adórendszernél. Szóval, beszéljünk már egyszer a 
valóságról. Ez az adórendszer kétkulcsos lesz a következő évben. Két darab kulcsa van, mert 
az egyik így adózik, a másik pedig másik kulccsal adózik. Ha ez nem kétkulcsos adórendszer, 
akkor nem tudom, mi kellene még hozzá, hogy bizonyosabbá váljon, 202 ezer forint alatt az 
emberek 16 százalékkal adóznak, 202 ezer forint felett meg 20, 2 százalék körülivel. Ez két 
darab kulcs ezek szerint ebben az adórendszerben. Ami még nem is lenne probléma, tényleg, 
már unom ezt az „alelnök úr azt mondja”, miközben nincs itt, hogy ez milyen klassz dolog, és 
ez akkor is egykulcsos, ha a fene fenét eszik is, mert az több pénzt hagy az embereknél. Az 
adójóváírás kivezetésével és a szuperbruttó részleges eltörlésével az alacsony keresetűeknek 
kevesebb lesz a pénze. Tetejébe még a gyerekesek nem tudják igénybe venni a gyerek után 
járó adókedvezményt sem. Ez aztán egy nagyon klassz kis adórendszer lesz, amelyik 
gazdaságot fog élénkíteni, fogyasztást növel meg minden, csak éppen nem fog működni a 
dolog. Úgy gondolom, még mindig lenne idő arra, hogy ez az adórendszer egy átgondolás 
tárgya legyen. Most nem sorolom fel tételesen azokat az adótételeket, amiket emelnek. A 
kötelező biztosításra kitalált adótól kezdve a nem tudom én, miig, ami éppen kezük ügyében 
volt, és legalább számítani lehet rá, hogy befolyik. Mégis azt gondolom, hogy egy 750 
milliárdból 500 milliárdnyit beszedni bevételnövelésként, a költségvetésben nem feltétlenül 
erény, hanem hiba. 

Még egy pillanatra a munka alapú társadalomról és a közmunkáról. Egy jövő évi 
költségvetésnél nem valami illendő dolog napi adatokat előkapkodni, de a KSH most mondja 
el mindenkinek éppen, hogy a tavalyi év augusztusához képest csökkent a munkavállalók 
száma, kevesebben dolgoznak tavaly augusztushoz képest. Akkor csak meg kellene vizsgálni, 
hogy a mi a fenére való az a gazdaságpolitika, ami úgy néz ki, hogy munkahelyeket csökkent 
és nem növel, különben meg a vállalkozásokat meg elkezdjük lassacskán kiszárítani. Azért 
próbálok meg itt adatokat mondani, mert azt el lehet olvasni, különben le lehet a KSH-t 
hülyézni, Babák úr, helyettem, mert ezeket ő mondja, nem én mondom. (Babák Mihály: Ne 
mondjon nekem ilyesmiket, amit én nem mondtam!) Jó. Tehát azt gondolom, hogy 200 ezer 
közmunkással itt örömünnepet ülni azért nem túlságosan fair dolog, mert azt sejteti a 
tájékozatlan szemlélővel és közönséggel, hogy a nulla közmunkáshoz képest most hirtelen 
200 ezer közmunkás megfizetésére nyílik alkalom a következő év költségvetésében. 

Ez nem így van. Mindannyian tudjuk, hogy a közmunkák rendszere régebben létezik, 
mint ahogy önök vannak, és csupán csak annyi történt az elmúlt évben, hogy kevesebb pénzt 
tervezve erre az összegre kevesebb közhasznú munkást foglalkoztattak. Akik polgármesterek, 
tudják ezt, még ha nem is mondják. Ezért tehát azt gondolom, hogy a közmunkások esetében 
azt lenne nagyon jó tudni, hogy a három hónapi foglalkoztatás és a 8 órás munkaidő milyen 
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viszonyban van ezzel a jelzett 200 ezer fővel. Magyarul, hány órában, hányszor három 
hónapig hány embert fognak foglalkoztatni abból a pénzből, aminek ilyen rettenetesen 
örülünk most munka alapú társadalom címén. Merthogy ez a munka alapú társadalom úgy 
szerveződik várhatóan, hogy nem a versenyszférában növel munkahelyeket, a közszférában 
még le is épít 5 ezerrel, és azt mondja, hogy jaj, de jó nekünk, mert 200 ezer embert, amit 
kérdőjellel gondolok itt megfontolni, tudunk majd foglalkoztatni. 

Összességében az az állításom, hogy ez a költségvetés ennek a rossz 
gazdaságpolitikának a következménye is. Tehát ezt a gazdaságpolitikát kell változtatni. Első 
körben az adórendszert kell változtatni, be kellene vallani, hogy ez megbukott, és csinálni 
belőle egy tisztességeset. Az már egy másik típusú vita tárgya, hogy vajon ez a költségvetés 
mennyire kockázatos vagy mennyire nem. Az előadói asztalnál ülő elnök urak erről, ha 
különbözőképpen is vélekedtek, nagyjából azt valószínűsítik, hogy ez a költségvetés jelentős 
kockázatokat hordoz magában, aminek kezelése a tartalékok útján csak úgy valósítható meg, 
hogy egy negatív forgatókönyv esetén nincsenek tartalékok ebben a költségvetésben. Ha 
pedig ez így van, bármiféle eseménnyel elő fog állni az ez évben már megismert 
forgatókönyv, a zárolunk, majd elvonunk 250 milliárdot, maradványtartási kötelezettséget 
találunk ki mint kategóriát, majd írunk elő az intézmények számára, amelyek szerintem 
egyébként tényleg elérkeztek a teljesítőképességük végső határáig. 

Ha ez a költségvetés ilyen, ha van benne adóprés, ha van benne megszorítás, akkor 
úgy gondolom, jó lenne vizsgálat tárgyává tenni azt a gazdaságpolitikát, ami idáig vezetett. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szünet következik, nem ebédszünet, tisztelt 

képviselőtársaim, bírjuk ki. (Rövid szünet.) 
Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket, a költségvetési törvényjavaslatról 

szóló vitát. Mielőtt megadnám a szót bárkinek, megkérdezem, ki kíván még részt venni a 
vitában. Babák képviselő úr, Molnár Oszkár képviselő úr, és ha megengedik, jómagam is, 
mert frakciótagként néhány gondolatot mondanék. 

Ezek után, jelentkezési sorrendben Babák képviselő úré a szó. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Nincs ma irigylésre méltó helyzetben sem a Magyar Köztársaság 
kormánya, sem a parlamentje, de mondhatnám azt is, hogy egész Európa kormányai és 
parlamentjei sem. Ugyanis hiszterioid a pénzügyi világ, pénzügyi válság van, gazdasági 
válság van, ami természetesen ennek következménye, és senki sem tapsol annak Európában, 
hogy az emberek jobban szeretnének élni, és annak a rendetlenségnek a következményeivel, 
amit a liberális gazdaságpolitika okozott, most számolni kell. Számolni kell, mert 
fölhalmozott adóssága van a Magyar Köztársaságnak is, aminek olyanok a terhei, amelyek 
már béklyóba kötik egy kormány gazdaságpolitikáját, pénzügyi politikáját és egyáltalán az 
egész rendszerrel kapcsolatos lehetőségeit. Ugyanis vagy azt választjuk, hogy pénzügyi csőd 
elé kerül az ország, vagy pedig igyekszünk stabilizálni. 

A magyar kormány megalakulását követően költségvetésében igyekezett a stabilitás 
irányába terelni az ország pénzügyeit. Nem kevés sikerrel. Úgy gondolom, a jövő útja 
mindenképpen az, hogy az adósságot csökkenteni kell, a gazdaságot majd élénkíteni, de ezek 
a folyamatok sajnos nem különülnek el egymástól. Így tehát 2011-ben és 2012-ben komoly 
gondja van a tisztelt Háznak, nekünk is és a kormánynak is, hogy milyen költségvetést 
állítsunk össze, hogy az reális legyen, és azok a célok, amelyeket Szijjártó Péter alelnök úr 
elmondott, teljesülhessenek. Csökkenjen az államadósság, legyenek átláthatók, transzparensek 
a pénzügyi viszonyok. Mindenki aggódik, mert sok bizonytalanság van a jövőt illetően is. 
Kérdés, hogy a pénzügyi válság milyen következményekkel jár még a mi életünkre, hiszen 
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nem magunk élünk a világban, sőt, Európában sem és az uniós tagállamok között sem. 
Mindennap megfigyelhetjük a sajtóban, a híradásokban ezt az állandósult feszültséget, és 
minden ország a maga módszereivel keresi a rendteremtés, a stabilitás lehetőségét. Ma 
stabilitást teremteni rettentően nehéz dolog. 

Úgy gondolom, hogy sok olyan elavult rendszer működik az országban, ellátó 
rendszerek, amelyek diszfunkciókkal működnek, és ebben elvárják tőlünk a választópolgárok, 
hogy mindent a maga helyére próbáljunk tenni. Éppen ezért nem is értem pontosan azokat a 
megjegyzéseket, amelyek ma ebben a gazdasági válsággal kriminalizált helyzetben még 
határozottabb magyar gazdaságpolitikát követelnek. Van a kormánynak, és ezt deklarálja is, 
de ennek megvalósításához minden alkalommal pénzre van szükség, márpedig a 
költségvetésben egyre nagyobb a feszültség. Hozzá kell tenni azt is, hogy a költségvetésnek 
két oldala van. Az egyik a bevétel, a másik a kiadás. Tessenek megmondani, miben van ma 
stabilitás. A bevételekben? Gazdaságfüggő. A kiadásokban? Inflációfüggő, és pénzügyi 
gondok is nehezítik a lehetőségeinket. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem könnyű tehát, mint mondtam, ismételve 
önmagamat is, ma egy reálisnak tűnő, reális célokat támasztó, az ország stabilitását biztosító 
költségvetést összeállítani. Lehet számításokat követelni a költségvetés mellé, de a 
számításokhoz biztos pontok kellenek. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, Európában 
egyetlenegy kormány nem tud biztos számításokat végezni, már csak azért sem, mert mint 
mondtam, akár a pénzügyi rendszer hiszteroid magatartása, akár a gazdaság kérdése, ami 
összefügg a pénzvilággal, instabil. Az a politika, ami megtapasztalható volt a liberális 
gazdaságpolitika kapcsán, az eladósodás, nem járható út. Már csak azért sem, mert a 
parasztember Békés megyében azt mondja, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Hát 
nem addig nyújtózkodott Európa sem, a világ sem, sőt, a Magyar Köztársaság költségvetés 
sem. Olyan adósságállomány halmozódott föl 21 év alatt, amelynek terhe gyakorlatilag 
megfojtja a jövőnket. És most nem a demagógiát mondtam, nem közhelyet, de ténylegesen 
iszonyú ára van a pénznek a piacon, és nem mindegy, hogy milyen feltételek mellett tudja 
megszerezni Magyarország. Magyarország nincs abban a jó helyzetben, különösen az elmúlt 
évek kormányzásának hiányosságai miatt, hiteltelensége miatt, így elég magas áron kapja ezt 
a pénzt. Az a felhalmozott adósságállomány, amelyet az elmúlt 21 évben a kormányok rendre 
csak növeltek, nemhogy tűnik, nemhogy csökkent volna, hanem növekedett, így tehát az 
adósságszolgálat is növekedett ebben az országban. 

Sokszor szoktuk mondani azt, hogy ma minden 3 forint megtermelt adóból 2 az 
adósságterhek viseléséhez szükséges. Éppen ezért elég furcsa volt hallgatni azokat a 
megjegyzéseket szocialista képviselőtársainktól, akik arra próbálnak minket oktatni, amikor 
sok mindent elvettek, mert nagy bajba került az ország, és azzal kezdték, hogy megnyúztak, 
mindent, lehántották a fáról is a kérget, sőt, a gyökerét is el akarták vágni, most arról 
beszélnek, hogy kitől mit vesznek el, és ki jár rosszul. Rossz ezt hallgatni, mert ugye, és ezt 
megszoktuk, hogy a saját bűneinket mindig rákenceficélik másokra. Történelem van erről, 
hogyan szokták másokra lőcsölni a saját hibájukat. Most nem erről beszélünk a 2012-es 
költségvetés kapcsán, hanem van egy helyzet, amelyet kezelni kell. Úgy gondolom, 
mindannyiunk bölcsessége, mértéktartása szükséges ahhoz, hogy az ország kilábaljon ebből a 
gödörből, legalábbis megálljon a szakadék szélén, és szükség van arra, hogy mindenki 
valamelyest tudomásul vegye azt, hogy rendnek kell lenni, kiszámíthatóságnak kell lenni. 
Ebbe az irányba halad a kormány, úgy gondolom, sok intézkedésével. Lehetséges, hogy a 
szocialistáknak nem tetszik a mostani adórendszer, amely egykulcsos ugyan, de 2012-ben lesz 
még olyan elem is a személyi jövedelemadóban, ami szolidaritással van az alacsony 
jövedelmek irányában, de szükséges. 

Ezek mind lehetőségek, amelyek nem örömmel kreálódnak, és nem örömmel terjeszti 
a tisztelt Ház elé a kormány, hanem szükségszerűségből. De hozzáteszem azt is, hölgyek, 
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urak, és most nem akarok visszafelé mutogatni, mert nem annak az ideje van itt, amikor az 
ember visszafelé mutogat, de azért azoktól, akik az államadósságot 12 év alatt csúcsra 
járatták, 12 évig kormányoztak, mégis csak hiteltelen azt hallani, hogy hogyan kéne jobban 
csinálni. Hát miért nem tették korábban? Úgy gondolom, elég a hazudozások időszakából, 
tényleg bölcsességre, higgadtságra, mértéktartásra, de azok nem mutogassanak, akik az 
országot ilyen körülmények közé taszították a saját gazdaságpolitikájuk kapcsán. 
Erkölcstelen, ízléstelen ezekben a dolgokban így megnyilvánulniuk. Egyébként Szijjártó Péter 
alelnök úr arányos adórendszert emlegetett. És kérem, ne adjanak a szánkba olyanokat, amiket 
nem mi mondunk, hanem az önök szlogenjei. Az is természetes, hogy az ellenzékiek ilyenkor 
szidják a kormányt, a kormánypártiakat. Megvan a szereposztásuk, tegyék. Csak nagyon 
szépen kérem önöket, hogy ne hazudozzanak. És csak erkölcsi alappal tudjanak útmutatást 
adni, kritikát megfogalmazni, mert eddig nem ezt tették az elmúlt 12 évben. 

Érdekes öregebbektől is hallgatni azt, hogy mire van szükség, Ernő bácsi. Annak 
idején, 1990-ben nem lett volna szabad szétverni például a magyar gazdaságot, és azt 
hangoztatni liberálisan, hogy nem jó tulajdonos az állam. Nem lett volna szabad mindent 
eladni a külföldnek. Nem lett volna szabad szétverni a magyar kis- és középvállalkozásokat. 
Ezt tették! Ezt tették ’90-től ’94-ig és ezt követően is, ’98-ig. Én akkor találkoztam ennek az 
országnak a sanyarú és nehéz helyzetével, amikor Békés megyében minden agráriumhoz 
kapcsolódó iparág megszűnt, hogy beszéljünk egy kicsit a történelemről, és földönfutóvá 
váltak az emberek. Politikai alapon szétverték a téeszeket, eladtak mindent, amit lehetett, és 
nem az államadósságot csökkentették, hanem valakik ellopták azt a pénzt. Érdekek működtek 
ebben az országban, nem nemzeti érdekek. Ez a költségvetés, a 2012-es költségvetés az 
ország érdekében készült, a magyar embereket képviseli, még ha vannak is benne olyan 
tételek és olyan eszközök, amelyek nem szimpatikusak számunkra. Ki szeret bizonyos 
kérdésekben visszalépni? 

Hölgyeim és Uraim! Itt lehet fricskázni a közmunkaprogramot, amikor a 2011-es 
költségvetés is rengeteg buktatót tartalmazott, de a 2010-es is. Úgy hagyták hátra az országot, 
hogy fél évig tervezték meg a közmunkát. Emlékezzenek vissza! Szóval, ízléstelen, úgy 
gondolom, azoknak aggódni, két g-vel, akik ezt a körülményt maguk gerjesztették és állították 
elő. Én nem szívesen lennék a helyükben, mert úgy gondolom, a szavaik és a tetteik mindig 
elválasztódtak egymástól, sőt, mi több, nem én mondom, mindenki mondja, sőt, önmagukról 
mondták, hogy mindig hazudtak. Ha most bevallották önmagukról, hogy mindig hazudtak, 
akkor most nem tudom, miről beszélnek. Hogy mernek másokat hazugsággal vádolni? Igen, 
néha a politika csinál ilyeneket, hogy lózungokat fűz bizonyos dolgokhoz, ezt a maga módján 
kell tudni egy higgadt embernek értékelni. Lehet Start munkának, első lépésnek, sok egyéb 
másnak nevezni bizonyos dolgokat, mindenkinek szíve joga, hogy hogyan érti, a közmunka az 
közmunka, a megélhetés pedig megélhetés. Ma Magyarországon nagyon sok ember 
létbizonytalanságban él. Nézzük csak azt, hogy hova tolták például a lakosság nagy többségét 
az elmúlt években a támogatott hitelek megszüntetésével, azzal, hogy a pénzpiacon nem 
kaptunk az állampapírokhoz vásárlót, és milyen kamatok keletkeztek így az államkötvények 
mentén, hogyan terhelték az ország büdzséjét, bevételeit. Szóval, nincs egy szívderítő állapot. 

Viszont ahhoz, hogy mindennek helye legyen, és minden a maga helyére kerüljön, 
strukturális reformokra is szükség van. Lehet a nyugdíjrendszert kifogásolni, egy biztos, hogy 
a háború előtt is a nyugdíjalap a nyugdíjasoké volt. És szufficittel volt. Így volt ez a kádári 
időszakban is, csak annak idején felhasználták az államadósság csökkentésére. Hölgyeim és 
Uraim! Az állami nyugdíjalap az övéké, az ott lévő emberek szolidaritása az időskori 
gondoskodásra szerveződött. Hasonló módon azokat az intézkedéseket, amelyeket akár az 
egészségügy, akár a nyugdíjrendszer vonatkozásában nem lépett meg az elmúlt 8 évben a 
szocialista-liberális kormány, most mind be kell pótolni. Rendet kell tenni, és a rend 



- 46 - 

érdeksérelemmel jár, alkalmasint egzisztenciális konfliktusokkal, de ezeket, hogy egyáltalán 
legyen jövőképünk, meg kell valósítani. 

Én támogatom a kormánynak azon lépéseit, amely a nyugdíjalappal, az 
egészségüggyel kapcsolatos, hiszen ebben az országban munkával szerzett jövedelemmel 
szerezhet az ember nyugdíjas időszakára, élete végére megbízható megélhetést. Ma ez a 
megélhetési biztonság az elmúlt 8-9 évben teljesen instabillá vált. Én arra kérek mindenkit, 
hogy politikai lózungok helyett és különösen az arcpirító kioktatások helyett keressük annak 
útját-módját, hogy hogyan lehet jobban, okosabban, pontosan arra, amire esküt tettünk, a 
magyar állampolgárok érdekében az ország szekerét kormányozni és próbáljuk visszahúzni a 
lejtő széléről, a szakadék széléről. Egyelőre megálltunk, de ahhoz, hogy távolodjunk ettől a 
szakadéktól, 2012-ben nagyon racionális költségvetési politikát kell folytatni. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, felelősségünk van a 2012-es évet 
illetően, és nem olyan piszlicsáré kérdésekben, amiket itt fölhoztak az imént az ellenzékiek, 
hanem komoly strukturális átalakításokban. Hiszen az is tudvalévő, hogy ami itt történt az 
elmúlt 20 évben, az mind maszatolás volt. Az ellentmondások, konfliktusok az egyéni és 
csoportérdekek miatt nem kerültek feloldásra. Nézzünk csak bele például az önkormányzati 
rendszerbe egy-két mondat erejéig. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, nem tisztázták az 
elmúlt 20 évben, mi az állam feladata, milyen szolgáltatásokat nyújt. Az állam mutogatott az 
önkormányzatokra bizonyos nagyon fontos szolgáltatásoknál, az önkormányzat pedig 
széttárta a kezét, hogy nem kapunk hozzá elegendő pénzt. Hölgyeim és uraim, ez tovább nem 
folytatható. Nem folytatható, mert nemcsak az állam, hanem az önkormányzatok is 
eladósodnak. 

Az is érthető, hogy nagyon sokhelyütt nagyon meg kell nézni, hogy ne 10 vagy 100 
forintot költsünk, amikor elegendő 5 forint. Ez nem megszorítást jelent, hölgyek urak, hanem 
azt, hogy nem pazarlunk. 2012-ben minden pazarlást meg kell szüntetni, minden fölösleges 
kiadást, és ahogy egy bölcs ember otthon is teszi, hogy mindenre csak annyit költ, amennyit 
feltétlenül szükséges, és próbál a jövőre is tartalékolni. Én ennek jegyében kérem önöktől azt, 
hogy a kormány által benyújtott 2012-es költségvetési törvényjavaslatot támogassák, amely 
nem kőbe vésett. Hiszen itt előttünk a Költségvetési Tanács, a Számvevőszék, a Magyar 
Nemzeti Bank elhangzott véleménye is arról tanúskodik, hogy nagyon sok bizonytalanság 
van, de nem a költségvetésben, hanem az életünkben. A gazdaságban, a pénzvilágban, és 
nemcsak Magyarországon, hanem Európában is. És nem maszatolom a kérdést. Hölgyek, 
urak, amíg a politika mondvacsinált teóriák alapján igazítja az életünket, addig baj is lesz. Azt 
javaslom, hogy kerüljön elő a józan paraszti ész. A dolgozó ember, a munka becsülete és az 
okos, takarékos gazdálkodás 2012-ben, és akkor lesz jövőnk. Köszönöm, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Molnár Oszkár képviselő úr következik. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy 

senki nincs ebben az országban, aki azt vitatná, hogy ez a kormány egy rendkívül nehéz 
örökséget kapott. Ennek volt következménye az, hogy 2010-ben a magyar választók 
kétharmados bizalmat szavaztak a Fidesz-kormánynak. Azért tették ezt, mert látta mindenki, 
hogy nem mehet tovább az a kormányzási szisztéma, ami az elmúlt esztendőkben és azt 
megelőzően folyt. Viszont azért bízták meg ilyen soha nem látott, legalábbis a rendszerváltás 
óta nem látott bizalommal a Fidesz-KDNP-t, mert azt várják tőlük az emberek, azt várják a 
kormánytól, a kétharmados parlamenti többségtől, hogy tegye végre rendbe a lehető 
leggyorsabban és az emberek számára a lehető legelfogadhatóbb módon a társadalom és a 
gazdaság helyzetét. 

Ez egy különleges költségvetés, amiről most tárgyalunk. Engedjék meg, hogy csak 
véletlenszerűen kinyissam az egyik oldalon, teljesen mindegy, melyik oldalon nyitom ki, 
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gondolom, képviselőtársaim ugyanígy megnézték. Tizennegyedik éve veszek részt akár a 
költségvetési bizottságban, akár csak a parlamentben a költségvetések vitájában, ilyen 
költségvetést én még, bevallom töredelmesen, nem láttam. Ugyanis, ha jók az emlékeim, 
akkor minden egyes költségvetési törvényjavaslatnál szerepelt egy oszlopban az előző éves 
teljesítés, sőt, ha jók az emlékeim, egy következő oszlopban szerepelt a következő éves 
kormányzati szándék. Tehát jelen esetben a 2013-as kormányzati szándéknak is szerepelnie 
kellene. Én így emlékszem a költségvetésekre. Lehet, hogy ezt nagyon sokan lényegtelen és 
abszolút elhanyagolható dolognak tartják, én a magam részéről egy rendkívül fontos elemnek 
tartom, hiszen így a képviselő nem látja a folyamatot. Nem látja azt a folyamatot, amit a 
kormány az előző esztendőből a jövő esztendőre, illetve az utána következő esztendőkre 
tervez. Természetesen egymás mellé lehet vágni, de azt gondolom, hogy rendkívül nehéz 
munka lenne azt egymás mellé vágni az előző éves költségvetésből, hogy mi is volt akkor 
egy-egy fejezetben, vagy uram bocsá’, egy-egy soron mi szerepelt akkor, és mi szerepel most. 
Ahogy mondom, nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy ez rendkívül fontos, ezért 
is rendkívül érdekes ez a költségvetés, amit magunk előtt látunk. 

Szeretném fölhívni a figyelmet, és vehetik nyugodtan kritikának a kedves 
kormánypárti képviselők, nem annak szánom, bevallom őszintén, tegnap is elmondtam már 
ugyanebben a teremben, most is elmondom, hogy függetlenként, kvázi pártokon 
kívülállóként, kívülről szemlélni azt, hogy mi zajlik itt egy-egy vitában, méltatlan. Ne 
haragudjanak képviselőtársaim, méltatlan. Az, hogy közel a választási ciklus felénél tartunk, 
lassan-lassan elérjük a választási ciklus felét, és még mindig minden egyes törvényjavaslatnál, 
minden egyes vitában visszaanyázni vagy anyázni a szocialistákat, ne haragudjanak, ezt már 
valahol az egész társadalom unja. Nem én mondom. Kérdezzék meg az embereket! Kérdezzék 
meg az utca emberét! Nem ez érdekel ma már senkit. Az érdekli az embereket, hogy mit fog 
adni enni a gyerekének, miből fogja kifizetni a fűtés- és a gázszámlát. Legalábbis Kelet-
Magyarországon. 

Olyan kommunikációval előadni például az áfaemelést, ahogy Szijjártó alelnök úr 
tette, ez számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Egy áfaemelést úgy beállítani, mintha az 
egy rendkívül jó szociális intézkedés lenne, azért elnézést kérek! Ez már azért mindennek a 
teteje! Az mindennek a teteje, hogy egy áfaemelést, amelyet főleg az alacsony jövedelmű 
emberek szenvednek meg, akiknek az összes jövedelmét ki kell fizetni a gázszámlára, az 
energiaszámlásra, a vízszámlára, amiben mindben ott van az áfatartalom, és még ha marad, 
akkor esznek is esetleg. Ruhát már nem fognak venni, mert nincs miből. És ezen lehet 
mosolyogni, ezen lehet csodálkozni, ez így van. Kelet-Magyarország lakosságának 
többségénél így van. Ezekkel a dolgokkal kellene már végre foglalkozni, és a magyar 
gazdaság, a magyar költségvetés jelenlegi állapotában nem biztos, hogy szükségünk van a 
debreceni stadion beruházására, nem biztos, hogy szükségünk van a Kossuth tér történelmi 
rekonstrukciójára, a látogatóközpont kialakítására vagy az Országház előtti földalatti parkoló 
kiállítására. Ez a négy tétel, amit fölsoroltam, csak a 2012-es költségvetést közel 10 milliárd 
forinttal terheli meg. 

Nem azt mondom, hogy nem kell ez az országnak, de nem most. Nem az ország 
jelenlegi helyzetében kell. Lehet, hogy majd három év múlva már igen, de most nem. Először 
próbáljunk meg segíteni ezen a szerencsétlen nyomorult magyar társadalmon. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket. 

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

képviselő úr. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, csak egy egypercest szeretnék mondani. Ez is 

azzal van összefüggésben, hogy minek mi a következménye. Ezt a költségvetést első 
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változatában, ha jól emlékszem, 268 forintos euró-árfolyamon tervezték meg a tárca kollégái. 
Kósa úr ma egy teljesen pökhendi és buta nyilatkozattal elintézte a forintot, 298,5 forint. 
Kinek a felelőssége akkor ez az egész? Azért hozom most ezt ide, mert lehet dobálni 
egymásnak a labdát, lehet elmúlt 8 évezni, de azért egy, hogy is mondjam, nem kell, mert nem 
muszáj ilyeneket csinálni. Ez nemcsak azoknak az embereknek rossz, akiknek ez perpillanat 
rossz, hanem mindenkinek rossz. Ez a megítélés kérdése, és ez a bizalom kérdése, amiről 
Babák úr beszélt, csak éppen a dolog másik oldaláról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 

kormány által előterjesztett költségvetést támogatom. Teszem ezt azért, mert ez az 
előterjesztés egy olyan közgazdasági környezetben fogant meg, amelyben élünk, amely a 
rendteremtés irányába mozdul el. Évtizedes tabukat próbál ledönteni. A rend teremti meg a 
biztonságot, a biztonság pedig megteremti a gyarapodás lehetőségét. Úgy gondolom, ennek az 
országnak erre van ma szüksége. És ha vannak benne hibák, erre vannak észrevételek, kérem, 
tegyék meg, és azzal gazdagítsák ezt az előterjesztést. Úgy gondolom, hogy a délibábos 
szóvirágok helyett erre van szükség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr! Elnézést, hogy nem vettem 

észre, de jön-megy itt, és időnként nem tudom, hogy van vagy nincs. Tessék parancsolni! 
 

Az LMP álláspontjának ismertetése 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Vagyok, csak egyszerre két bizottságban 
is, mert a szociális bizottság szintén most tartja ülését. (Babák Mihály: Ez az álláshalmozás.) 
Hát, igen, az álláshalmozásról inkább a polgármesterek tudnának beszélni. De térjünk rá a 
tényekre. (Közbeszólásra.) Meglesz az is. Várjuk ki a végét. 

Tehát. A költségvetés tartalmi értékelése mellett meg kell állnunk egy szóra a 
törvényjavaslat elkészítésének módjára, illetve a prezentációra vonatkozóan. Én nagyon 
tisztelem államtitkár úr munkásságát, nagyon szakmai módon áll itt, a bizottsági üléseken. 
Ami nekem hiányzik, a költségvetésért felelős miniszter. Hiszen elméletileg az ő felelőssége 
lenne, hogy ezt a költségvetést beterjessze a parlament elé. Úgy tűnik, hogy Matolcsy nem 
mer szembenézni a bizottsággal, és nem vállalja a felelősséget azért a költségvetési anyagért, 
amely a neve alatt beterjesztődött a parlamentbe. Ezt nagyon sajnálom, ezt a felelősséget föl 
kell vállalni, vagy pedig le kell mondani a posztjáról a miniszternek. 

Példátlan az elmúlt évtizedekhez képest, hogy milyen nehezen állt össze a 
költségvetés. Az ÁSZ-jelentésből kiderül, hogy amikor lehetőségük volt vizsgálni a 
tervezetet, hiányos, megalapozó háttérszámítások nélkül tudták csak elemezni az anyagot. 
Folyamatos csúszások, kapkodások jellemezték az anyag elkészültét. Olvasva az ÁSZ-
jelentést, egészen döbbenetes, milyen hiányos tartalmú anyagra adta meg a zöld jelzést a 
Költségvetési Tanács kétfős többsége. Ez speciálisan, jeleztem akkor is, véleményünk szerint 
az államháztartási törvény megsértése, hiszen nem voltak olyan körültekintő háttérszámítások, 
és nem voltak olyan megalapozó anyagok a költségvetési tervezetnél, amikor a Költségvetési 
Tanácsot megjárta, amely alapján azt költségvetésnek lehetett volna nevezni, így hát 
véleményünk szerint az államháztartási törvény (Sic!) sűrű ebben az aspektusában. Ennyire 
kapkodva, csúszva, szedett-vedett módon még nem készült költségvetési törvényjavaslat az 
elmúlt évtizedben. Hab a tortán, hogy csak ezután lettek még benyújtva az adótörvények és a 
költségvetést megalapozó törvények, ami egy egyszerű problémát jelent, akár Babák úr is 
megérti, ha nem tudjuk, hogy mennyi a bevétel, akkor nehéz kiadásokat tervezni. Furcsának 
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találom, hogy ez a bizottság is hamarabb beszél a költségvetésről, mint az adótörvényekről. 
Ezek mind nyomatékosan arra figyelmeztetnek, hogy a kormányzati szerkezetben, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban valami nem jól működik, a kormányzás színvonala, 
minősége kérdéseket vet fel. 

Ezek után adódik a kérdés, hogy egy ilyen körülmények között elkészített költségvetés 
mennyire lehet tartalmilag megalapozott, támogatható. A társadalmi következményeit 
tekintve ez a költségvetés közszolgáltatások kivéreztetésének költségvetése. Ez a költségvetés 
mind a szociális… 

 
ELNÖK: Kérem Babák képviselő urat, tessék hagyni beszélni a képviselő urat. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): … mind a szociális, mind a kulturális, mind pedig az 

egészségügy területén olyan mély sebet ejt a magyar állami közszolgáltatásokon, hogy itt 
egyszerűen a jövőt élik fel. Úgy lehetne mondani, a fideszes kampányszlogennel élve, hogy a 
jövő befejeződött. A következő esztendő sem bizonyul fordulópontnak, ha nézzük azt a lassan 
már fél évtizedes tendenciát, hogy az állami normatívák nominálértékben befagyasztva 
vannak, tehát reálértéken az inflációval csökkennek. Így hát nagyon-nagyon sok olyan 
intézmény van, amely jelenleg is pengeélen táncol működését tekintve, de a következő évben 
még rosszabb helyzet lesz. Az intézmények már remélni sem mernek, álmodni sem mernek 
befektetésekről, fejlesztésekről. Viszont arra legalább számítanának, hogy egy kiszámítható 
költségvetést tudnának a következő évben tervezni. De úgy tűnik, nagyon sok olyan állami 
feladatellátás van, ahol erre nem lesz lehetőségük. 

A bevételi oldal, az adótörvények, a költségvetési kiadások súlyozása mind arra mutat, 
hogy támogatják a jobb eséllyel, nagyobb tartalékokkal rendelkezőket, és magukra hagyják, 
sajnos az út szélén azokat, akik sok esetben önhibájukon kívül jutottak bajba, és váltak 
kiszolgáltatottá. Sőt, nemcsak azokról van szó, akik nem tudtak vagy nem képesek dolgozni, 
mert a vesztesek között vannak azok is, akik dolgoznak, csak sajnos átlagjövedelmet vagy az 
alatt keresnek. Érdekes módon a kormány őket arra sem méltatja, hogy nagyobb segítséget 
nyújtson nekik vagy legalább akkorát, amit a jómódúak kapnak. Kiderül mekkora a baj, ha az 
adócsökkentés kormánya olyan adó- és bevételnövelő intézkedésekbe kezd, amire még a 
baloldalibb politikusok is elismerően csettintenének. Csak jelezném, hogy radikális 
adócsökkentést és adóegyszerűsítést ígért ez a kormány, és az adónemek száma nőtt. Újra 
bebizonyosodott, hogy az állami kiadások jelentős leépítése, az olcsó állam elképzelése 
mekkora tévhit. A kormány retorikai szinten nem hajlandó elismerni, de intézkedései ennek 
igazát támasztják alá. 

Valljuk meg, a tavalyi választásokon senki nem tippelte volna meg helyesen, melyik 
kormány lesz az, amelyik világrekorder áfakulcsot vezet be. Santa Lucián és Dzsibutin más 
áfaszámítási módszer van, talán velük tudunk versenyezni, de sajnos szomorúan kell 
gratulálni a Fidesz-kormányzatnak ezen Guinness-rekorderségéhez. Ez még akkor is igaz, ha 
munkára rakódó közterheket csökkentjük, és a fogyasztást terhelő adókat növeljük, de ennek 
is van határa. Például akkor jelentősen megemelkedik a feketekereskedelem mértéke, az áfa 
emelése ezt hozza majd magával. Sajnos, továbbra is óriási hiányossága az adórendszernek 
egy komolyan vehető vagyonadó. A felsőbb jövedelműeket, a gazdagokat támogató 
kormánytól ugyan mire is lehet számítani? Pedig az áfakulcs növelése helyett kínálta volna 
magát az általunk javasolt ökológiai adórendszer bevezetése, amit már számos fejlett európai 
országban végrehajtottak. Vagy a pénzügyi tranzakciókat terhelő, úgynevezett Tobin-adó, 
spekulációs adó, amivel végre lehet találkozni a tervezetben, igaz, csak előkészítés szintjén. 
Talán a 2013-as költségvetés készítésekor a kormány már megpróbál élni ezekkel az 
eszközökkel. 
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Azért akad olyan adónem, aminek az emelését üdvözölni tudjuk, például a megemelt 
cégautóadó. Viszont van néhány olyan új adónem, például a biztosítási adó, ahol lehetne 
értelmes célt felfedezni, és az adó eszközével társadalmilag káros tevékenységeket 
visszaszorítani. Sajnos, a kormány ezeket a közhasznú célokat ürügyül, kizárólag 
pénzbehajtásra használja föl. (Szijjártó Péter: Nem ez a napirendi pont.) Én megértem 
Szijjártó urat, hogy zavarja az, hogy az adótörvényekről beszélek előbb… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, csak a következő napirendi pont lesz. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Tisztában vagyok ezzel, de a beszédem elején is jeleztem, 

(Szijjártó Péter: Ezt legalább nem olvasod.) kérem, hallgasson meg, hogy véleményünk 
szerint egy normális költségvetés tervezésének az alapja az adótörvények ismerete. Köszönöm 
szépen a kioktatását és a kiegészítését, öröm öntől tanulni, ilyen politikus akar lenni minden 
egyes magyar fiatal. (Szijjártó Péter: Ez megtisztelő.) Összességében a kormány ebben a 
költségvetési tervezetben a 2010-ben és 2011-ben végrehajtott, elhibázott gazdaságpolitika 
következményeire próbál reagálni, sajnos súlyosbítva egy kibontakozó újabb európai 
gazdasági válság hatásával. 

Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen a kormányzat szócsöve, maga Szijjártó Péter 
úr is folyamatosan külső gazdasági tényezőkre hivatkozik, amikor az ország nagy 
problémáival szembesül. Viszont elfelejti azt a gazdaságpolitikai bénázást, azt a 
tehetetlenséget és dilettantizmust, ami a kormányzat gazdasági kormányzását illeti. Úgy 
véljük, az LMP-nek ez egy határozott állítása, hogy a külső gazdasági tényezők 
elhanyagolhatóak amellett a probléma mellett, amit a kormányzat okoz a gazdaságpolitika 
tönkretételében. Hiszen az a kiszámíthatatlanság, amit önök az adótörvények folyamatos év 
közbeni változásával, valamint a jogbiztonság aláásásával elértek, az elrettenti a befektetőket, 
elrettenti a vállalkozásokat, így hát az a tervezhetetlen és kiszámíthatatlan gazdasági 
környezet, amit önök teremtettek, az igazi gátlója a magyar növekedésnek. Jó volna egyszer 
szembenézni a saját tetteikkel, és nem mindig bűnbakokat keresni, ha elfogyott a szocialisták 
8 évezése, akkor persze jön majd az euróválság, és folyamatosan más és más a hibás. Viszont 
egyszer lehetne szembenézni azzal, hogy azok a gazdasági és társadalompolitikai 
intézkedések, mint például az egykulcsos adó, milyen nagy sebet is ejt a magyar társadalmon, 
a magyar társadalomban lévő szolidaritáson. 

Egy dolognak örülünk a költségvetés kapcsán, hogy magas szintet értek el a 
tartalékok. Ez felidézi a 2008-as válságot követő időszak kiszámíthatatlanságát, és abban 
egyetértünk az ÁSZ-elnök úrral, hogy amennyiben nincs szükség ezen tartalékok fölélésére, 
akkor a kormányzat ezeket kiadásnövelésre, főként az egészségügyi, oktatási és szociális 
területen lévő kiadások növelésére kell hogy fordítsa. A központi költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai látszólag növekednek, de ezek nem általános körűek, 
hanem néhány területre vonatkoznak csupán. Fontos szerveknek nem változnak érdemben a 
kiadási előirányzatai, mint az ÁSZ, a PSZÁF, de reálértékben valójában kevesebből 
gazdálkodnak még akkor is, ha a PSZÁF-nak a saját bevételeiből kell kigazdálkodni a 
költségeit. Szimbolikus, és itt utalok én is Molnár Oszkár képviselőtársamra, hogy a Kossuth 
tér rendezésére, a földalatti parkoló építésére maradéktalanul jut pénz még ezekben a nehéz 
időkben is. Látszik, hogy a kormány és a parlament többségének biztosítandó rendezett 
körülményeken nem spórol a kormány, amikor a közlekedésszervezési, környezetterhelési 
szempontok fölvetődnek, több mint félmilliárd forintot megér a földalatti parkoló megépítése. 
És akkor most nem beszéltem arról a félmilliárd forintról, amit a parlament díszkivilágítására 
költöttünk, közben a gyermekszegénység folyamatosan nő. 

Ennél már csak a Miniszterelnökségen jobb dolgozni ebben az országban, ezért is 
irigyli mindenki Szijjártó Pétert, hiszen amikor számos minisztériumban csökkennek a 
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személyi juttatások, a közalkalmazotti szférában tízezres leépítésekről hallani, addig a 
Miniszterelnökség kiadásai 60 százalékkal növekednek. (Szijjártó Péter: Nézzél fel!) Sőt, 
ezekben a nehéz időkben, még futja egy új tervhivatal felállítására is futja, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium mellett. Eddig úgy tudtuk, a tárca felel a gazdaságpolitikai stratégiáért, a 
tervezésért. Most, hogy másfél év kormányzás után felállítani tervezik ezt a hivatalt, egy 
kicsit érthetőbbé válik az eddig improvizációkon alapuló gazdasági kormányzás. Kíváncsian 
várjuk, milyen módosulás várható jövőre a kormányzásban a hivatal hatására, remélhetőleg 
nem az lesz a dolguk, hogy utólag szakmai magyarázatokkal próbálják alátámasztani a 
rögtönzött intézkedéseket. 

A költségvetési tervezetből jómódúakat célzó, a leszakadó és szegénységben élő 
társadalmi rétegekről megfeledkező lakáspolitika rémképe rajzolódik ki. Az otthonvédelmi 
akcióterv a devizahitelesek tömeges problémája ellenére érdemi és széles körű megoldásra 
nem alkalmas. A beharangozott új otthonteremtési program is csupán pár ezer emberen fog 
segíteni. Úgy tűnik, a kormányzat nemcsak a lakhatási szegénységben élők problémáit hagyja 
figyelmen kívül, de a lakásuk elvesztésével fenyegetett, leszakadó rétegek számára sem fog 
érdemi megoldásokkal előállni. Különösen kirívó, hogy a Nemzeti Eszközkezelőre 3 milliárd 
forint van előirányozva ingatlanvásárlási célra, míg ugyanebben a fejezetben az MNV Zrt. 
számára ugyanerre a célra 8,6 milliárd forint. Fel is vetődik, hogy az MNV Zrt. a jövő évi 
költségvetés egyik kedvezményezettje, miért növekszik háromszorosára a tulajdonosi jogok 
gyakorlására fordítható keret, 5,6 milliárd forintra, illetve az MFB esetében duplájára, szintén 
5,6 milliárd forintra. 

Érvényes az egész fejezetre, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál nem érződik 
a szigorú gazdálkodási fegyelem kényszere, mert komoly mértékben nőttek az előirányzatai. 
Látszik, hogy ennek a minisztériumnak mennyivel jobb az alkupozíciója például a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumhoz képest. Sokkal örömtelibb lenne, ha a szociális, oktatási, kulturális 
céloknál is ilyen nagymértékű előirányzat-növekedést érzékelnénk. De a pénzbeli ellátások 
nem növekednek. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, senkit sem korlátoztam abban, hogy mennyit 

beszél, de ön olvas, és nem beszél, ezért megkérdezem, mennyit olvas még föl nekünk, mert 
lenne még három rövid hozzászólás. (Derültség.) 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem tudom, hogy ez probléma-e a bizottságban, ha valaki 

fölkészül a bizottsági ülésre? Ha ez probléma, akkor körülbelül 3 perc 20 másodpercet 
olvasnék. Utána 40 másodpercben beszélnék. Ezt lehet? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. A 2012-es költségvetés azzal a veszéllyel 

fenyeget, hogy a szociális ellátások és szolgáltatások rendszere a jövő év egyik nagy vesztese 
lehet. Különösen fájó a magyar szociálpolitika leépítése, szisztematikus megszorítása a 
gazdasági válság éveiben. A leszakadó rétegek számára eltűnik a szociális háló, ami 
megakadályozná ellehetetlenülésüket, a szegénységben élőket pedig szinte teljes mértékben 
megfosztják a felemelkedés, a nyomorból való kitörés lehetőségétől, esélyétől. A 2012-es 
költségvetési törvényjavaslat új eleme a Nemzeti Szociálpolitikai Alap létrehozása. Ez az alap 
azonban nem alkalmas arra, hogy az államháztartás részeként elkülönült és önálló fejezetként 
kezelje a szociális terület forrásait. Nem tudja a tervezett formájában biztosítani az 
eddigieknél hatékonyabb gazdálkodást, nem tudja a költséghatékonyság és a minőség 
szempontjait érvényre juttatni, hiszen csupán egy új címszámként szerepel, s alá könyvelték el 
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a különböző szociális kiadási tételeket, ráadásul azoknak is csak bizonyos, véletlenszerűen 
kiválasztott részeit. Hiányzik belőle többek között a szociális szolgáltatások finanszírozása. 

Azért a végén néhány üdvözlendő tételről hadd szóljak. Talán a közösségi közlekedés 
terén mégis csak számíthatunk arra, hogy nem teljesülnek a Széll Kálmán terv elvárásai, mert 
örömmel tapasztaljuk, hogy 10 százalékkal nőnek a közösségi közlekedés és a vasútpálya 
költségtérítése. De mindezek csupán szépségtapaszok. Reméljük, hogy módosító 
javaslatainkkal tudjuk majd ezt a költségvetési tervezetet módosítani. 

Most pedig az államtitkár úr által fölvázolt gazdaságpolitikai ívre szeretnék reflektálni. 
Úgy véljük, hogy az a gazdaságpolitika, amely kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat, az a 
gazdaságpolitika, amely egy olyan modellt feltételez, ahol az alacsonyan képzett, olcsó 
munkaerőre jönnek majd állami támogatással a külföldi beruházások, mindeközben egy 
kiszámíthatatlan jogi környezetet teremt, az zsákutca. Van egy olyan modell, amelyikben a jól 
képzett, egészséges munkaerőre alapoznak, ez tud nagy hozzáadott értéket teremteni, valamint 
a hazai kis- és középvállalkozások kerülnek helyzetbe a támogatások során. Az LMP ezt a 
gazdaságpolitikai modellt támogatja, nem pedig azt, hogy teljes mértékben kivéreztetik a 
jövőt jelentő közszolgáltatásokat. És annak sem tudunk pártjára állni, hogy az adó- és 
társadalompolitikával szétszakítják ezt a társadalmat. Ez az áldozatvállalás, ahogyan ön 
fogalmazott, felesleges áldozatvállalás. Húsz éve minden egyes kormány csak annyit kért, 
hogy most hozzunk egy kis áldozatot, és utána jó lesz. (Babák Mihály: Hatvan éve. ) Úgy 
tűnik, hogy ez az áldozat felesleges áldozat volt. Nem lehet érdemi kilábalást várni egy ilyen 
kiszámíthatatlan gazdaságpolitikától. Köszönöm a türelmüket, köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Akkor a finis következik, három rövid hozzászólással. 

Elsőként Szijjártó Péter alelnök úr. 
 

További észrevételek 

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én csak arra szeretném kérni 
tisztelettel az elnök urat, hogy ezentúl, amikor belekezdünk a napirendi pont tárgyalásába, 
hangosan és jól érthetően olvassa föl, legyen szíves, hogy melyik napirendi pontot tárgyaljuk, 
hogy minden képviselőtársunk tisztában legyen vele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most, engedelmükkel, sapkát cserélek, és magamnak 

adok szót, mint a Jobbik-frakció képviselőjének. Rövid leszek, mint ígértem. Nem készültem, 
ezért lehetek rövid. Három olyan problémáról szeretnék röviden említést tenni, ami miatt én 
magam sem, és a frakcióm sem fogja támogatni ennek a törvényjavaslatnak az általános 
vitáját sem és magát a törvény meghozatalát sem szavazzuk meg, ha ez így marad, ahogy van. 

Nem kifejtve a problémákat, inkább csak példákkal illusztrálva. Az első a 
gazdaságpolitika síkja, és ezért is sajnálom, hogy Matolcsy miniszter úr nincs itt, mert egykori 
kollégámnak elmondhatnám azokat a gondjaimat, amik ezzel vannak. Sarkítva fogalmazok, ez 
egy neoliberális gazdaságpolitikai karakterű költségvetést alapoz meg. Itt, ahogy alelnök úr is 
mondta, fókuszpontjaiban két olyan neoliberális elv húzódik meg, az egyensúly és az adósság, 
ami nem nagyon van tekintettel más egyéb gazdaságpolitikai kérdésekre, még kevésbé 
társadalompolitikai kérdésekre, amikről bőven esett itt szó, nem akarok ezekre kitérni. 
Minden gazdaságpolitika sarokpontjaiban olyan fontos kérdések vannak, mint az 
életszínvonal, ami igencsak nem kapott elég figyelmet a költségvetés készítésekor. A 
számokban a fogyasztás minimálisan nő, 0,2 százalékkal. Növekszik az áfakulcs, a szegények 
adója, ahogy ez itt már elhangzott, sőt, a foglalkoztatáspolitika is rendkívül kis súlyt kapott 
ebben a gazdaságpolitikában, ami megalapozza ezt a költségvetést. Hiszen nem látjuk 
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világosan, hogy a piaci szférában, a gazdálkodói szférában milyen reálisan elvárható 
foglalkoztatásnövekedés lehet, és így tovább. 

Tehát az a gond, hogy itt a gazdaságpolitika egyoldalúan neoliberális szemléletű, és 
olyan módon mutatja be ezt a költségvetés, mintha az lenne a célja a magyar társadalomnak, a 
magyar embereknek, a parlamenti képviselőknek, hogy a hiány legyen 2,5 százalék, vagy 
legyen 3 százalék alatti, az államadósság pedig legyen x százalék alatt. Nem ez a célja. Az a 
célja, amiről mások is beszéltek, hogy mindannyian azt várjuk, az emberek azt várják, hogy 
mindig a következő évre, évekre ígért jobblét vagy jólét valósuljon már egyszer meg. Erre 
nincs tekintettel ez a gazdaságpolitika. Ha az SZDSZ lenne kormányon, nyugodtan letehetné 
az SZDSZ is ezt a gazdaságpolitikát. Szerencsére már nincs közöttünk. 

A másik problémáról szintén esett már szó, hogy költségvetési elvek nincsenek 
betartva ebben a költségvetésben. Államtitkár úr kiváló ismerője a költségvetésnek, az 
Európai Unió költségvetését is jól ismeri belülről. Itt elhangzott ez a bizonyos 
összehasonlíthatatlanság, az n-2-es szabály érvényesítése hiányzik. Az az adatsor, ami a 
pénzügyi évre vonatkozik, jelesül 2012-re, és amit megelőzne egy várható adat, a 2011-es 
várható. Ez azért is lenne izgalmas, mert bemutatná azt, hogy ez az esztendő milyen 
problémákkal küszködik. Nem beszéltünk 2011-ről, nem ez van napirenden, de itt nagyon 
elment ám az ez évi költségvetés, ezt látnunk kell. Itt nemcsak a 250 milliárd forintos 
stabilizációs alapról van szó, hanem az azóta meghozott intézkedésekről, a közel 600 milliárd 
forintos maradványtartási kötelezettség előírására meg a még megfejelt további zárolás 
hatására gondolok, ami miatt nem tudni, hogy ez az esztendő hogyan fog zárulni. 

Itt vannak a különböző európai bizottsági üzenetek vagy fenyegetések, hogy bizonyos 
különadókat vissza kell esetleg fogni, meg van ez a bizonyos bírósági döntés, ami a pénzügyi 
likviditást igencsak megingatta. Ugye, most már nem attól függ az áfa visszaigénylése, hogy a 
költségvetésbe befolyt-e az áfa. Nem akarok belemenni a szakmai részletekbe, tudjuk, miről 
van szó. Tehát a 2011-es év is izgalmas még, és ez nincs ott a költségvetésben. És nincs ott, 
pedig megtehette volna a pénzügyi kormányzat, hogy leírja a 2010-es tényszámokat. Ez az az 
n-2-es szabály, amit jól ismer az európai költségvetési gyakorlat, tehát egy tényszám, egy 
várható szám és egy tervszám. És akkor van mit összehasonlítani, ahogy ezt nagyon helyesen 
itt Molnár Oszkár képviselőtársunk is elmondta. 

Kérem szépen, erényének állítja be a kormányoldal ezt a 300 vagy 400 milliárd 
forintot. Az a probléma, hogy ezt az összeget a kormány kiveszi a parlament hatóköréből. 
Erről az összegről nem a parlament fog dönteni, hanem a kormány. Ez nagyon súlyos sérelme 
annak a hatalommegosztásnak, ami egy normális országban a törvényhozást és a végrehajtást 
jellemzi. Így akkor tulajdonképpen mit kell nekünk jóváhagyni. Áramlik a pénz a 
kormányhoz, majd eldönti, hogy az országvédelmi költségvetés érdekében létrehozzák az 
Országvédelmi Alapot, amiről nem tudjuk, hogy fog működni, nem tudunk semmit, csak azt 
tudjuk, hogy lesz benne 150 milliárd forint, amit majd a kormány elkölt. Majd itt lesz még 
egy kommentár ehhez hivatalból. Miért nem a parlament dönti el? Én megértem, hogy nehéz 
a helyzet, de kérem szépen, ne rúgjuk már föl a parlament és a kormány közötti 
erőviszonyokat! Hát, lássuk már be, hogy itt milyenek a hatalmi ágak közötti erőviszonyok! 
Nem sorolom azokat a költségvetési elveket, amikkel egyszerűen nem számol ez a javaslat, 
mintha nem is tudna róla. Pedig tudom, hogy államtitkár úr ezeket ismeri, volt már vitánk 
ezekről, és mégsem jelenik ebben meg. 

Végül a harmadik dolog, ami miatt nem tudom ezt a költségvetést sem a magam 
részéről, sem a frakcióm részéről elfogadásra ajánlani, az az, hogy az ésszerű költségvetés 
elvének megfelelően nem tartalmazza azokat az információkat, amelyek alapján dönteni lehet. 
Mondok egy konkrét példát. Kértem Domokos elnök urat egy levélben, saját nevemben, saját 
pozíciómból és nem a bizottság felhatalmazásával, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy 
a Számvevőszék költségvetése milyen részletes javaslatokból, számokból épül föl. Azt a 
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választ kaptam, hogy ő ilyet nekem ugyan nem küld, nem ilyen szavakkal természetesen, de a 
lényege egy elbocsátó szép üzenet volt, hogy mit akarok én ezzel, majd meglátom abban a 
kötetben, amiben benne van más egyebek mellett a Számvevőszékre vonatkozó javaslat is. 
Valóban van benne két darab szám. Az egyik, hogy mennyi legyen az az összeg, amit a 
Számvevőszék magának kér támogatás formájában, és hány fős létszámmal fog dolgozni. Hát 
kérem, ilyen költségvetés a világon nincs. Nem is beszélve arról, hogy a számvevőszéki 
ügyekben illetékes bizottság elnöke nem kap információkat arról, hogy a Számvevőszék adott 
esztendőben miért kíván ekkora költségvetést fölhasználni, és milyen létszámmal kíván 
dolgozni. Ez nem európai, elnök úr, ez nem európai gesztus. Ez valahol, talán a Balkán 
környékén előfordul vagy még távolabb, egészen Észak-Koreáig. Ez nem európai stílus. 

De én túl vagyok a sértődésen, nem a sértődés beszél belőlem, hanem azt tessék 
megérteni, hogy ha ez a bizottság az, ami, számvevőszéki és költségvetési bizottság, akkor 
mind a két jelző, a számvevőszéki is, a költségvetési is följogosítja arra a bizottság elnökét, 
hogy információkat kérjen a Számvevőszék költségvetéséről. Szerettem volna idehozni külön 
napirendi pontként a bizottság elé, hogy nézzük meg. Az Országgyűlés gazdasági főigazgatója 
volt olyan szíves, és kérésemre viszonylag részletes költségvetési javaslatot tett ide, az 
asztalra. Ezt ön nem tette meg. Ezt nagyon nehezményezem. És miután ezeknek a fejezeti 
költségvetéseknek hasonló a karakterük, nincs elegendő információ bennük, nem tudja az 
ember, hogy miről szavazzon. Folytathatnám, de nem folytatom, rövid hozzászólást ígértem. 
Itt most abba is hagyom azzal a végső véleménnyel, hogy sem az általános vitára való 
alkalmassággal, sem az elfogadással nem értünk egyet. 

Utolsó hozzászólóként megadom a szót, visszatettem a másik sapkát a fejemre 
jelképesen, Babák képviselő úrnak. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Úr!  Tisztelt Képviselőtársaim! Bocsássanak meg, 

de végigkísérte a vitát az a szakmai kérdés, hogy a költségvetés mennyire összehasonlítható. 
1990-ben Domokos László elnök úr is, jómagam is megtapasztaltuk a bázisszemléletű 
költségvetést. A tanácsrendszerben ez volt, megörökölte az önkormányzati rendszer is. Csak 
az az igazság, hogy ez nem vezet sehová sem, mert nagyon konszolidált viszonyok között és 
jó rendszerben lehet bázisszemléletű költségvetés az államé is. De most, miután strukturális 
változások vannak, a 2012-es költségvetés egy üzemgazdasági szemléletet tükröz, 
mondhatnám úgy is, hogy a feladatfinanszírozáson alapul. Nehéz ilyenkor a kormánynak 
kielégíteni az igényeinket, hogy összehasonlítsunk bizonyos korábbi költséghelyeket, mert 
azok már nem így fognak működni. Ez a költségvetés már tartalmazza a strukturális átalakítás 
elemeit is, és más szempontból is tárgyalja. Csak egy példával próbálom illusztrálni, mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim. 1990-ben és ezt követően a tanácsrendszerbe is bekeverték az 
államigazgatást, holott a montesquieu-i hatalommegosztás elve szerint is más az 
önkormányzat, más a kormány és más az államigazgatás. Szóval, az államigazgatás 
belekeveredett a helyi önkormányzatok tevékenységébe, de ez most nem lesz ott. 

Volt még Molnár Oszkár képviselőtársamnak egy megjegyzése. Azt nem szabad 
elfelejteni, hogy minket nemcsak az elmúlt 20 év kísért, hanem az adósságok is. Erről mindig 
számot kell adni akkor, amikor beszélünk, mert vannak dolgok, amikről most mi itt nem 
tehetünk, sőt, az új képviselők egyáltalán nem. De vannak örökségek. Ilyen örökség például 
az államadósság mértéke, volumene és ára. Ezekről minden évben, amíg el nem tűnik az 
államadósság, ilyen pedig nem lesz, mindig fogunk beszélni, hogy ki hol tolta el, mert ez 
eléggé korlátozza a jövőnk lehetőségeit. Mélyen tisztel hölgyeim és uraim, minket nemcsak 
pénzügyi és gazdasági válság vesz körbe, nekünk saját magyar pénzügyi és gazdasági 
válságunk is keletkezett, Ernő bácsi, mégpedig 1990 óta. Saját pénzügyi válságunk és saját 
gazdasági válságunk. Ebből kell kilábalni, hölgyek, urak, mert csak így lehet biztosítani a 
jövőt. 
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Még egy kérdést hadd említsek meg egy mondat erejéig. Mélyen tisztelt hölgyeim és 
uraim, itt elhangzott, hogy a kapkodás időszaka van. Egyik oldalról azért kapjuk a pofont, 
mert a törvényeink késnek, másik oldalról pedig azért, mert hatalmas a változás, rengeteg 
törvény került be, iszonyú a munka. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, azt a világot éljük, 
amikor egy kormánynak, egy parlamentnek alkalmazkodnia kell a gazdaság és a világ 
változásaihoz, és meg kell hozni a saját szükséges döntései. Úgyhogy, ha van sapka rajta, 
azért, amit nem tapasztalnak meg, azért. Különben megvannak az adótörvények és a jövő évi 
költségvetést megalapozó jogszabályok is, amiről a parlamentben még vitatkozni fogunk, de 
egy biztos. A mai világhoz gazdasági értelemben és mindig illik az állami költségvetésben is 
alkalmazkodni a változásokhoz. Ha nem teszi, akkor óriási károk keletkeznek. Köszönöm, 
hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom. Megadom a szót elsőként Banai 

Péter Benő államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 
 

A kormány képviselőjének reflexiója 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem gyorsan reagálni a fölmerült kérdésekre. 

Először egy olyan kérdésről beszélnék, amelyben, úgy látom, majdnem konszenzus 
van. Mind a bizottság tagjai, mind a tisztelt véleményt kifejtő Költségvetési Tanács, az Állami 
Számvevőszék és a jegybank pozíciójában. Ez pedig az, hogy a gazdaságpolitikának milyen 
mozgástere van. Ahogy elhangzott Járai elnök úr részéről, az anticiklikus vagy prociklikus 
gazdaságpolitikának széles körű konszenzus alapján, úgy tűnik, nincs alternatívája. Az 
államadósság csökkentésének nincs alternatívája. Vagyis az a kérdés, hogy hogyan lehet 
elérni a gazdasági növekedést. Az egyik receptje a hiánynövelés lenne, amivel sok ország 
próbálkozott vagy megtette. Magyarország ezt nem teheti meg. Miért? És itt kapcsolódnék 
elnök úr kérdéséhez, véleményünk szerint nem lehet 3 százaléknál nagyobb hiányt a 2012-es 
költségvetésbe betervezni. Nemcsak azért, mert emiatt nagyon súlyos, százmilliárdos 
szankciókkal sújthat minket az Európai Bizottság és tanács, hanem azért sem, mert nincsenek 
források, amiből el tudnánk adósodni. Míg egy Japán megteheti azt, hogy az államadóssága a 
GDP 200 százaléka, hiszen belülről olcsón finanszírozza az államadósságát, addig 
Magyarország tekintetében az állam eladósodottsága kétharmad részben külföldről 
finanszírozott, továbbá a lakosság és a vállalkozások szintén eladósodtak. Hadd mondjak egy 
számot. A tízéves eurókötvényeink hozama az összes adósságcsökkentő lépéssel együtt is 7,5 
százalék környékén van. Ez a szlovák és cseh esetben 3-4 százalék környékén van. Tehát 
irgalmatlanul drágán finanszírozzuk azokat az eurókötvényeket, ahol a magyar kötvényt 
összehasonlítva a cseh és szlovák kötvénnyel, egyedül a kibocsátó ország pecsétje 
különbözik. Ezért szükséges az államadósság csökkentése, ezért nincs lehetőség a hiány 
elengedésére. 

Mik azok az eszközök, amelyek a kormány mozgásterében mégis csak rendelkezésre 
állnak. Azon túl, hogy a kiadásokat és a hiányt csökkentenünk kell, a kiadások és a bevételek 
szerkezetét kell növekedés- és foglalkoztatásbaráttá tenni. Azt gondolom, hogy azok az 
elmozdulások, amelyeket a 2012. évi költségvetés tartalmaz, pont ebbe az irányba mennek el. 
És igen, a szociális jellegű kiadások csökkennek, ahogy arra Vágó képviselő úr is ráirányította 
a figyelmet, de alternatívaként megjelenik a közmunka, ahogy Szijjártó Péter alelnök úr is ezt 
külön kiemelte. A hiánycsökkentés és azon belül a kiadások-bevételek szerkezetének 
növekedés- és foglalkoztatásbarát alakításán túl külön szólnom kell azokról a külső 
forrásokról, amelyek a sokat említett 1,5 százalékos növekedés elérését szintén szolgálhatják. 
Itt válaszolnék Vágó Gábor képviselő úr azon kérdésére is, hogy munkahelyteremtésnél a 
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kormány csak az alacsonyan kvalifikált emberekre építene. A felsőoktatási rendszer 
átalakításával, ugye, új felsőoktatási törvény kerül majd az Országgyűlés elé, a köznevelési 
rendszer megújításával és például egyedi nagyberuházások, Mercedes, Opel, elindításával 
pont az a cél, hogy azoknak is legyen munkahelyük, akik magasabban kvalifikáltak. A kis- és 
középvállalkozások tekintetében az uniós források felhasználásának növelésével, az új 
Széchenyi-tervvel szintén egy másik réteget céloz meg a kormány. És valóban van egy 
harmadik réteg, az alacsonyan kvalifikáltak a Start munkaprogram jelenthet munkát a segély 
helyett. 

Konkrét fölvetésekre. Domokos elnök úr az ÁSZ részéről jogosan említette, hogy a 
költségvetési törvényjavaslat benyújtását megelőzően még hiányoztak az államháztartási 
törvényben előírt különböző adatok. Ezeket döntő részben tartalmazzák az azóta benyújtásra 
került úgy nevezett fejezeti kötetek dokumentumai, például az n+2-es szabály, amire elnök úr 
hivatkozott, a kitekintés ezekben a fejezetekben található meg. Szintén benyújtásra került a 
költségvetést megalapozó törvények és az adótörvények javaslata. Remélhetőleg ezekből a 
még hiányzó kiadási-bevételi tételek is beazonosíthatóak, amelyeket több képviselő, a 
számvevőszéki elnök úr, illetőleg jegybankelnök úr is hiányolt. 

Veres János miniszter úr, képviselő úr kérdései kapcsán, hogy a 1,5 százalékos 
növekedés megalapozott-e, említettem, hogy milyen gazdaságpolitikával kívánja ezt a 
kormány elérni. Természetesen bizonytalanságok vannak, épp ennek kivédését szolgálják az 
említett tartalékok. A foglalkoztatás tekintetében, a közmunka jelenlegi 64 milliárdos 
összegével több mint 220 ezer ember már most is elérhető. Igaz, ezeknek az embereknek 
jelentős része 4 órában és 4 vagy 6 hónapi munkavállalásban foglalkoztatott. A 64 milliárd 
forint 132 milliárd forintra való növelése és a közmunka átalakítása okán bízhatunk abban, 
hogy az említett foglalkoztatásnövelési szám megvalósulhat, természetesen az említett uniós 
forrásokból, külföldi működő tőkéből megvalósuló új beruházások foglalkoztatást bővítő 
hatása mellett. A fogyasztás növekedése, a 0,2 százalék konzervatív tervezés. A 
járuléknövelések hatása miniszter úr szerint negatívabb. Itt hallhattuk Simor elnök úrtól, hogy 
a Nemzeti Bank éppen nagyobbra becsüli a járuléknövelés hatását. 

Rozgonyi képviselő úr észrevételeire, azt gondolom, részben reagáltam. Egy dolgot 
engedjen még meg, képviselő úr, hogy lufi-e a 2011-es költségvetés. Ha megnézzük a 
jegyzőkönyveket az egy évvel ezelőtti vitáról, akkor azt látjuk, hogy mind a Számvevőszék, 
mind az akkori Költségvetési Tanács, mind a jegybank tarthatónak vélte a költségvetést. A 
Költségvetési Tanács 2,7 százalékos hiánnyal számolt, a jegybank 3,1 százalékos 
növekedéssel, tehát az akkori ismeretek szerint megalapozott költségvetési törvény volt. 
Kétségtelen, hogy azóta egészen más kondíciók vannak, nem 3 százalékos, hanem 2 százalék 
alatti növekedéssel számolunk, ezért valóban pluszintézkedések kellettek annak érdekében, 
hogy a kormány tartsa azt az ígéretét, hogy kordában tartja a hiányt, és az államadósságot nem 
engedi úgy elszállni, mint ahogy már országokban történt. Amihez, azt gondolom, 
konzekvensen tartotta magát a kormány a 2010-es költségvetés kiigazításakor, a 2011-es 
költségvetés elkészítésekor és módosításakor, illetőleg a 2012-es költségvetés előkészítésekor, 
az az államadósság csökkentése. Azért, mert mint mondtam, szerintem, szerintünk nincs más 
alternatíva. 

Boldvai képviselő úr kérdései kapcsán. Az első kérdés az volt, hogy miért fönntartható 
az államháztartási pálya. A benyújtott fejezeti kötetek tartalmazzák az államháztartás 
kitekintő számait, konkrétan a 283-284. oldalon. Ebből kiolvasható, hogy 2013-ban a hiány 
2,2 százalékra csökken, 2014-ben 1,9 százalékra, 2015-ben pedig 1,5 százalékra. A különadók 
tekintetében ez a dokumentum rögzíti azt a korábban is kommunikált kormányzati szándékot, 
hogy az eredeti tervek szerint, az eredetileg jóváhagyott törvényi szabályozás szerint a 
különadók, az egyes ágazatokat terhelő különadók kivezetésre kerülnek. 2013-ban 1 milliárd 
forint bevétellel számolunk, ami a 2012-es évről áthúzódó tétel, magyarul 2013-ban a 
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kitekintés már nem számol a különadókkal. A pénzügyi szervezetek adója tekintetében pedig 
a Széll Kálmán tervben ismertetettek alapján körülbelül 90 milliárdos összeggel számol a 
költségvetés 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. 

Boldvai képviselő úr felhívta a figyelmet egy kormányhatározatra, ami egynapos 
határidőt adott a tárcáknak az alacsonyabb 2012-es kiadásokhoz szükséges intézkedések 
elkészítésére. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a költségvetési egyeztetésekről 
természetesen külön határozat nem készül. A költségvetési egyeztetések sok hónapos 
menetében azokat a kiadáscsökkentő intézkedéseket, amelyeket most kormányhatározatba 
öntött a kormány, végig egyeztettük. Örömömre szolgál, hogy itt más tárcák képviselői is 
jelen vannak, akik, ha szükség van rá, ezt meg tudják erősíteni. Magyarul, a kormányhatározat 
a korábbi egyeztetések formalizálását jelenti, és természetesen nem egy nappal az intézkedési 
tervek elkészítése előtt értesültek erről a tárcák. 

Tukacs képviselő úr kérdései kapcsán az áfaemelésről. Látni kell, hogy 25 százalékos 
kulcsról történik 27 százalékra a növekedés. Ez nominálisan 1,6 százalékos növekedést jelent, 
ha 100 egység egy termék nettó ára, a 125-ös bruttó árhoz képesti növekedést. Azt gondolom, 
ez nem radikális, ugyanakkor a költségvetésnek fix bevételt jelent. Kapcsolódva Veres 
miniszter úr kérdéséhez, a 4,2 százalékos infláció már figyelembe veszi ennek az 
áfaemelésnek a hatását. Ha a pótlólagos intézkedésekre nem került volna sor, akkor 
előzetesen 3,3-3,5 százalékos inflációt lehetett volna feltételezni. 

Tukacs képviselő úr mondta, hogy a nyugdíjkassza megtisztítása csak, úgymond ide-
odapakolása a számoknak. Én ezt azzal árnyalnám, hogy a Széll Kálmán tervben nemcsak 
arról volt szó, ahogy erre Szijjártó alelnök úr is reagált, a nyugdíjkassza egyensúlyba hozatala 
nem pusztán kiadási és bevételi tételek átrakása. Itt két dolgot említenék. Azt gondolom, nincs 
rendjén az, hogy a rendőrségnél az életkor 33 év, és ha megnézzük a nyugdíjstatisztikákat, a 
leggazdagabb nyugdíjasok, ha szabad ezt kifejezést használnom, a rendőrök. Ezt a rendszert 
meg kell változtatni. Ez nemcsak költségvetési kérdés, hanem igazságossági kérdés is. 
Ugyanígy valami nincs rendben azzal, hogy Magyarországon a rokkantnyugdíjasok száma 
kétszerese a szlovák átlagnak vagy az OECD átlagának. Tehát itt valami nincs rendben. Itt 
nem egyszerűen a kiadások és bevételek átrakásáról van szó, hanem rendszermegújításról, 
aminek valóban része a nyugdíjkassza profiltisztítása. 

Vágó Gábor képviselő úr kérdése, hogy mennyire végleges ez a költségvetés, 
mennyire mozognak a számok, mennyire előkészített. Igaz, hogy egy csomó dolog nem 
elrendezett még a költségvetésben. Azért, mert rendkívül sok területen, mondhatom ezt, az 
állam átszervezése történik. Hadd mondjak egy példát, ahol biztos, hogy hozzá kell majd 
nyúlni a költségvetési törvényjavaslathoz. A megyei önkormányzatokkal a feladatok 
átadásáról megállapodás született, ugyanakkor a pontos részletek még nem kimunkáltak. 
Ezért a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati kiadásoknál közel 100 milliárd 
forintos összeggel tartalmazza azt a tételt, amit a régi rendszerben a megyei 
önkormányzatoknak adtunk. Ezt kétségtelenül módosító javaslattal kell majd helyre tenni. 
Ilyen jellegű változtatások tehát szükségesek lesznek. De ez nem azt jelenti, hogy a benyújtott 
törvényjavaslat ne a legújabb és legfrissebb információkra épülne. Való igaz, hogy az Állami 
Számvevőszék által vizsgált korábbi dokumentumok számai is eltértek bizonyos pontokon a 
benyújtott törvényjavaslattól. 

Igyekszem rövid lenni. A Miniszterelnökség fejezetének 60 százalékos növekedése. A 
KIM fejezetből a kommunikáció átrakása eredményezi a Miniszterelnökség fejezetének 
növekedését, természetesen a Miniszterelnökségnél ugyanazok az elvek érvényesülnek a 
takarékos gazdálkodás tekintetében, mint minden fejezetnél. És igaz ez a Nemzetgazdasági 
Minisztériumra az új Stratégiai és Tervezési Hivatal tekintetében is. Nem pluszlétszámokról 
van szó, hanem belső háttérintézmények közötti átszervezésről. Az NGM létszáma ezzel a 
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lépéssel nem növekszik. Az új intézmény létszáma más intézmények létszámcsökkenésével 
együtt valósul meg. Természetesen ez igaz az MNV Zrt. és az NFM tekintetében is. 

Nemzeti Szociálpolitikai Alap. Ahogyan említettem, és képviselő úr is mondta, ez 
valóban nem egy klasszikus elkülönített állami pénzalap. Ennek oka, hogy az elkülönített 
állami pénzalapoknak saját bevétellel kell rendelkezni, ennek az alapnak pedig nincs, 
úgymond saját bevétele. Ennek létrehozására az egészségkassza és a nyugdíjkassza említett 
profiltisztítása miatt kerül sor. 

Végül Nyikos elnök úr kérdéseire. Az adatsoroknál említettem, hogy valóban, a 
költségvetési törvényjavaslat fő kötete nem tartalmazza az n-2 adatsort és az n+3 adatsort, ezt 
orvosolja, ezt a törvényi kötelezettséget teljesíti, ezt az elnök úr által említett racionális igényt 
elégíti ki a fejezeti kötetek 283-284. oldala, ahol 2010-től 2015-ig vannak a 
mérlegstruktúrában bevételek, kiadások bemutatva. Szintén bemutatjuk a makrogazdasági 
pályát, illetőleg az államháztartási kiadásokat és bevételeket több bontásban. Itt Molnár 
Oszkár képviselő úr kérdésére is választ adtam ezzel. A fő kötet szerkezete, struktúrája a fő 
kérdésekben, prezentációs rendjét tekintve nem különbözik a tavalyitól, a kitekintő részek is a 
korábbi éveknek megfelelően a fejezeti kötetekben szerepelnek. 

Végezetül elnök úr azon kérdésére, hogy a tartalékok tekintetében végül is milyen 
összegről van szó, kinek van felhatalmazása a felhasználásra. Én azt a 300 milliárdos 
tartalékot említettem, ami jelenleg nem célzott. Kormányzati rendkívüli intézkedések, 
Országvédelmi Alap, kamatkockázati tartalék. Ezek nem célzott tartalékok. Domokos elnök 
úr említett még olyan tartalékokat, közel 150 milliárd forint összegben, aminek már ismert a 
helye. Ezek a céltartalékok a Miniszterelnökség fejezetében. Ez a majdnem 150 milliárd forint 
külön céltartalék jelenti a fedezetét annak a bérkompenzációnak, ami azt biztosítja, hogy a 
közszférában senkinek se csökkenjen a nettó fizetése, vagy ez a céltartalék biztosítja a 
prémiumévek program forrását. 

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy ki használhatja föl a tartalékokat. A költségvetési 
törvényjavaslat 28. §-a értelmében az Országgyűlés hatalmazza föl a kormányt arra, hogy ezt 
a két céltartalékot felhasználhassa, vagyis jogilag így zárt a rendszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a két elnök urat, hogy 

kívánnak-e még szólni az utolsó szó jogán. Ha igen, akkor Járai elnök úrnak adok szót. 
 
JÁRAI ZSIGMOND, a Költségvetési Tanács elnöke: Én nem, köszönöm szépen, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Domokos elnök úr kíván-e reagálni? 
 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen, igen, 

hiszen az elnök úr számon kérte rajtam, hogy nem válaszoltam a kérésére. A lehető 
legcélszerűbb, ha itt megelőzöm ezt a kérdéskört, ha már nem ideillő kérdést is fölvetett. 
Egyrészről a Nemzeti Bank elnökének véleményére is szeretnék reagálni, hiszen teljesen új 
bejelentés volt ma, hogy 12 milliárd lesz a költségvetést terhelő veszteség. Számomra nem 
éppen megnyugtató, hogy egy hónapon belül 95-ról 12-re tud mozdulni egy szám, és akkor 
számon kérjük az Országgyűléshez benyújtott költségvetési tervezeten, hogy néhány 
százmilliárd jobbra vagy balra elmozdult, amikor 14 ezer milliárdról beszélünk. Tehát ha az a 
veszteség ekkora lesz, akkor is az ÁSZ álláspontja az, hogy ennek a forrását meg kell 
teremteni. Nyilván az a legszerencsésebb, ha maga a Nemzeti Bank képes ezt megtenni. 
Tulajdonképpen üdvözölhetjük is, ha ez valóban így lesz. De hát ennek a megbízhatósága ez 
év végéig kell hogy kiderüljön, és nem a jövő évi kérdések között. Viszont a jövő évre 
vonatkozó pénzügyi következményei megjelennek. 
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És ha már a Nemzeti Bankkal kezdtem, Veres János úr egészen érdekes kérdést tett 
fel. Nem akarok törvényeket idézni, kioktatni képviselőket, hiszen önök is szavaztak erről, de 
az Állami Számvevőszék véleményt fejt ki. Ön álláspontnak nevezte ezt az anyagot. Nem 
véletlenül azzal kezdtem a mondandómat, hogy a törvényi kötelemnek megfelelően fejtette ki 
az Állami Számvevőszék a 2012-es költségvetési törvény tervezetéről a véleményét, amiben 
kimondottak a törvényi megfelelést és a megvalósíthatóságot vette tételesen számba. De az 
ÁSZ-nak nem kell értékelést adnia, hiszen ezzel átvenné az Országgyűlés felelősségét. Nem 
véletlenül zártam azzal a gondolataimat, hogy ez a felelősség továbbra is a képviselőknél 
jelenik meg, viszont az Állami Számvevőszék, ahogy idézték képviselők, azért van valóban, 
hogy kérje számon a különböző törvényi előírásokat. Ebben a tömegnyi anyagban az Állami 
Számvevőszék próbál egy sorvezetőt adni, hogy melyek azok, amelyeket korrigálni kell vagy 
újabb alátámasztó hátteret kell biztosítani. 

A Költségvetési Tanács dönt. Itt van az elnöke, ő nyilatkozott, figyelemfelhívása a 
kockázatokról egybeesik az Állami Számvevőszék nagy részének figyelemfelhívásával is. De 
ha már ezt a szakmai kérdést fölvetette, fölhívom a figyelmet arra, hogy Simor András elnök 
úr is tulajdonképpen azt mondta, hogy tartható a 2,5 százalékos hiánycél is. Igaz, hogy vannak 
ilyen-olyan kockázatok is. Most 3 százalékot hozott ki a Nemzeti Bank becslésében, mi pedig 
azt mondtuk, hogy ez a 2,5 százalék tárgyalásra alkalmas állapotú költségvetési tervezet, 
innentől kezdve 0,5 százalékos a méretkülönbség. Mondjuk, a Nemzeti Bank 95 milliárdos 
tétele 0,4 százalék. Érzékeljük talán, hogy mennyire bizonytalan számokon alapul nagyon sok 
tekintetben akár a Nemzeti Bank véleménye is. Inkább az a kérdés talán, hogy ki miért 
szavazott. Egyszerű. A Költségvetési Tanácsnak a törvény szerint döntenie kellett, ezt a 
döntést meghozta, és ez egy másik jogi intézményrendszer, aminek eredményeképpen 
tárgyalható. 

Persze, azt számon kérni, hogy egy-egy képviselőnek miért nem egyezik az ÁSZ -szal 
a véleménye, erre azt tudom mondani, hogy az Állami Számvevőszék sommás véleményt 
nem mond, a képviselők viszont megtehetik ezt. Ez a különbség a két jogállás között. Elnézést 
kérek, ha jogszabályi különbözőségre kellett felhívni a figyelmet, de látom, hogy probléma a 
sajtóban is, ezért gondoltam, hogy általában szeretném világossá tenni, hogy a két jogállás 
lényegesen eltérő, és nyilván mi a törvényeknek megfelelően próbáltuk az Állami 
Számvevőszék véleményét bemutatni. 

Csak szeretném még ehhez jelezni, hogy a Költségvetési Tanács még szeptember 
közepén fölhívta a figyelmet a kockázatokra, majd pedig a Számvevőszék szeptember 30-ai 
állapot szerinti aggályaira jó néhány hiányt éppen pénteken pótolt a kormányzat. Nyilván erre 
nem tértem ki, de lássuk be, hogy az ténylegesen már a kormány dolga, hogy számba vegye, 
hogy az ÁSZ és Költségvetési Tanács által megjelölt kockázatokat hogyan kívánja kezelni. 
Erre részben kitért a kormány, részben pedig lesz még módja a következő viták során haladni 
ebben. 

A Számvevőszék munkájával kapcsolatban. Ugyan 21 éve zajlik, de úgy látom, nem 
árt erről egy mondatot mondanom, hogy a megalapozottságra a magyar nyelvben sokféle 
értelmezés van. A megalapozottság itt a törvényeknek való megfelelést jelenti, nem pedig a 
számszaki megalapozottságot. A törvényi megalapozottság tekintetében a jogalkotásról szóló 
és az államháztartásról szóló törvény világosan elmondja, hogy mi tartozik ide. Az, hogy 
ténylegesen megvalósítható-e, nagyon sok esetben becslési kérdés. Nem örültünk annak, hogy 
ezt kellett tenni, ezért is a legkritikusabb számvevőszéki vélemény a tervezési, prezentációs 
hiányosságokra hívja föl a figyelmet, ebben látta a legnagyobb kockázatokat. Mondhatnám 
nyugodtan, ez egy elavult tervezési mechanizmus, és az ÁSZ szisztematikusan évről évre egy 
átlátható és ezáltal elszámoltatható költségvetési tervezést kér számon. 

Itt reagálnék Tukacs Istvánnak is. Mi azt gondoljuk, nem lebecsülendő érték, hogy zárt 
kasszás rendszereket próbál létrehozni. Ezért mutatja be külön az ÁSZ a felülről nyitottakat, 
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hiszen ezáltal a költségvetési hiány egésze szempontjából kockázatot hordoz minden olyan 
sor, ami itt nincs lezárva, és ennek nincs világos kockázatkezelő mechanizmusa. Van, 
amelyiknek van, és van, amelyiknek nincs. Ennek jogtechnikai problémájára hívtuk fel a 
figyelmet, hogy törvény által nem lezárt nagyon nagy hányada. Korábban is volt ilyen, de 
most már ezt önök is elfogadták. Ha ezt szóvá teszik, az más kérdés, hogy ez egy több éve 
kialakított gyakorlat. A szükség szülte, nem biztos, hogy helyes, a tervezés megbízhatóságát 
támasztja alá. De nem jelenti azt, hogy a 8100 milliárd forintos sorok nem betarthatóak. Az a 
helyzet, hogy ahhoz a kormányzatnak folyamatos beavatkozási lehetősége és kényszere is 
van, hogy ezt megteremtse. Vannak olyan tételek viszont, ahol éppen az átcsoportosítások 
kormányzati lehetőségét zárja egyébként a rendszer. Az összefoglalóban erről is részletesen 
szólunk, úgy gondolom, így kerek, hogy vannak előremozduló, és vannak nem 
megváltoztatott, de már a múltban is kifogásolt tételei. 

Szijjártó Péter megszólalására csak annyiban szeretnék reagálni, hogy igen, az Állami 
Számvevőszék is az államadósság csökkenését látja prioritásként. Ezt a Nemzeti Bank is 
megerősített. A mértéken lehet vita, hogy 1,9 vagy 1,3, de mindenféleképpen a legfőbb irány, 
hogy az adósság csökkentését tartalmazza ez a költségvetés. És erre azt kell mondani, hogy 
igen. A nyugdíjkassza zárását erénynek értékeltük mi is a tisztán átláthatóság tekintetében, 
sőt, az egészségügyi kasszánál is a zárást kívánja, ez közgazdasági tartalom, tervezéstechnika 
szempontjából mindenféleképpen helyes iránynak látjuk. Sőt, további más tételeknél is alapos 
tervezéssel lezárható irányba kell haladni az előkészítési folyamatban. 

Nyikos elnök úr felvetésével kapcsolatban. Részben félrevezethettük elnök urat, 
valóban, de még egyszer mondom, mi szeptember 30-ig zártuk le az ÁSZ véleményét, és az 
ahhoz képest történt változásokra nem tértem ki részletesen. De valóban a bázis kérdését mi is 
pénteken délután 5 órakor kaptuk meg, és ezáltal nem volt módom ennek részletes 
ismertetésére kitérni, erre államtitkár úr a válaszában többször visszatért. Ez egy törvény adta 
adottság, hogy önök nem tárgyalhatják addig a bizottságban a költségvetést, amíg az Állami 
Számvevőszék nem mond véleményt, mi viszont pénteken sajtótájékoztatón bemutattuk, 
illetve átküldtük írásos véleményünket. Innentől kezdve nyilvánvaló, hogy a Házszabály 
szerinti eljárási logika szerint folytatódik, ami történik, a kiegészítő információkat már nem az 
ÁSZ tudja megadni ehhez a költségvetési vitához. 

Ami még felvetődött. Az egyes intézményekről kérdések színtere a részletes vita. Az 
Országgyűlés Hivatalának más a jogállása, mint az összes többi intézménynek, ezért évről 
évre az Országgyűlésnek feladata a hivatal költségvetését tárgyalni. Az Állami Számvevőszék 
viszont saját maga alakítja ki költségvetési tervezetét, és a kormányon keresztül benyújtotta. 
Ennek a jogszabályi kötelemnek megfelelt, minden részletinformáció a Házszabály szerint 
hozzáférhető. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Szavazás következik. Arról kell döntenünk, 
hogy a költségvetésről szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítéljük-e. Aki 
alkalmasnak ítéli, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki az, aki 
nem ítéli alkalmasnak? Öt. Tartózkodás volt-e? Nem volt. Tehát a bizottság 17 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében a törvényjavaslat általános vitára bocsátásával értett egyet. 
Előadót kell állítanunk, a többségi előadó Szijjártó alelnök úr, a kisebbségi előadónak 
ajánlhatom magamat? Köszönettel elfogadom a lehetőséget. Vágó képviselő úr akarja az 
LMP-ét? Rendben van, tudomásul veszem 

Ehhez a napirendi ponthoz egy módosító indítványt osztottak ki munkatársaim, ami 
arra vonatkozik, hogy a két céltartalékban lévő összeg… (Babák Mihály: Elolvastuk.) 
Elolvasták az indokolást, akkor nem indokolom meg, pedig úgy fölkészültem. Ha megismerte 
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mindenki az indítvány tartalmát, akkor kérdezem, ki az, aki egyetért ennek a módosító 
indítványnak a benyújtásával. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Tizenhét igen. Ki 
az, aki nem ért egyet? Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? Négy. A bizottság 4 tartózkodás 
mellett egyetértett azzal, hogy benyújtsuk ezt az indítványt. 

Megköszönöm az előadók közreműködését és türelmét. Viszontlátásra! 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról, 
valamint az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságának együttes tárgyalása 

Most már fölgyorsíthatjuk a tempót, mert ugyan hátravan még néhány napirendi pont. 
De ezekkel gyorsan végzünk, mert az ORTT, illetve Nemzeti Médiahatóság költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz nincs módosító indítvány, tehát ezzel nem kell 
foglalkoznunk. Továbbá azt javaslom, hogy a jövő évi költségvetést megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, illetőleg az egyes adótörvények és az azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot együttesen tárgyaljuk, és 
minősítsük alkalmasnak vagy nem alkalmasnak úgy, hogy külön fogunk szavazni. Jelen 
vannak a kormány képviselői. Köszöntöm a másik államtitkár urat, Banai államtitkár úr még 
mindig ül a vártán. Megkérdezem önöket, melyikük kívánja ezt a két törvényjavaslatot 
fölvezetni. 

 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha megengedi elnök úr, a 

költségvetési törvényjavaslatot megalapozó egyes törvények módosításáról mondanék pár 
szót, az adótörvény-módosításokról pedig Balog Ádám helyettes államtitkár úr. 

 
ELNÖK: Ennyi? Ez valóban lakonikus. Akkor Balog Ádám államtitkár úr! Tessék! 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök Úr! Miután két külön 

államtitkársághoz tartozik a két javaslat, én a költségvetést megalapozó törvényekről szólnék, 
Balog Ádám helyettes államtitkár úr pedig az adótörvényekről. 

 
ELNÖK: In medias res. Tessék elkezdeni. 
 

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az államháztartási törvény 
36. §-a alapján kell benyújtani a költségvetési törvényjavaslattól függetlenül azt a 
törvényjavaslat-sorozatot, amely a 2012. évi költségvetési törvény megalapozását szolgálja. 
Az Országgyűlés részére benyújtott törvénymódosítás összesen 102 törvény módosítását 
tartalmazza, ebből azonban a legnagyobb rész, 46 törvény módosítása azzal van 
összefüggésben, hogy 2012-ben a bírságbevételek nem az egyes, bírságot kivető intézmények 
költségvetésében jelennek meg, hanem úgynevezett központosított bevételként kerülne 
elszámolásra. Az indok nagyon egyszerű, ne legyen úgymond késztetés arra, hogy a 
szükségesnél nagyobb bírságolás történjen, ezért kerültek ki a bírságbevételek a fejezetektől, 
ezért lesznek központosítva. 

Az említett 46, ennek hátterét jelentő törvénymódosítás mellett 13 törvény foglalkozik 
a Munkaerő-piaci Alap átnevezésével, az új név Nemzeti Foglalkoztatási Alap. Összesen tehát 
60 törvény, hogy így nevezzem, technikai jellegű módosítást tartalmaz, a maradék 42 törvény 
pedig a költségvetést megalapozó érdemi törvénymódosítás. Ha elnök úr és a tisztelt bizottság 
megengedi, részletesen ezekre nem térnék ki, amennyiben kérdés van, természetesen állunk 
rendelkezésre. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Meghallgatjuk Balog államtitkár urat is, és utána együtt 

folytatjuk le a vitát. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Ha megengedik, én is röviden foglalnám össze, hiszen már számos elemzés, vélemény 
elhangzott ma is arról, hogy mit tartalmaz az adócsomag. Az adócsomag számos cél köré 
épült fel. Az elsődleges az államadósság csökkentése, az államháztartási hiány tartása. Ilyen 
gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy bármilyen adóintézkedés, adóstratégia 
figyelembe vegye azt, hogy a hiányt tartani kell, és ezt a lehető legmegfelelőbb 
adóintézkedésekkel meg kell támogatni. 

Másik hasonlóan fontos célja az adóintézkedéseknek az Egészségbiztosítási Alap 
bevételeinek növelése. Szeretnénk elérni azt, hogy az Egészségbiztosítási Alap, a 
nyugdíjkasszához hasonlóan zárt alapként tudjon működni, ezért próbálunk olyan bevételeket 
biztosítani, ami ezt lehetővé teszi. 

A harmadik az arányos egykulcsos adórendszer felé a következő lépés megtétele, itt az 
adójóváírás törlése, illetve az ideiglenesen félig benntartott adóalap-kiegészítés, más néven a 
szuperbruttó fenntartása. 

Az intézkedési tervek fontos részét képezi a vállalkozói környezet 
versenyképességének javítása, ösztönzése. Sok szó esik arról, hogy milyen, ennek ellenható 
lépéseket teszünk egyesek szerint, de viszonylag kevés szó esik arról, hogy hány 
adminisztrációcsökkentő, egyszerűsítő, bürokráciamentesítő lépés van a tervben. Úgy 
gondolom, ezeket is mindenképpen figyelembe kell venni. 

Az adótörvények rendkívül jelentős része a miniszterelnök úr által is 
meghirdetetteknek megfelelően az adóügyi adminisztráció erősítése, a NAV behajtási 
képességének javítása. Az adózás rendjéről szóló törvény lényeges módosításokat tartalmaz e 
tekintetben. Elsődlegesen ki lehet emelni az regisztrációs eljárást, ahol úgymond a nem szép 
múlttal rendelkező adózók újabb adóelkerüléstől, adócsalástól való megóvása a cél. Emellett 
még az egyes gazdasági események vizsgálatánál is tartalmaz számos könnyítést, illetve 
számos egyéb hatékonyságbeli intézkedést. Ezek szervesen kapcsolódnak a NAV-törvényhez, 
amely tárgyalásra került, és a hatóság integrációjának, hatékonyságának növelését célozza 
szintén. 

Végül, de nem utolsósorban számos kisebb módosítást tartalmaz a törvényjavaslat, 
ahol az időközben fölmerült adónorma hatékonyságának, egyértelműségének javítását tűztük 
ki célul. 

Röviden ezek azok a célok, amelyek köré az adótörvények felépültek. Ennek 
megfelelően módosul a személyi jövedelemadó-törvény, a társasági adóról szóló törvény, az 
áfatörvény, a jövedéki adóról szóló törvény, a regisztrációs adóról szóló törvény, a 
vámtörvény, a helyi adókról szóló törvény. Itt talán érdemes megemlíteni, hogy egy jelentős 
változásként építettünk be a törvénybe, a települési adó lehetővé tétele az önkormányzatok 
adóztatási szabadsága lenne a cél. Emellett a gépjárműadót, cégautóadót, illetékeket, a 
népegészségügyi adót, a baleseti adót, a számvitelt érintő, valamint az adóigazgatásról szóló, 
a járulékokról szóló törvények módosulnak. Elég hosszú ez a törvényjavaslat, nehéz lenne 
ennél alaposabban összefoglalni ilyen röviden, úgyhogy amennyiben kérdésük van, ezeket 
szívesen megválaszolom. Köszönöm. 
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Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tehát a két törvényjavaslat együttes vitája 
kezdődik. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele, kérdése, megjegyzése, 
javaslata, bármije. Szijjártó képviselő úr! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Urak! Ez az előterjesztés összhangban van azzal a céllal, ami úgy szól, hogy a 
jövő esztendőben az arányos adórendszer irányába tegyük meg a még szükséges lépéseket 
annak figyelembevételével, hogy a kormány azt vállalta, hogy senki nem kereshet kevesebbet, 
mint a megelőző esztendőben. Ezt a célt ez a törvényjavaslat kielégíti. Ez az idei esztendőben 
is így történt. Nagy harc volt ugyan, az év elején világossá vált, hogy ennek a vállalásnak a 
betartásáért küzdeni kell. De a kormány nem azt a döntést hozta, hogy mivel küzdeni kell, 
nem veszi rá a fáradságot, hanem felvette a harcot, és sikerült elérni, hogy senki nem kereshet 
kevesebbet, mint korábban. Ez így lesz a következő esztendőben is. 

Az arányos adórendszert mi a gazdasági növekedés egyik legfontosabb sarokpontjának 
vagy alapkövének tartjuk, ahogy tetszik, ezért is támogatjuk az adótörvény ilyetén módon 
történő változásait. Természetesen, mint ahogy azt a költségvetés vitájában már 
megelőlegeztem, a munka nyomán beszedett adó csökkentésének oldalán állunk, hiszen azt a 
korábbi adórendszert, ami több kulccsal dolgozott, elutasítjuk. Azt gondoljuk, hogy nem 
szabad büntetni azokat, akik többet dolgoznak, vagy többet keresnek. Aki tízszer annyit keres, 
mint más, az fizessen tízszer annyi adót. Szerintünk így arányos egy adórendszer. Másrészt 
pedig a fogyasztási adónál, azt gondolom, jogos elvárás, hogy akik többet, drágábban 
fogyasztanak, megtehetik, hogy drága luxusszolgáltatásokat, luxustermékeket vásároljanak, 
akkor az ő részükről egy kicsit nagyobb hozzájárulás adódik a közös terhek viselésének 
irányába. 

Mivel ezeknek a célkitűzéseknek ezek a javaslatok, amelyet most előttünk államtitkár 
urak bemutattak, megfelelnek, ezért támogatni fogjuk ezeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vágó képviselő úr kíván szólni. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Az előzetesemben már ismertettem 

az átfogó kritikát, itt egy-két pontot emelnék ki, az LMP alternatív költségvetéséből fakadóan 
azokat a problémákat, amiket a kormányzati adópolitikában eléggé súlyosnak tartunk. 
Egyrészt nettó parasztvakítás, ámítás, hazugság, nevezzük bárhogy. Itt emberek rosszabbul 
jártak, kevesebbet fognak keresni jövőre, mint az idén. Bárhogyan lehet trükközni az 
adóhatóságon keresztül valamennyi pénz visszacsorgatásával, a tény az, hogy vannak olyan 
fizetési papírok, tisztelt szóvivő úr, amelyen kevesebb lesz a pénz, mint az idei évben volt, 
kiváltképpen az alacsonyan kereső kisgyermekeseknél. 

Lehetőség lenne arra, hogy Magyarországon egy igazságosabb adórendszert hozzunk 
létre. Az LMP által javasolt háromkulcsos adórendszer véleményünk szerint ilyen. Nem 
megyek bele abba a filozófiai vitába, ami az igazságosságról szól, mert az tényleg messzire 
vezetne, csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy a tisztelt kormánypárti képviselők 
nézzenek vele szembe. Ez az adórendszer nem hozza meg a várt célt. A tavalyi évben, amikor 
itt ültünk, ebben a bizottságban, akkor még Matolcsy miniszter úr is volt olyan kedves, és 
eljött néhanapján, akkor nyilvánvaló volt az önök részéről, az volt a érvelésük központi 
eleme, hogy azért van szükség erre az egykulcsos adórendszerre, ami valójában nem 
egykulcsos, hogy a belső fogyasztás föl fog pörögni. Ez nem történt meg, az idei évben 
elmaradt. Az államtitkár úr konzervatívnak nevezi a fogyasztáscsökkenést, én inkább 
realistának tekintem. Sőt, vannak olyan rossz pillanataim, amikor optimistának. Hiszen ahol 
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kevesebb pénz marad az embereknél, kevesebbet fognak fogyasztani, pláne úgy, hogy az áfát 
is megemelik. 

Nem akarok belemenni még egyszer az áfaemelés bonyolult rendszerének 
indoklásába, hogy mitől baloldali egy áfaemelő kormány, ettől az MSZP-sek is egy kicsit 
tartózkodtak, de azt kell látni, hogy ilyen gazdaságpolitikával nem fog előrejutni a 
kormányzat. 

Még egy apró elem. A baleseti hozzájárulás kapcsán azt mondta államtitkár úr, hogy a 
károkozó fizessen. Az LMP szerint is ez egy jó elv lenne, viszont a jelenlegi szabályozás 
alapján nem csupán a károkozó fizetne, hanem mindenki más is. Tehát ez egy olyan pluszadó, 
ami egyszerűen sarc. Ez bevállaltan pénzelvonás. Ennek az adórendszernek nem csupán a 
magánháztartások lesznek vesztesei, hanem ugyanúgy a cégek, vállalatok meg fogják 
sínyleni. Itt kiemelem a kiszámíthatatlanságát ennek az adórendszernek, hiszen az idén is már 
többször nyúltak hozzá. Lehetséges, hogy jövő évben is ismét mozogni fog. Tényleg minden 
tiszteletemmel arra kérem a kormányzatot, hogy próbáljon egy kiszámítható adórendszert 
kialakítani, és bármilyen rossz is ez, amit most itt elénk tesznek, legalább kiszámítható 
legyen, és ne kelljen folyamatosan a cégeknek, a magánháztartásoknak attól rettegni, hogy 
lefőz egy kávét, akkor lehet, hogy egy nap múlva már a kávén pluszadó lesz, fene tudja, 
folyamatosan fölröppennek ilyen hírek a kormányzat belső berkeiből újabb és újabb 
adónemekről. 

Az LMP szerint van megoldás, lehet megszorítások és a szociális szférát érintő 
kiadáscsökkentés nélkül is egyensúlyi költségvetést létrehozni. Szíves tanulmányozásra 
ajánlom majd a Munkát és levegőt költségvetési kiadványunkat, amit forintosítva mind az 
adótörvény, mind pedig a költségvetés vitájában módosítóként a tisztelt Ház elő fogunk 
beterjeszteni. Köszönöm a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Veres képviselő úr következik. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Döntően az adótörvények kapcsán szeretnék néhány kérdésről szólni. Elsőként arról, hogy 
majdnem meglepetés nélküli a törvényjavaslat, kivéve azt, ami újként került bele. Ez a 
települési adó. Ha jól értem, nem nagyon van kifejtve a javaslatban, ezzel gyakorlatilag 
megteremtik annak lehetőségét, hogy a települési önkormányzatok az ingatlanadót bevezessék 
a településeken. Nem így nevezik. De miután kizárják azokat a kategóriákat, hogy mire nem 
lehet az adót kivetni, azaz mi nem lehet az adó alapja, akkor nagy valószínűséggel egy olyan 
adó törvényi megalapozására kerül sor, ami ellen a Fidesz meglehetősen nagy hanggal és 
hangosan tiltakozott annak idején. Akkor, amikor ezen adónem bevezetéséről a korábbi 
kormányzati ciklusban a parlament törvényt alkotni szándékozott. Ezért, ha nem a kéményt 
vagy a kutya lábát szeretné adóztatni valaki, hiszen az ebet egy másik törvény kapcsán 
megadóztatják január 1-től, majd rábízzák az önkormányzatokra, hogy ebből pontosan mi 
lesz,  

Ez az igazi meglepetés, ha szabad így fogalmaznom azokhoz képest, amit a sajtóban 
megjelent a törvényjavaslat benyújtását megelőzően. A benyújtott javaslatban is van néhány 
olyan dolog, ami azért szót érdemel. Ez a benyújtott javaslatsor mintegy 45 milliárd forint 
éves költségvetési hatású, ebből 150 milliárd a 2 százalékpontos áfakulcsemelés, a 
munkavállalói járulék 1 százalékos emelése 83 milliárd forintos hatású, a baleseti adó mintegy 
27 milliárd forintos hatású, a minimálbér másfélszerese után fizetendő járulék 29 milliárd 
forintos hatású, a cégautóadó mértékének emelése 20 milliárdos hatású. Itt most nem beszélek 
a korábbi kamatmegtakarítás miatti pozitív hatásról. A jövedéki adó emelése 42 milliárdos 
hatású, a társasági adónál a veszteségelhatárolás 50 százaléka történő korlátozása mintegy 30 
milliárd forintos hatású, a játékadó emelése 42 milliárdos hatású, az üzleti, ajándék- és 
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reprezentációs költségek elszámolásának szigorítása 15 milliárdos hatású és a 
gépjárműszerzés illetékének emelése 6,5 milliárdos hatású. Ebben vannak egészen extrém, 
kirívó, durva példák, mondjuk a gépjárműszerzés illetékénél, hiszen van olyan eset, amikor 
több mint kétszeresére emelkedik a fizetendő illeték, igazán nem nagy indoklással 
megalapozva mindezt. 

De az igazi problémát a következő néhány tételben látom. Ugye, a játékadó emelése, 
ami november 1-től hatályos, már látjuk, hogy körülbelül milyen hatást fog kifejteni. Nem 
vették figyelembe annak idején az óvó szavakat. Ha jól tudom az internetes tájékozódás 
alapján, akkor az ötezret jóval meghaladja azon vállalkozások száma, amelyek bezárják a 
kapukat azért, mert nem bírják elviselni ennek az adónak a megemelt mértékét, az ötszörös 
emelést. Ezen vállalkozások egy részét durván érintené még két másik tétel is, ha megélnék a 
január 1-jét, de mivel nem élik meg, ezért egy jelentős, tízezret bizonyosan meghaladó 
munkanélküliség-növekedéssel kell számolni ezen vállalkozások tevékenységének 
megszüntetése után. Nem gondolom, hogy teljesen megalapozott volt az a javaslat, ami ennek 
kapcsán elfogadásra került az Országgyűlésben. 

Ezt csak azért sajnálom, mert egy kényes kérdésről van szó. Ebben nehéz politikai 
vitát folytatni, szakmai vitát meg ebben az ügyben nem nagyon lehetett folytatni. Azt 
javaslom, vegyék elő azokat a számításokat, anyagokat, amelyeket a minisztériumban néhány 
évvel ezelőtt készítettek azok a kollégák, akik ezzel foglalkoztak. Ez a javaslat korábban 
ismert volt, pontosan fölmérték azt, hogy milyen oligopol piaci helyzet fog létrejönni ezen 
javaslat elfogadása után Magyarországon. Minden jel abba az irányba mutat, hogy ez 
bekövetkezik. Sajnálom, hogy a mostani kormányt, a mostani kormánypárti frakciókat 
sikerült rávenni ennek a javaslatnak elfogadására, ezzel hozva ilyen helyzetbe kisvállalkozók 
tömegét. Nyugodtan mondhatom, hiszen sok ezer vállalkozásról van szó. 

A jövedéki adó emelésénél nem akarok sokat időzni, hiszen meggyőződésem szerint 
ez egy olyan eszköz, amellyel a kormányok, ha szükséges, akkor élnek. A hiánycsökkentés 
szempontjából még ez az, ami a leginkább elfogadható. Az más kérdés, hogy itt a 
dohánytermékek jövedéki adójának emelésénél jól látható, hogy egy érdekcsoport, hogy úgy 
mondjam, érdeke többségbe került a többiekéhez képest. Ezt csak sajnálni tudom, 
kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb változtatásra lett volna szükség, ha már mindenképpen 
hozzá kell ehhez nyúlni. Ma azt tudom mondani, hogy nem ez valósult meg. 

Rendkívül veszélyesnek tartom, nagyon durvának, elhibázottnak tartom a következő 
két tételt. A minimálbér másfélszerese után fizetendő járulékot, amit most be fognak vezetni, 
olyan eszköznek tartom, ami vállalkozások tömegét hozza lehetetlen helyzetbe, ágazat- és 
területspecifikusan Magyarországon. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Kelet-Magyarországon 
működő, a könnyűiparban, mezőgazdaságban, élelmiszer-feldolgozó iparban működő 
vállalkozások tömegei fognak csődbe menni ezt követően. Két ok miatt. Egyrészt a tétel 
mértéke miatt, másrészt pedig a minimálbér olyan mértékben történő megemelése miatt, mint 
amit előír az a bizonyos másik döntése a kormánynak, amivel ilyen mértékű minimálbér-
emelést tesz kötelezővé jövő év január 1-től. 

A munkavállalói járulék 1 százalékos emelése 83 milliárd forintos bevételt hoz a 
költségvetésnek. Ugyanakkor viszont azt eredményezi, hogy lényegében alig van olyan 
jövedelmi kategória, amelyben ne járnának rosszabbul a munkavállalók jövő év január 1-től. 
Nem akarom itt most hirtelen fölsorolni a táblázatot, de akár a gyermektelen, akár az egy-, 
akár a két-, akár a háromgyermekes változatot nézzük végig, nagyon jelentős béremelést kell 
kapni mindenkinek ahhoz, hogy ne legyen kevesebb a jövedelme a következő év január 1-től. 
Márpedig higgyék el, hogy a magyar gazdasági szereplőknél nincs ennyi jövedelemnövelési 
lehetőség. Nincs ennyi forrás a gazdasági szereplőknél, hogy ezt simán ki tudnák fizetni. 
Ebből következően, azt gondolom, a gazdasági szereplőket nagyon jelentős sokkhatás fogja 
érni ezen intézkedések együttes hatásaként, és kifejezetten káros, ami e tekintetben történik. 



- 66 - 

Nagyon-nagyon vitatjuk, nem fogadjuk el, teljesen helytelennek tartjuk a Szijjártó úr 
által istenített, arányosnak nevezett adórendszert. Ez kifejezetten az alacsony jövedelműek 
ellen hozott intézkedés markáns példája. És ezt még tovább is viszik, miközben láthatóan 
ennek összes gazdasági, de nyugodtan mondhatom, ideológiai alapja is megcáfolásra került az 
elmúlt hónapok tapasztalatai alapján. Ezt én egy csökönyös ragaszkodásnak tartom a 
rosszhoz, kifejezetten helytelennek és hibásnak, hiszen nem tudnak mondani egy olyan fejlett 
európai gazdaságot, amelyben ugyanezt a modellt követte volna valaki. Ebből következően 
azt gondolom, hogy ez megint majd beírásra kerül abba a bizonyos könyvbe, amit elrontott 
kísérletként fognak a későbbiek során példaként fölhozni. 

Nem akarom idézni sem Szijjártó Pétert, sem Varga Mihályt, sem másokat, a 2 
százalékos áfakulcs kapcsán megtették ezt már többen, a plenáris ülésen nyilván majd sor fog 
ezekre a szép idézetekre kerülni. Itt, a költségvetési bizottság ülésén ezt nem tartom 
szükségesnek. Azt gondolom ugyanakkor, hogy mindenképpen kifejezetten helytelen és 
kifejezetten rossz gyakorlatnak vagyunk itt tanúi. Hiszen a 2 százalékos áfaemelésből adódó 
bevételi többlet, a 150 milliárd forint, noha most formálisan tartalékként van kimutatva a 
költségvetés benyújtott példányában, de az itt elhangzott vélemények alapján is azt tudom 
mondani, hogy a Költségvetési Tanács mindhárom tagja lényegében azt mondta, hogy ezt a 
pénzt zárolni kell, felhasználni semmire sem lehet, hiszen ez kell ahhoz, hogy a hiánycél 
teljesülhessen. Azaz ez nem egy valóságos tartalékképzési lehetőség, szerintem teljes 
félrevezetés ezt így beállítani. Ez egy, a 2,5 százalékos hiánycél tartásához szükséges olyan 
többletbevételi jogcím, amelynek összege egyértelműen felhasználásra kerül, és nem teremt 
senki számára mozgásteret. Ugyanakkor most nem akarom részletesen elmondani, 
mindannyian tudjuk, hogy a határ menti térségekben kifejezetten a nem Magyarországon 
történő vásárlásra fogja ösztönözni a pénzzel, vásárlóerővel még rendelkező fogyasztókat. 

Rendkívül komoly gondnak látom, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos egyetlenegy 
gesztus sincs a benyújtott adótörvényekben. Tehát a foglalkoztatás növelése érdekében 
semmilyen módon nem tesznek javaslatot, ami azt jelenti, hogy nem tekintik ezt fontos 
prioritásnak. Itt a költségvetés kapcsán már láttuk, hogy egyetlenegy területen látszik 
foglalkoztatásbővülés, a közmunkánál. Be van írva ugyan ide az üzleti szektor 
foglalkoztatásnövekedése, de ez egy teljesen irreális szám. Ilyen adóintézkedések mellett 
kizárt dolog, hogy az üzleti szektorban foglalkoztatásbővülésre kerülhessen sor. Hiszen csak 
egyetlenegy intézkedés, az imént általam említett játékadó tömegesen fog már most, 
novembertől bejelentett üzletbezárások kapcsán foglalkoztatáscsökkentő hatással járni. Ezért 
nem gondolom, hogy ezt bármilyen módon érdemes és szabad lenne fönntartani. 

Befejezésül szeretném azt mondani, hogy ennek a benyújtott adójavaslatnak az iránya 
kifejezetten szerencsétlen és rossz. Két-három jó gondolat mellett az összes többi intézkedés 
kifejezetten negatívan befolyásolja a magyar gazdaság fejlődését. Meggyőződésem szerint a 
települési adó sokkal nagyobb veszélyeket rejt annál, mint ami eddig kibontásra került volna. 
Nyilván, majd teszünk annak érdekében, a nyilvánosságon keresztül, hogy vegyék észre az 
emberek, hogy a Fidesz itt hogyan nem tud szembenézni saját maga tükrével, hogyan hoz egy 
olyan döntést, ami ellen ezerrel ágált korábban. De hát ez jellemző az üzemanyagok 
jövedékiadó-tartalmával kapcsolatos döntésüknél is, jellemző az általános forgalmi adóra 
vonatkozó döntésüknél is. Itt is pregnánsan hozza ez a bizonyos javaslat azt, ami nem a 
következetesség, hanem éppen a következetlenség példája. Éppen ezért a benyújtott javaslatot 
semmilyen módon nem tudjuk támogatni. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóka képviselő úr következik. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Urak! Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Két megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, amit Veres képviselő úr 
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elmondott. A játékadó tekintetében, legalábbis tudomásom szerint, nagyon sokan át fognak 
térni egy másik rendszerre. Tehát vélelmezem, hogy azok az aggályok, amelyek felvetődtek, 
hogy ez a foglalkoztatás tekintetében csökkenéssel jár, nem fog bekövetkezni. 

A második pedig egykulcsos adó, amit önök olyan sokszor vitatnak. Ahogy Vágó 
képviselő úr mondta, társadalmilag és a szolidaritás szempontjából borzasztó nehéz elfogadni 
az egykulcsos arányos adórendszert. De biztos, hogy jóval kisebb gond és probléma lett 
volna, ha nem egy eltorzított bérrendszer esetében kerül ez bevezetésre. Mert a magyar 
bérrendszer abszolút követhetetlen volt az adójóváírás és a szuperbruttó rendszerével. Már 
önmagában fontos szerintem az, hogy az adójóváírás és a szuperbruttó kivezetésre kerül ebből 
a rendszerből, mert teljes mértékben torzítja az összehasonlítást. Ha ez a két torzító tétel nem 
lett volna, akkor szerintem jóval kisebb gond lenne az egykulcsos arányos adó bevezetése 
miatt. 

Az áfatörvényt tekintve, nem annyira az emeléshez szeretnék hozzászólni. 
Valamennyien emlékezünk arra, hogy volt egy kormány, amely először 20 százalékra 
csökkentette az áfát, aztán nagyon gyorsan visszaemelte ezt 25 százalékra a választások 
megnyerését követően. De még ezzel sem szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy 
nyilvánvalóan ez a 2 százalékos emelés az önkormányzati szektor számára, ahol áfát fő 
szabályként nem tudunk visszaigényelni, dologi oldalról komoly problémákat okoz. De, azt 
gondolom, kezelhető. Viszont van egy része, ami nagyon nehezen kezelhető, van egy 
hosszabb távú elkötelezettség, főleg a fejlesztési források tekintetében, főleg az uniós 
fejlesztések esetében. Ahol már 2011-ben vagy még korábban megkötésre kerültek a 
szerződések, és 2012-ben történik a teljesítés, elképesztő adminisztrációs teherrel jár az, hogy 
az uniós forrásokból ezt a többletáfát valamilyen módon le tudjuk hívni, hiszen részben meg 
kell védeni azt, hogy ez miért van így, ezt követően pedig támogatási szerződést kell ezért 
módosítani. Ez hihetetlen adminisztrációs terhet jelent, már önmagában az is, hogy egy 
európai uniós támogatásnál módosítani kell a szerződést. 

Jó lenne, ha az adórendszer tekintetében technikailag ezt lehetne kezelni. Én nem 
tudom a megoldást. Államtitkár úrral is egyeztettem, vélhetően nagyon nehéz lesz. Tehát 
valószínűleg vissza kell majd térni arra, hogy a támogatási szerződésekkel kell-e operálni, de 
ez több hónapos financiális problémát jelenthet. Vannak nagy szennyvizes, ivóvizes 
programok, alapvetően nem azon a területen, ahol én élek, de főleg a keleti országrészekben, 
ahol az egymilliárdos beruházás sem túl kicsi. Ott ez a 2 százalék akár 20 millió forintot is 
jelenthet, ami borzasztóan nehezen kigazdálkodható vagy megfinanszírozható egy 
önkormányzat számára. Szerintem erre is figyelni kellene, és jó lenne ezzel kapcsolatban 
megoldást találni. 

Én is észrevettem a települési adó kategóriáját. Kíváncsi vagyok a bevezetést követően 
az önkormányzatok kreativitására, hogy milyen módon tudják méltányosan és igazságosan 
használni. Azért túlzottan nem félek attól, hogy egy ilyen adótípus megjelenik, hiszen van 
építményadó, telekadó, ez ezután is meglesz. Van kommunális adó is a másik oldalról. Tehát 
olyan túl nagy jogosultsága nem lesz. Ráadásul a szabályok alapján, ha jól olvastam, az első 
évben a 10 ezer forintot nem haladhatja meg a beszedett adó. Viszont a vállalkozások jobban 
nem terhelhetőek, tehát aki iparűzési adót fizet, abból ez levonható. Ott többletteher nem 
jelenik meg. A lakosság esetében megint azt gondolom, önkormányzati vezetőként, hogy 
alapvetően nem terhelhető tovább. Kíváncsi vagyok itt a kreativitásra, hogy milyen módon 
lehet ezzel az önkormányzatok mozgásterét, a méltányosság és az igazságosság jegyében 
bővíteni. 

Én is megnézném egyébként a visszterhes vagyonátruházási illetéket a gépjárművek 
tekintetében, az eddig befolyó és a később befolyó bevételt. Lehet, hogy egy picit durvának 
tűnik az ilyen irányú változás, de mondom, én csak elsőre számoltam ezzel kapcsolatban 
adatokat. Nagyon szépen köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Ki kíván még észrevételt vagy megjegyzést tenni? 

(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor megadom a szót államtitkár uraknak. Döntsék el, 
milyen sorrendben akarják a válaszokat megadni. 

 

Az előterjesztők válasza 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy tudom, alapvetően 
hozzám érkeztek a kérdések, úgyhogy én válaszolnék. Mielőtt a részletekbe belemennék, egy 
általános dolgot szeretnék a képviselő urak figyelmébe ajánlani. Az Európai Unióban a fejlett 
demokráciákban mindenhol kérdéses a költségvetési egyensúly. Az Európai Uniónak nagyon 
kevés tagállama van, aki ezt a stabilitást abszolút biztonsággal tudja tartani. És az adózás, 
adóztatás mindenhol felmerül, és mindenhol keresik az eszközöket ennek megváltoztatására. 
Az, hogy most a fejlett demokráciákat kellene követnünk ebben a kérdésben, nem biztos, 
hogy megállja a helyét, hiszen éppen nem feltétlenül jó irányba mennek az adóztatásban, 
úgyhogy gondolkodnunk kell azon, hogy mi az a modell, illetve lehetőség, amit 
Magyarország mint független, gondolkodni képes állam tud bevezetni az adózási területen. 
Tehát úgy gondolom, most éppen nem lehet a mintákat követnünk, amikor azok éppen 
elbukóban vannak. 

Elnézést kérek ezért a kicsit kevésbé szakmai kitekintésért, de úgy gondolom, fontos 
tisztáznunk, hogy honnan indulunk ki. Egy olyan helyzet van most Magyarországon, amit az 
adópolitikának le kell követnie. Ez nem feltétlenül öröm egy adószakember számára, aki már 
most stabilitást szeretne és hosszú távú, 5-10-20 éves adórendszert. Van egy rövid időszak, 
amikor át kell alakítanunk az adórendszert, és meg kell teremtenünk ennek a jövőjét. Igen, ez 
változtatásokkal jár. Ettől nem lehet eltekinteni. Igenis, tudomásul kell vennünk, hogy ez a 
helyzet, át kell alakítanunk az adórendszert, hogy megalapozzuk annak lehetőségét, hogy 
utána hosszú távon, mihelyst kialakítottuk a kereteket, a hosszabb távú kereteket, egy stabil, 
biztonságos adórendszer jöhessen létre Magyarországon. Ennek egy elsődleges példája az 
szja-rendszer volt, ahol körülbelül 380 milliárd forintot költöttünk el adó-jóváírásra, és nincs 
olyan, bármilyen oldali elemző, aki ne tudná azt, hogy ennek a fele nem oda ment, ahová 
alapvetően kellett volna. Azaz feketemunkára, a feketegazdaságba ment. 

Tudjuk azt, hogy a másik fele jó helyre ment, ezeket az embereket, ezeket a 
munkavállalókat meg is fogjuk védeni, és kialakítjuk annak rendszerét, hogy őket ne érje 
hátrány, ahogy alelnök úr is elmondta. Ezt elöljáróban szerettem volna tisztázni, hogyan látjuk 
az egész adójavaslat irányát, rendszerét. Ezzel talán válaszoltam a kiszámíthatatlanság 
kérdésére. 

A baleseti hozzájárulásnál úgy gondoljuk, a biztosítókkal egyeztetve, hogy ez a 
legmegfelelőbb megoldás, hiszen ez önmagában kifejezi a bonus-malus fokozatokon keresztül 
az adóalany kockázatosságát. Ez a visszajelzések alapján akár módosulhat is, hogy még 
inkább a balesetet okozókra terheljük az adót, ahogy ez az adó célja is. 

A belső fogyasztás felpörgetése volt egy másik kérdés. Ez valóban fontos célja volt az 
szja-rendszer átalakításának. Azt tudom mondani, hogy ez azért jelentős részben sikeresnek 
mondható. Hiszen legalábbis nem csökkent a fogyasztás Magyarországon. Ezt több 
kiskereskedelmi szektorelemzés, illetve szövetség is kimondta, hogy enélkül komolyabb lett 
volna a probléma a fogyasztás tekintetében. 

Települési adó. Egy picit pontosítanám technikailag, hogy itt miről is beszélünk 
egészen pontosan. Az építményadó és a telekadó, ahogy Bóka képviselő úr elmondta, 
megmaradt, abba korlátba, hogy települési adóba nem lehet olyan adóalanyt és olyan 
adótárgyat bevonni, ami más adónemben már benne van, ezt is bele kell érteni, hiszen ez egy 
másik adófajta. Tehát ilyen értelemben a települési adó egy kis levegőt biztosít az 
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önkormányzatok számára. Úgy gondoltuk, hogy ez a mérték, az évi 20 százalék vállalható, az 
önkormányzatok számára mozgásteret nyitó, de azért túl nagy veszéllyel nem járó megoldás. 
Erről még lehet természetesen vitatkozni, szerintem ez mindenképpen egy jó irány. 

Játékadó. Szintén a képviselő úr által elmondottakhoz tudnék csatlakozni. Úgy látjuk, 
hogy ha megvalósul a szerver alapú megoldás, a web server gaming, ezen gondolkodtam, 
elnézést, akkor ez megoldást jelent, bár kicsit magasabb adóalappal, de ugyanúgy tudnak 
tovább működni a játékautomaták. Ezzel kapcsolatban a kormányrendelet tervezete 
hamarosan elkészül, és a kormány számára beterjesztésre kerül. Hogy emiatt a kelet-
magyarországi vállalkozások tönkre mennek? itt szeretném kiemelni, hogy a 
foglalkoztatáspolitikai titkársággal együtt komolyan vizsgáljuk az egyes régiók eltérő 
foglalkoztatási helyzetét, szerkezetét. Mindenképpen figyelembe vesszük mind a rövid, mind 
a hosszabb távú kompenzáció, esetleg kedvezmények vonatkozásában, úgyhogy itt várhatóak 
esetleges változások. 

Többször elhangzott a munkavállalói járulék 83 milliárdja, illetve ennek összefüggése 
az szja-val. Itt az a helyzet állt elő, hogy egyszerre két dolgot kell megoldanunk, az 
egészségkassza zárását, illetve az szja átalakítását. Ezek természetesen együtt hatnak az adott 
munkavállalóra. Ugyanakkor ezt mindenképpen két külön kérdésként kell kezelni. Ettől 
függetlenül figyelembe kell venni, mivel Veres képviselő úr által említette, hogy minden 
jövedelmi kategóriában rosszabbul járnak, akik a felsőbb kategóriákban rosszabbul járnak, 
azok a 800 ezer forintos fizetés környékén vannak. A kormány megengedheti magának, hogy 
egy évre ezt a fizetési kategóriát egy picit jobban megterheli a többi területhez képest. Az 
érzékeny kategória alsó részében pedig sokan nem veszik figyelembe a különböző 
számításoknál, hogy azok a gyerekesek, akik eddig nem tudtak adókedvezményt figyelembe 
venni, hiszen nem volt adójuk, azok most ezt megtehetik. Tehát itt akár 20-25 milliárd plusz 
is kimehet a családokhoz adókedvezmény formájában. Ezt a költségvetés tartalmazza. Ezzel a 
20-25 milliárdos többlettel számolunk, amit a családok megkapnak, hiszen tudják 
érvényesíteni a családi adókedvezményt. 

A 2 százalék valós tartalék-e vagy sem. Úgy gondolom, az eddigi egyeztetések alapján 
ez egy valós tartaléknak tekinthető. A kalkuláció, amit a költségvetési titkársággal közösen 
végzetünk, véleményem szerint konzervatívnak tekinthetők, és egy abszolút reális pályával 
számolnak. Úgy gondolom, reális, hogy ennek a 2 százalékos áfaemelés miatti tartaléknak 
helye van a költségvetésben. 

A határ mentén ki fog menni a fogyasztás, ez a vád hangzott még el. Nem tagadom, 
hogy ennek valószínűsége megvan. Természetes az, hogy a határ menti településeken az 
emberek vizsgálják, hogy éppen hol mi olcsóbb. Azért a kérdés ennél egy picit összetettebb, 
hiszen a határ mentén sokszor euróval kell fizetni, aminek az árfolyama szintén befolyásolja 
az árakat. Emellett, ha ez adóelkerülési céllal és nagy tételben történik, az adóhatóságnak 
adott jogosítványok, ellenőrzési jogkörök és azok a belső változtatások, amiket most az 
integrált szervezetben végrehajtunk, lényegesen csökkenthetik az áfacsalást, áfaelkerülést. Az 
első tapasztalatok az első hónap után nagyon pozitívak, most még nem mernék számokat 
mondani, de ha mondjuk egy hónap múlva feltehetően megint fogunk itt találkozni, akkor 
megígérem, hogy elmondom, hogy a NAV adóelkerülés érdekében tett lépései milyen 
számszerűsíthető és kézzel fogható eredményekkel jártak. De itt több mint tízmilliárd forintról 
beszélünk már egy hónap vonatkozásában is, úgyhogy az irány mindenképpen pozitív. 

Itt még a foglalkoztatás érdekében tett gesztusokról volt szó. Úgy gondolom, ilyen 
gesztusok mindenképpen vannak, maga az egész rendszer egy hosszú távú 
foglalkoztatáspolitikai célt is megfogalmaz, de még említsük meg a rehabilitációs kártyát, ami 
bevezetésre fog kerülni, és a rokkantak számára biztosít teljes munkaadói járulékmentességet. 
Ezért ez mindenképpen, ha más nem, egy gesztus, de azért ennél sokkal több, hiszen itt akár 
több tízezer emberről beszélhetünk. 
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Bóka képviselő úr tette föl a kérdését a fejlesztési források tekintetében, a többletáfa 
lehívásáról. Itt mindenképpen egyeztetést javasolnék, nem biztos, hogy ezt az áfatörvényben 
lehet megoldani. Feltehetően segítségül kell hívni az európai uniós támogatási szakértőket az 
NFM-ből. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár úr. Akkor a másik államtitkár urat kérem. Nem 

muszáj. 
 
BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon rövid leszek. Két 

apró dolog. Veres miniszter úr, képviselő úr említette az előző napirendi pontnál, való igaz, 
lehet, hogy ezeket a tartalékokat teljes egészében törölni kell, ha sokkal rosszabb lesz a 
gazdasági helyzet. Azt gondolom, megnyugtató volt, amit a Nemzeti Bank elnöke mondott a 
tekintetben, hogy ha egy 0,6 százalékos növekedés valósulna meg, akkor is tartható a 
tartalékok törlésével a hiánycél. De nyilván a kormányzaton belül mindenkinek az a 
kötelessége, hogy azokat a javaslatokat kidolgozza, amelyek a 1,5 százalékos vagy annál 
nagyobb növekedést eredményez. 

A másik dolog, amit Bóka képviselő úr említett. Csatlakozom Balog Ádámhoz, való 
igaz, hogy az áfateher kezelése elsőre úgy tűnik, hogy csak a szerződések módosításával 
lehetséges. Én azt ígérem, hogy amint visszamegyünk, föl fogom venni a kapcsolatot az NFM 
vezetőivel a tekintetben, hogy megkeressük a lehető legegyszerűbb megoldást a probléma 
kezelésére. Nem többet, csak azt ígérem, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Mindkét államtitkár úrnak megköszönöm fárasztó 
munkáját. Eltöltöttek itt velünk jó néhány órát. Tehát döntenünk kell arról, hogy alkalmasnak 
ítéljük-e ezt a két törvényjavaslatot általános vitára. Elsőként a költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatról szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ez általános vitára kerüljön, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? Négy. 
Előadónak Bóka képviselő úr vállalkozik, kisebbségi előadó akar-e valaki lenni? Vágó 
képviselő úr? Vágó képviselő úr a kisebbségi előadó. 

Az utolsó szavazás következik, az adótörvényekkel kapcsolatos törvények 
módosításáról. Aki egyetért azzal, hogy ez a plenáris ülés elé kerüljön, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Tizenhat. Ki az, aki nem ért egyet. Négy. Most elköszönök a két államtitkár úrtól. 
Köszönjük szépen. Az előadója az utóbbi törvénynek Szijjártó Péter úr, kisebbségi előadó 
szintén Vágó képviselő úr. Köszönöm szépen. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Még egy bejelentésem van. Mai tudásunk szerint jövő hétfőn 
tartunk bizottsági ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 57 perc.) 

 
 
 

 Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


