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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a sajtó munkatársait, vendégeinket. A bizottság 
mai ülését megnyitom. A kiküldött meghívóban két napirendi pont szerepel, a nemzetközi 
pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszterjelölt kinevezés 
előtti meghallgatása. A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Ezért kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadja-e az általam javasolt napirendet. Aki 
igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta napirendjét. 

Varga Mihály tárca nélküli miniszterjelölt meghallgatása 

Tisztelettel köszöntöm Varga Mihály urat, a tárca nélküli miniszteri posztra javasolt 
miniszterjelöltet, a költségvetési bizottság korábbi elnökét, ebben a székben az én korábbi 
elődömet, aki a bizottság munkáját kiválóan ismeri, és azt is nagyon jól tudja, hogy ilyenkor 
mi szokott következni. Az szokott következni, hogy megkérem miniszterjelölt urat, hogy 
szíveskedjék azokat a gondolatait ismertetni velünk, amely gondolatok jegyében a leendő 
miniszteri tisztségét folytatni kívánja. Tessék parancsolni! 

 

Varga Mihály szóbeli tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a bizottság tagjainak 
beszámolhatok, azaz meghallgatnak. Hiszen úgy gondolom, hogy a magyar parlamentarizmus 
hagyományaihoz szervesen illeszkedik, hogy a kormány által tervezett bármilyen kormányzati 
változás a legalaposabb szűrőn, a végrehajtó hatalmat ellenőrző parlamenti szűrőn menjen 
keresztül. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget. 

Valóban, ahogy elnök úr is mondta, négy cikluson voltam ennek a bizottságnak a 
tagja, ebből 8 évig a bizottság elnökeként működtem. Nem mondom, hogy hazajáró lélek 
vagyok, de örömmel jövök vissza, mert nagyon sok volt bizottsági kollégával tudok itt 
találkozni. 

Ami a lényeget illeti, itt néhányan a fél 9-es gazdasági bizottsági meghallgatáson már 
hallhattak, de azt javaslom nekik, hogy ne befolyásolja őket az ott elmondott álláspontom. 
Nagyjából ugyanazt akarom most is elmondani, de ettől függetlenül még a képviselő szuverén 
módon hozhat döntést. Aki támogatott az előző bizottságban, lehet, hogy most itt majd 
meggondolja magát a végére. 

Nagyjából azt szeretném elmondani a bizottság tagjainak, hogy milyen munkára 
készülök, mi az a feladat, amit el kívánok látni. December 15-én a bizottság együttes ülésen 
hallgatta meg az elődömet, Fellegi Tamás miniszter urat, és akkor még, olvasva a bizottsági 
jegyzőkönyvet, egy kis tamáskodás volt, hogy vajon mire is lesz alkalmas egy tárca nélküli 
miniszter, ezeket az előkészítő megbeszéléseket hogyan folytathatja le. Azt gondolom, hogy 
egy fél év teltével már biztosabb, világosabb képe lehet a bizottság tagjainak is arról, hogy 
milyen munkáról, milyen feladatról van szó. Ez a munka lényegében arra a fő feladatra 
vonatkozik, hogy Magyarország sikeresen ki tudja maga alá feszíteni azt a védőhálót, ami a 
következő időszak, a következő hónapok vagy évek bizonytalanságai miatt szükséges. Fellegi 
Tamás kitűnően elvégezte ezt a munkát, hiszen eljutottunk a tárgyalások megkezdéséig. Az 
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Európai Bizottság zöld jelzést adott Magyarországnak, Magyarország tehát, amennyiben majd 
az Európai Bizottság és a Valutaalap képviselői is úgy döntenek, megkezdheti ezeket a 
megbeszéléseket. Azaz az ő egyeztetésükre várunk abban a tekintetben, hogy a tárgyalások 
konkrétan milyen időpontban indulhatnak el. 

Az elvégzett munka igényelte a kormányon belüli egyeztetések lefolytatását is. Hiszen 
itt nemcsak egy tárcának van feladata, hanem többnek. Nyilván a legkomolyabb 
háttérmunkát, szakértői munkát a Nemzetgazdasági Minisztérium végzi, de az elmúlt 
hónapokban szükség volt arra, hogy a Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium, de még a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is részt vegyen azokban a munkákban, amelyek 
lehetővé tették ennek a tárgyalásnak a megkezdését. 

Össze is keveredtek egy kicsit itt a szálak, ezt hadd tegyem hozzá, hiszen egyszerre 
három területen is megbeszélések, egyeztetések folytak. Ugye, van a kötelezettségszegési 
eljárás, amely Magyarország szempontjából, azt kell mondanom, kedvező módon zárult le. 
2004. óta túlzott deficit eljárás alatt állunk, amelynek, remélem, júniusban örömteli módon 
tehetünk pontot a végére. És van a harmadik vonal, a Valutaalappal, Európai Unióval folyó 
hiteltárgyalás megkezdése. Az elmúlt hónapokban sok szempontból ez a három, egymástól 
egyébként elválasztható szál kicsit összekeveredett, nehezítve azt, hogy Magyarország minél 
hamarabb megkezdje a tárgyalásokat. Ezért is gondolom azt, hogy a külön tárca nélküli 
miniszteri funkció indokolttá teszi azt, hogy lehetőség szerint ezek az egyeztetések a 
kormányon belül is hatékonyabban történjenek meg. 

Mit tett Magyarország az elmúlt hónapokban azért, hogy a tárgyalásokra zöld jelzést 
kapjunk. Két olyan fontos dokumentumot készítettünk és juttattunk el az Európai Unióhoz, 
amelyek, azt gondolom, kedvező fogadtatásra találtak. Az egyik a konvergenciaprogram 
legutóbbi változata volt, amelyet az Európai Bizottság elkezdett értékelni, a másik pedig a 
Széll Kálmán terv 2.0, amely azokat az intézkedéseket gyűjtötte, foglalta össze, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az általunk, illetve az Európai Bizottság által is elvárt hiányszámok 
teljesüljenek. Itt most csak annyit tudok elmondani, hogy nyilván még egy árnyalatnyi eltérés 
van az Európai Bizottság és a magyar kormány álláspontja között. Ez elsősorban a hiány 
mértékére vonatkozik, hiszen az idei évre -2,5 százalék, jövő évre -2,2 százalékot vár a 
magyar kormány, az Európai Bizottság pedig legutóbb azt jelezte, hogy 2012-re 
nézetazonosság van, tehát -2,5 százalékos hiányt vár, a jövő évre vonatkozóan pedig -2,9 
százalékos hiányt jelez. Azon leszünk, hogy a most előkészített intézkedésekkel igazolni 
tudjuk azt, hogy 2013-ban is egy kényelmes 3 százalék alatti hiány lesz. 

Ehhez talán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a magyar kormány is folyamatosan 
értékeli a magyar gazdaságban és az Európai Unió gazdaságában kialakult helyzetet. Egy 
olyan gazdaság, amely 75-80 százalékban külkereskedelmét tekintve nagyon szorosan kötődik 
az Európai Unió tagországaihoz, nem teheti meg, hogy az egyik szemét ne mindig a külső 
folyamatokon tartsa. Ezt jól jelzi egyébként, hogy az euróövezet, az Európai Unió gazdasági 
növekedése és a magyar gazdasági növekedés milyen szoros korrelációban van. A legutóbbi 
negyedéves számok azt mutatják, hogy az eurózónában 0 százalék körüli stagnálás van, az 
Európai Unió gazdaságában 0,1 százalékkal lényegében stagnálás mutatható ki, a magyar 
gazdaság pedig az utolsó 1 évben, az utóbbi négy negyedéves teljesítményét tekintve sajnos 
szintén stagnálás közeli állapotban van. 

Erről még akkor is őszintén kell beszélni, ha tudjuk, hogy a körülöttünk kialakult 
gazdasági folyamatok nagy részéért most nem a magyar kormányt terheli a felelősség. Hiszen, 
ha megnézem, hogy a külső kereslet hogyan csökken, az ipari exportunk hogyan csökken a 
megrendelésállomány csökkenése miatt, vagy megnézem azt, hogy a költségvetéssel szemben 
milyen elvárásai vannak az Uniónak, milyen számokat kell teljesítenünk ahhoz, hogy a 
kohéziós alapból nyújtott támogatás egy részét ne függessze fel, akkor azt mondom, hogy 
jelentős részben azért tőlünk függetlenül alakulnak ezek a mutatók. Van itt egy kis naptári 
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bázishatás is, mondjuk a mezőgazdaság teljesítménye 2011-ben erős közepes volt a 2010-es 
gyengébb évhez képest. Most látszik, hogy az idei év egy picit gyengébb lesz, a magas bázis 
miatt a növekedési mutatóink gyengébben fognak alakulni. Összességében tehát a magyar 
kormány várakozásaihoz közel állóan alakulnak ezek a növekedési mutatók. Urai vagyunk a 
helyzetnek, és azt tudom önöknek mondani, a fejüket picit csóváló képviselőknek is, hogy 
2012 második felében azért erőteljesebb növekedés lesz. Részben, mert a bázishatás ki fog 
futni, másrészt az Európai Unió, valamint a német gazdaság növekedési kilátásait a második 
félévben mindenki magasabbra várja. A bázis és a külső okok mellé azért hadd tegyem hozzá 
harmadik pontként azt is, hogy az autóipari, autógyártási kapacitásaink elindulnak, akkor ez a 
szám nyilvánvalóan kedvezőbb lesz. 

Végezetül azt hadd tegyem a rövid bevezetőhöz hozzá, hogy egy új helyzet, egy új 
közgazdasági gondolkodás van kialakulóban, az Unióban és a Valutaalapnál is. Ha megnézik, 
hogy az elmúlt hetekben milyen nyilatkozatok születtek, akkor ezek a nyilatkozatok sokkal 
inkább az austerity helyett a stimulusra teszik a hangsúlyt, tehát a szigorú fiskális fegyelem 
mellé egyre inkább fölzárkózik a gazdaságösztönző, gazdaságserkentő lépések kívánalma is. 
Épp egy tegnapi vagy tegnapelőtti hír volt, hogy a G8-ak találkozóján a legtöbb hozzászóló, 
talán egy kivételével, arról beszélt, hogy milyen növekedésösztönző lépésekre van szükség. A 
magyar kormány az elmúlt hónapokban is, sőt, azt gondolom, az elmúlt két évben is 
törekedett arra, éppen a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés miatt legyenek ilyen 
ösztönző lépések. Reméljük, hogy ha most kapunk egy külső megerősítést ehhez az 
intézkedéssorozathoz, és lesz egy erőteljesebb külső hatás, akkor nekünk is könnyebb lesz a 
gazdasági teljesítményünket növelni. 

Tisztelt Bizottság! Ennyit kívántam röviden elmondani. Azzal hadd zárjam, hogy 
három dolgot szeretnék miniszterként elvégezni. Az egyik nyilván egy bizalomerősítő 
lépéssorozat, megerősíteni a tárgyaló partnereinket abban, hogy Magyarország megbízható és 
kiszámítható partner lesz. A másik, hogy ez a védőháló megszülessen. A harmadik, hogy a 
megállapodást meg tudjuk kötni, hiszen közgazdászként meggyőződésem, hogy 
Magyarország számára nagyságrendi megtakarítást és előnyöket jelenthet, ha ez a 
megállapodás megszületik. Azt is hadd tegyem ehhez hozzá, hogy még az sem baj, ha ez 
nagyjából hasonló lesz, mint amit még 1996-ban Horn Gyula és Medgyessy Péter kötött az 
IMF-fel. Akkor is létrejött egy megállapodás, de egyetlen fillért nem hívott le a magyar fél. 
Azt gondolom, ha egy ehhez hasonló megállapodást el tudunk érni, amit csak védőhálóként 
üzemeltetünk, de a bizalmat erősíti, a felárat pedig csökkenti, akkor elértük azt a célt, ami 
miatt a magyar kormány tavaly novemberben kezdeményezte a tárgyalások felvételét. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és várom kérdéseiket. 
 
ELNÖK: A magam és a bizottság nevében megköszönöm miniszterjelölt úr bevezető 

gondolatait. Ahogy miniszterjelölt úr is ajánlotta, kérdezem, hogy kinek van kérdése Varga 
Mihály úrhoz. Vágó Gábor képviselő úr! 

Vágó Gábor kérdései és a válasz 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt 
Úr! Egyrészt nyilvánvaló, hogy ön felé a legfontosabb elvárás a kiszámíthatóság 
megteremtése és a bizalom erősítése. A kiszámíthatóság megteremtésében ön személyesen tud 
garanciát nyújtani, de azért a Nemzetgazdasági Minisztériumnál van végül is ennek a 
főterepe. Milyen úton-módon tud ráhatni a Nemzetgazdasági Minisztériumra, hogy ez a 
kiszámíthatóvá tevő lépéssorozat meginduljon végre? Esetlegesen a megállapodáshoz vezető 
út kapcsán ön mint egy postás tud csak működni, információt visz a tárgyalásokról a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak, vagy erős politikai ráhatással is tud majd lenni a 
Matolcsy-minisztériumra? 
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A másik kérdésem az ön elődjével, Fellegi miniszter úrral kapcsolatos, akinek eléggé 
tiszavirág életű volt a tárca nélküli miniszteri karrierje. Ez milyen okokra vezethető vissza? 
Értem, hogy az előszobából most már a tárgyalóasztalig elvitte a folyamatot, de mégis milyen 
okok vezettek arra, hogy ön akár alkalmasabb lehet erre? Talán miniszterelnök úrral tárgyalt 
erről is, hogy milyen plusz elvárások nehezednek önre. Ez jelentheti-e azt, hogy a kuruc 
szabadságharcból áttértünk egy labanc útra, vagy pedig egy kényes egyensúlyt követ a 
kormány? A költségvetési bizottságban az elmúlt két hétben többször merült föl az a 
kérdéskör, amit ön is említett, a megszorítások, illetve a növekedés politikája, mivel fordult a 
nemzetközi széljárás. Ugyebár itt ellenzéki képviselőtársaimmal emlékeztettük arra a 
kormánypárti képviselőtársainkat, hogy anno, 2010 nyarán nagyobb hiányelengedéssel, de 
mégis növekedésösztönzési tervvel állt elő a kormányzat, amire az akkori nemzetközi 
gazdasági konszenzus, Brüsszel, illetve a Sárközy-Merkel duó nemet mondott. Így lett a 
szoros hiánycél a fő célja a magyar gazdaságpolitikának is. Azáltal, hogy esetlegesen módosul 
ez a nemzetközi konszenzus, a magyar gazdaságpolitikában is várhatóak-e olyan lépések, 
amelyek után nem a hiánycél tartása lesz a fő cél, és ezáltal olyan növekedésösztönző lépések 
is jönnek majd, amelyek nem a megszorításokon alapulnak? Tudom, hogy önök nem szeretik 
használni a megszorítás szót, de mégis csak valamiféle kiadáscsökkentésről és 
adónövekedésről volt szó az eddigiekben. Amennyiben sikerül a gazdasági diplomáciának, 
így a gazdasági diplomácia vezetőjeként önnek elérni azt, hogy a hiánycél módosuljon, akkor 
várható-e az, hogy a megszorítások alábbhagynak a magyar gazdaságpolitikában? 

Ön is megemlítette a túlzott deficit eljárást. A fő cél az, hogy ez megszűnjön. 
Valószínűleg ez áll annak hátterében, hogy egy koraszülött költségvetést tervez most a 
kormány. Hiszen minden eddigi hagyománnyal, illetve a nemzetközi standard-ekkel szemben 
kora nyárra megszületik majd a költségvetés. Ön úgy gondolja-e, hogy ez a koraszülött 
költségvetés elég lesz arra, hogy a túlzott deficit eljárást megszüntesse a Bizottság, vagy pedig 
csak annyit érünk el, hogy a koraszülött költségvetésen majd ismét módosítani kell, és az 
ismét a kiszámíthatatlanságot növeli, ez a bizalmat csökkeni, ami ismét a kamatfelárak 
emelkedéséhez vezethet? Ön szerint nemzetközi szinten elégséges-e ez a koraszülött 
költségvetés ahhoz, hogy a túlzott deficit eljárás megszűnjön, vagy ez pedig csak egy olyan 
próbálkozás, amivel akár többet is veszthetünk, amennyiben módosítani kell a tervszámokon? 

A tárgyalások kapcsán is felmerülnek kérdések. Nem akarok nagyon belemenni a 
részletkérdésekbe, de az IMF elvárásai között szerepelt két olyan kérdéskör, ami az ellenzék 
számára is viszonylag fontos. Az egyik, hogy most már az IMF sem ajánlja az egykulcsos 
adót. Ez a kormányzati tárgyalások során „szent tehén”, ezt Fellegi miniszter úrtól is 
megkérdeztem anno, amelyhez semmiféleképpen nem nyúl hozzá a kormány, vagy ez is 
ugyanúgy tárgyalási alapként jelenik meg? A Költségvetési Tanács kapcsán is merülnek fel 
kérdések, hiszen a Költségvetési Tanács apparátus nélkül nagy politikai hatalommal van 
felruházva, ráadásul úgy, hogy igazából főként idén, a koraszülött költségvetés eljárási 
folyamatában sok ideje nincsen véleményezni szakmai alapon ezeket a tervszámokat. 

Még egy utolsó kérdésem van azzal kapcsolatban, hogy az IMF-tárgyalások 
feltételeiről még a megállapodás megkötése előtt fogják-e a közvéleményt vagy legalábbis az 
ellenzéki pártokat tájékoztatni. Fogják-e tájékoztatni arról, hogy mik ezek a feltételek, milyen 
politikai, illetve gazdaságpolitikai feltételeket támaszt az IMF a védőhálóért cserébe? Még 
egy dolog van, amiről már nyilatkozott, csak jó lenne, ha hallanánk itt, a bizottságban is, hogy 
mekkora legyen ez a védőháló. (Balla György közbeszól.) Balla György képviselő úr kedvéért 
sem mondom el. Azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora védőhálóra számít a kormányzat 
és az IMF-tárgyalások végén. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselőtársaim türelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr sok kérdést tett föl. Megítélésem szerint 

nem is mindegyik illik bele egy leendő tárca nélküli miniszter kompetenciakörébe, de ennek 
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megítélését a leendő miniszter úr megítélésére bízom, hogy szíveskedjék válaszolni azokra a 
kérdésekre, amelyeket a tárca nélküli miniszteri kompetenciakörbe tartozónak ítél. Tessék 
parancsolni! 

 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! 

Köszönöm szépen a kérdéseit. Ha jól számoltam, legalább 8 kérdést tett föl. Igyekszem rövid 
lenni. Az első kérdése a szerepkörömre vonatkozott, erre mindenképpen válaszolnék. Én a 
postás szakmát sem becsülném le, nagyon sok tisztességes postásember van az országban, 
úgyhogy becsüljük meg a postásainkat is, nagyon fontos munkát végeznek. Azt gondolom, az 
én feladatköröm nem ehhez hasonló lesz. Amikor miniszterelnök úrtól megkaptam a fölkérést, 
azzal olyan mandátumot kaptam, ami viszonylag széles lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tárgyalások során kellő rugalmasságot tudjak tanúsítani. Nyilván vannak olyan kérdések, 
amelyekben a magyar kormány kompetenciáját nem lehet megkérdőjelezni, például az 
egykulcsos adó ügye. Ha ez fölmerül tárgyalási kérdéséként, ebben a magyar kormánynak 
kell állást foglalnia. De egyébként egy sor apró részletkérdést illetően, azt gondolom, megvan 
az a felhatalmazásom, amelynek révén a tárgyalások menetét föl tudom gyorsítani. 

Ami Fellegi Tamás szerepét illeti, azt gondolom, ő elvégezte azt a munkát, amire 
megbízást kapott, eljutottunk addig, hogy megkezdhetjük a tárgyalásokat. Ő a munkáját 
alapvetően egy nagyon nehéz időszakban végezte, hiszen, ahogy mondtam, a túlzott deficit 
eljárás, a kötelezettségszegési eljárások ügye összegabalyodott a hiteltárgyalások 
megkezdésével. De Fellegi miniszter úr szerintem jó munkát végzett, azt gondolom, nem lehet 
megkérdőjelezni azt, hogy fontos szerepe volt abban, hogy eddig el tudtunk jutni. 

Ami 2010 nyarát illeti, és ezzel a hiánycélhoz jutottunk el, az ma már többé-kevésbé 
történelem. Ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy a magyar kormányban megvolt a szándék 
arra vonatkozóan, hogy azt az irreális elvárást, amit a 2010-es, örökül hagyott költségvetésben 
találtunk, hogy 3,8 százalék legyen a hiány mértéke, megpróbáljuk megváltoztatni. Akkor, 
2010 nyarán a magyar kormány az Európai Unió és az IMF illetékeseivel is arról tárgyalt, 
hogy hogyan lehetne, mondjuk legalább 1 százalékkal növelni ennek a hiánynak a mértékét. 
Hiszen számításaink szerint a tényleges hiány valahol 7-7,5 százalék körül alakulhatott volna 
abban az évben. Akkor elég világos elutasítást kaptunk, az Európai Unió illetékesei, Barroso 
úr és mások is úgy látták, úgy gondolták, hogy Magyarországnak ehhez a szigorú 
hiányelváráshoz kell tartania magát. 

Ma már persze, két év után, lehet, hogy ők is másképp gondolnák ezt a helyzetet. 
Látva azt, hogy mi történik Európában, főként Görögországban, de más dél-európai 
országokban is, azt gondolom, helyesebb lett volna, ha akkor egy lassabb hiánymérséklést 
tesznek lehetővé Magyarország számára. Itt emlékeztetnék egy tegnapi hírre, hogy 
Spanyolország kockázati felára, CDS felára elérte a magyar kockázati felárat, pedig egy jóval 
nagyobb és jóval régebben az Európai Unióba szervesen illeszkedő gazdaságról van szó. Ez 
pusztán annak köszönhető, hogy a spanyol pénzügyminiszter bejelentette, hogy 8,9 százalék 
volt a tavalyi hiány, némiképp elszámolták magukat. Majd aztán néhány óra múlva a spanyol 
miniszterelnök közölte, hogy nem 8,9, hanem csak 8,5 százalék volt a hiánynak mértéke. 
Emiatt a piacok érezhető módon nagyfokú bizalmatlansággal reagáltak erre a hírre. Tehát azt 
gondolom, nekünk most az a feladatunk, hogy azt meg tudjuk majd értetni, hogy 
Magyarország olyan pályára kívánja a gazdaságát állítani, amely tartani kívánja a hiány- és 
adósságcsökkentő trendet, ugyanakkor a gazdasági ösztönzésre is mindenképpen hangsúlyt 
akar helyezni. 

Megszorítás, nem megszorítás? Képviselő úr, én többször elmondtam, hogy szerintem 
az a megszorítás, amikor fűnyíróelvszerűen minden tárcától elveszünk valamennyi pénzt 
annak érdekében, hogy a hiány mértékét csökkenteni tudjuk. A magyar kormány az elmúlt két 
évben nem ilyen lépéseket tett. Mi átalakítottunk nagy rendszereket. Emlékezzen vissza! Az 
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önkormányzati rendszer, az egészségügyi rendszer, az oktatási, a közoktatási, a felsőoktatási 
rendszer átalakítása mind arról szólt, hogy hogyan lehet működőképesebbé tenni ezeket a 
rendszereket. És ha ennek a folyamatnak a végén megtakarítás van, annak nyilván mindenki 
örülni fog. De nem az volt az elsődleges cél, hogy megszorításokkal pénzt vegyünk el 
bizonyos szektorokból, ágazatokból, hanem ezeknek a rendszereknek az átalakítása volt a 
legfontosabb. 

A 2013-ra készülő költségvetésről szeretném elmondani képviselő úrnak is, hogy 
nyáron tudjuk a vita első szakaszát lezárni, de lesz alkalom arra, hogy még az ősz folyamán is 
tárgyaljon erről a parlament. Ez egy komoly munka, a tárcák előkészítő munkáját igényli, a 
parlamentnek is komoly munkát kell végezni. Én sem tartanám azt reálisnak, ha, mondjuk 
június végéig, július elejéig a magyar kormány 2013-ra teljes, részletes költségvetést tudna 
elfogadni. Tehát lesz még mód arra, hogy akár a bizottság tagjaként, akár képviselőként az 
ősz folyamán a költségvetésről fejtse ki álláspontját. 

Az egykulcsos adóra itt már utaltam. Nem tudom, hogy mi lesz a Valutaalap és az 
Európai Bizottság tárgyalási ajánlata, ezt meg kell várnunk. Erről nem mi döntünk, ezt bízzuk 
rájuk. Ha ezt közlik velünk, akkor erről a megfelelő formában tájékoztatni fogjuk önöket is 
egy adott időpontban. Egyébként én itt, mert volt egy, a tájékoztatásra vonatkozó kérdése is, 
azt szeretném elmondani, hogy ha a bizottság bármikor igényli, akkor nagyon szívesen állok 
rendelkezésre, akár nyílt, akár zárt ülés formájában tudom önöket majd arról tájékoztatni, 
hogy ezeken a tárgyalásokon mi történik, vagy mi történhet. 

A Költségvetési Tanács ügyében hadd vitatkozzam önnel, képviselő úr. A 
Költségvetési Tanács nincs apparátus nélkül, hiszen olyan tagjai vannak, akik konkrét 
intézményeket vezetnek, teljes apparátusi hátországuk van. Ha ennek a tanácsnak tagja 
például a jegybankelnök, akkor ne gondolja képviselő úr, hogy a jegybank apparátusát, ha jól 
emlékszem 400 fő dolgozik éppen a jegybankban, nem mozgatja annak érdekében, hogy a 
megfelelő háttérszámítások elkészüljenek. Ugyanez igaz az Állami Számvevőszék elnökére 
is. Egy több mint 600 fős apparátus szerintem érdemben tud ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni. Én ebben a kérdésben tehát másként látom a helyzetet. 

Végül a védőháló nagyságáról. Egy korábbi interjúban már utaltam arra, hogy a 
piacnak is van egy bizonyos elvárása. Ha túlságosan kismértékű lesz az összeg, az egyfajta 
hiteltelenséget jelenthet, ha túlságosan nagymértékű lesz, az bizalmatlanságot jelent. Tehát 
éppen a megfelelő nagyságrendet kell majd eltalálni. Ez ennek a tárgyalásnak az egyik 
„művészi eleme”, hogy a pontos összeget jól meg tudjuk határozni. Ez nemcsak a magyar 
kormányon múlik, hanem a washingtoni és brüsszeli tárgyalópartnereken is. Engedje meg, 
hogy én itt most ne menjek bele találgatásokba. Azt gondolom, ha 2-3 esztendőt biztonsággal 
le tudna finanszírozni egy ilyen hitel, azt megfelelő összegnek lehet tekinteni. Az a célunk, 
még egyszer mondom, hogy egy elővigyázatossági jellegű megállapodásra kerüljön sor, hogy 
ne kelljen felhasználni ezt a hitelt. De ha már összegről beszélünk, és az összeg nyilván sok 
szempontból irányadó lesz a piacok számára, akkor ez 2-3 év hosszában, belátható időszakra 
vonatkozóan megfelelő nagyságrendűnek kell lennie. Köszönöm szépen a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönjük a válaszait, miniszterjelölt úr. Dancsó képviselő úr kíván kérdést 

föltenni. 
 

Dr. Dancsó József kérdései és a válasz 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Úgy gondolom, hogy egy ilyen 
meghallgatáson, beszélgetésen nem feltétlenül ilyen típusú kérdések feltevésére van mód és 
lehetőség, vagy nem ilyen jellegű kérdésekkel kell foglalkozni, hiszen ezek más irányokat, 
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szakirányokat érintenek. Egy ilyen meghallgatáson inkább arról kellene beszélnünk, amit 
Varga képviselő úr már jelzett, hogy a magyar parlament legszebb hagyományaihoz tartozik 
az ilyen típusú találkozás, hogy egyáltalán a jelölt személyét értékeljük, az önéletrajz 
rendelkezésünkre áll, illetve milyen elképzelései vannak, amiket az elején fölvázolt 
miniszterjelölt úr. Úgy gondolom, hogy az a szakmai önéletrajz, ami itt van előttünk, és az 
ebből fakadóan leszűrhető szakmai tapasztalat mindenképpen impozáns, mindenképpen 
kiváló. Nyilván nem véletlenül értékelték külföldi körök is azt, hogy Varga Mihály 
miniszterjelölt úr lehet az, aki átveszi ezt a tárca nélküli miniszteri posztot, a munka 
irányítását, hiszen a külföld felé is nagyfokú bizalmat élvez a tevékenysége. 

Ami pedig az elmondottakat, elhangzottakat illeti, két kérdésem lenne. Az egyik az, 
hogy hogyan látja miniszterjelölt úr, mikorra zárulhatnak le ezek a tárgyalások, amelyeket az 
IMF-fel fog majd folytatni. Hiszen lényeges kérdés, úgy gondolom, hogy milyen időpontra 
kell meghatároznunk ennek a tárgyalássorozatnak a végét. A másik. Utalt arra, hogy a 
kockázati felárak vonatkozásában jelentős lépés lesz a megállapodás létrejötte. Mit jelent ez 
ön szerint? Konkrétabban akár a CDS felár vonatkozásában, akár az államadósság 
finanszírozásában mit jelent egy ilyen típusú megállapodás létrejötte? Milyen finanszírozási 
könnyebbséget jelenthet Magyarország számára? Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét megadom a szót miniszterjelölt úrnak. 
 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen. A másik bizottságban egy 

hirtelen mondatban úgy fogalmaztam, de itt is azt tudom mondani, hogy nem vagyok 
szupermen, tehát csodát ne várjon tőlem senki. A tárgyalásokon fogom vezetni a magyar 
delegációt, képviselem a magyar kormány álláspontját. De tudatában vagyok annak, hogy egy 
sikeres megállapodás nemcsak rajtam múlik. Azt javaslom valamennyiünknek, hogy ne 
essünk szereptévesztésbe. Nagyon fontos, hogy a magyar kormány milyen szándékokkal ül le 
tárgyalni, mert van két olyan fontos partner, akiken alapvetően és többségében múlik, hogy 
lesz-e megállapodás vagy sem. Nem tudom ma megmondani, hogy milyen feltételeik lesznek, 
nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen nagyságrendű összeget javasolnak majd 
Magyarországnak. Én azon leszek, hogy a lehető legkedvezőbb megállapodást tudjuk 
megkötni az ország szempontjából. Az ország szempontjából pedig az a legkedvezőbb 
megállapodás, amely bizalmat erősít, amely csökkenti a kockázati felárakat, amely csökkenti 
az ország működési költségét, csökkenti a finanszírozási igényünket. Tehát olyan szerződést 
szeretnénk elérni, amelyet nemcsak Washingtonban, nemcsak Brüsszelben, hanem a piacokon 
a bennünket finanszírozó pénzügyi központokban is kedvezően fogadnak. 

Ebből kifolyólag sajnos nem tudok arra válaszolni, hogy mikor zárulhat le ez a 
tárgyalás. Én, hogy mondjam, érdekelt lennék abban, hogy az a munka, amire miniszterelnök 
úr felkért, minél hamarabb lezáruljon. Akkor lennék a legboldogabb, ha hamarosan azt 
tudnám mondani a bizottság tagjainak, hogy a munkát, amivel megbízott a miniszterelnök és a 
magyar kormány, sikeresen elvégeztem, az állásom megszűnt, és újra egyszerű mezei 
parlamenti képviselőként vállalhatok részt a ránk háruló feladatokban. Ez lenne a 
legideálisabb, nyugodtan mondhatom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez 1-2 hónapon belül 
megtörténik. Arra kell fölkészülni, hogy ez hosszabb időszakot jelent. Elhangzott már olyan 
kijelentés, hogy a nyár ebből a szempontból nem kedvező egy ilyen tárgyalássorozatnak, mert 
a tapasztalatok alapján nyáron minden hivatalban lelassulnak ezek a munkák. De még egyszer 
mondom, a magyar kormányon nem fog múlni ennek a munkának az elvégzése, a 
megállapodás megkötése. 

Hogy mit jelenthet számszerűen egy jó megállapodás? Pontos számítása szerintem 
senkinek nincs. Nagyjából viszonyítani tudunk adatokhoz. A jegybank legutóbbi, első 
negyedéves jelentése arról számolt be, hogy az államadósság mértéke az árfolyamváltozásnak 
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köszönhetően a bruttó hazai termék 78,9 százaléka lett. Ez is azt jelzi, hogy egyfajta 
bizalomerősítés már rövid távon is több százmilliárd forintos megtakarítást jelent az 
országnak. Ha jól emlékszem a pontos számra, 526 milliárd forintot írnak kedvező irányú 
nettó pozícióváltozásként az adósság tekintetében. Ha ebből indulok ki, akkor azt tudom 
mondani, hogy a mostani, még mindig indokolatlanul magas kockázati felár biztosan 
csökkenni fog, és ennek hatására a magyar költségvetés, a magyar államháztartás kisebb 
finanszírozási igénnyel tud majd működni. Még egyszer mondom, nem tudok pontos számot 
mondani, ilyen számításaink nincsenek, de ez jóval meghaladhatja a százmilliárd forintot. Az, 
hogy több százmilliárd forint lenne, erre nem tudok biztosan válaszolni, de akár még ilyen 
szintet is elérhet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Puch képviselő úr kíván kérdezni. 
 

Puch László véleménye, Herman István Ervin kérdése és a reflexió 

PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy 
amit miniszterjelölt úr elmondott, maximális egyetértéssel találkozik, és bár nincs nagy 
szüksége rá, azért az ellenzéki támogatás is biztosítható. Ugyanis elsősorban a 
Magyarországgal szembeni bizalom helyreállítása fogja megalapozni azt, hogy újra hitelezni 
fognak Magyarországnak, majd ebből lesz egy növekedés és egy foglalkoztatásbővülés. Úgy 
gondolom, nem lehet másképp a sorrendet fölállítani. Egyébként nagy örömmel hallottam, 
amikor a három fő cél kitűzése megtörtént a tárgyalás menetében. 

Azt sajnálom csak, hogy azok a kamatfelárak, amiket fölöslegesen vagy legalábbis 
többségében a nem mindig meggondolt döntések eredményeként kifizettünk az elmúlt másfél 
évben, kidobott pénzek lesznek, és most nem szeretnék én sem számokkal dobálózni. De 
remélem, hogy ez a fordulat meghozza azt a kiegyensúlyozott, normális működést, ami a 
gazdaságpolitikában feltétlenül szükséges ahhoz, hogy azok a célok megvalósuljanak, hogy 
olcsóbb, biztosabb legyen a finanszírozás, és ne csak a költségvetés finanszírozása, hanem a 
gazdaság finanszírozása is helyre álljon. Mert azt hiszem, képviselőtársaim, itt nagyon 
lelkesen beszélhetünk, de amíg a bankok finanszírozási hajlandósága a magyar gazdaságban a 
nulla felé kezd konvergálni, addig növekedésről nagyon nehéz lesz beszélni. Tehát úgy 
gondolom, hogy ezek a célok valódi gazdaságpolitikai fordulatnak értékelhetők, amennyiben 
a miniszterjelölt úr céljai jelentős részét eléri. 

Akkor mi az, amiért mégis azt gondoljuk, hogy bár alkalmas személyileg, és a 
célokkal is egyetértünk, mégsem a támogató, hanem a tartózkodó szavazatunkat fogjuk 
leadni. Ez pedig az, hogy meggyőződésünk, hogy ez a struktúra nem tudja azokat a célokat 
maradéktalanul teljesíteni, amiket miniszterjelölt úr felvázolt. Ehhez vissza kéne állnia az 
önálló Pénzügyminisztériumnak, ahol a gazdaságpolitikának egy gazdája van, és valódi 
befolyása van a gazdaságpolitikai folyamatokra. Ha sokgazdás ez a rendszer, és a gazdák 
különböző érdekek mentén feszítik és húzzák a rendszert, az nem személyi, hanem 
strukturális probléma. Ebből következően úgy gondoljuk, hogy amennyiben ez a helyzet úgy 
állna elő, hogy a kormány ezzel a személyi lépéssel együtt a struktúrán is változat, és a 
gazdaságpolitikát annak a kezébe adja, aki ezeket a célokat határozza meg, ezekért a célokért 
hajlandó is tenni, az támogatható lenne. És szeretném mondani, miniszterjelölt úrnak mi 
elhisszük, hogy ezekért a célokért hajlandó tenni. De hogy lehetősége lesz-e a jelenlegi 
kormányzati szándékok és kormányzati többség mellett, azt gondolom, utólag lehet értékelni. 

Úgyhogy mi minden segítséget megadunk ebben az ügyben, amennyi lehetőségünk 
van, akár belföldön, akár máshol, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ez ma Magyarország 
érdeke, ez ma a magyar gazdaság érdeke, ez a magyar társadalom érdeke. Mert a húzd meg, 
ereszd meg politikája, az, hogy állandóan konfliktusban vagyunk, és kocsmai verekedéseket 
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kezdeményezünk a világ pénzügyi központjaival, eredményre nem tud vezetni, ez biztos. Ez 
látszik. És ez a kamatfelárakban látszik. De szeretném a képviselő urak figyelmét felhívni, 
hogy bár a spanyolok ma utolértek bennünket, de volt olyan időszak, amikor a spanyolokkal 
együtt voltunk, csak mi siettünk a kamatfelárak tekintetében, és másfél év alatt értük el azt a 
szintet, amire egyébként az olasz pénzügyminiszter, azt mondta, hogy ha náluk ilyen szint 
következne be, az már nem visszafizethető feltétel. Remélem, hogy ebben érdemes lesz 
visszalépni. Figyelmükbe ajánlom, mindannyiunknak, magunknak is, hogy amit 
miniszterjelölt úr mondott, abban legyünk eltökéltek és együttműködők. Köszönöm szépen, és 
jó munkát kívánok önnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, ez inkább vélemény volt, 

álláspont, semmint kérdés. Természetesen erre is reagálhat miniszterjelölt úr, de akkor nem 
biztos, hogy most neki kell adnom a szót, hanem Herman képviselő úrnak, aki szintén 
kérdezni akar. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Abban, hogy az IMF-fel sikeres és gyümölcsöző együttműködés alakuljon 
ki, a jegybank szerepét megkérdőjelezni nem lehet. Az elmúlt hetekben úgy a gazdasági 
bizottságban, mint a költségvetési bizottságban a jegybank elnöke részt vett a munkában. 
Mind a két alkalommal megkérdeztem a jegybank elnökétől, hogy a jegybank és annak elnöke 
kinek érdekeit kell hogy képviselje. Mind a két alkalommal egzakt, egyenes, világos választ 
kaptam, amely úgy szólt, hogy a magyar nép érdekeit kell hogy képviselje. A magyar nép, 
tekintettel arra, hogy a jegybank közvetlen kapcsolatot nem ápol a magyar néppel, a 
parlamenti demokrácia keretében belül, az országgyűlési képviselőkön keresztül gyakorolja 
ezt a jogot, és a parlamentben a nép által delegált képviselők megválasztják a kormányukat. 
Ön ennek a kormánynak a tagja. Kérdésem arra irányul, hogy mikor tervezi a jegybank 
elnökével a kapcsolat felvételét, a gyümölcsöző együttműködés reményében, és mikor 
tájékoztatja a jegybank elnökét, hogy mi a szándéka, mi az érdeke a magyar népnek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez valóban kérdés volt. Tessék parancsolni, 

miniszterjelölt úr! 
 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Természetesen régi költségvetési bizottsági 

tagként kihasználom az alkalmat, hogy a véleményre is reagáljak, ha megengedi elnök úr. Azt 
gondolom, egyetértünk abban, hogy a bizalmat kell erősíteni, de nem szabad úgy tenni, 
mintha nem egy adott helyzetben, egy adott környezetben akarnánk a bizalmat erősíteni. Csak 
azt akarom mondani, hogy amíg a kamatfelárak tekintetében Magyarországgal szemben 
kialakult, arról azért nem feltétlenül és kizárólag csak a magyar kormány tehet. Azért lássuk 
be, a magyar kormány az intézkedéseinek sebességével, másrészt irányával érdekeket sértett. 
Ezek az érdekek Magyarországgal szemben is megmozdultak. Most idézhetnék feljelentő 
leveleket, felidézhetném, mondjuk az Európai Parlamentben Magyarországgal szemben 
tanúsított magatartást. De azt gondolom, hogy ez egy adottság, ezen nem tud a magyar 
kormány változtatni. 

Mi hiszünk az érveink igazában, és attól a meggyőződéstől hajtva dolgozunk, hogy 
előbb-utóbb a bírálóink is belátják, a magyar kormánynak sok szempontból igaza volt. 
Utaltam itt bevezetőmben a szigorú fiskális politika és a növekedés közötti, most úgy látszik, 
hogy változó hangulatra. A magyar kormány ezt 2010. óta mondja. Úgy tűnik, most megérett 
a helyzet arra, hogy ehhez a külső segítséget is megkapjuk. De mondhatnék még számtalan 
ilyen apró kérdést. Ezek közül most csak a médiatörvényt emelném ki, amelynek látszólag 
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semmiféle összefüggése nincs a gazdaságpolitikával, de mégis, annak a hangulatnak, amit a 
médiatörvény körül keltettek, nyilvánvaló hatása van a befektetői magatartásra. Ne tegyünk 
úgy, mintha ez az összefüggés bizonyos szempontból nem létezne! Egyébként pedig 
egyetértek képviselő úrral, a bizalom visszanyerése, vagy a bizalom fenntartása 
mindenképpen nagyon fontos a magyar kormány számára. A törvényeket, megállapodásokat 
be kell tartani, és azon kell lenni, hogy ezt mindegyik partner el tudja fogadni. 

Ami Herman képviselő úr kérdését illeti, hogy mikor fogunk egyeztetni és pontosan 
miről. Először szeretném megnyerni a bizottság jóindulatát és támogatását, és megkapni majd 
a kinevezésemet. Ha ez megtörténik, nyilvánvalóan egyik első dolgom lesz, hogy a 
jegybankelnököt megkeressem. Azt gondolom, hogy az érdekeink egy irányba mutatnak. A 
jegybank jelentéseit, anyagait tanulmányozva azért az világosan látszik, hogy tudják, mi 
múlik ezen a megállapodáson. Ez a fajta érdekazonosság szerintem megteremtheti azt az 
összhangot, hogy a magyar kormány és magyar jegybank erőteljesen és egységesen tudjon 
képviselni majd a tárgyalások során egy egyeztetett álláspontot. Én most ennyit tudok 
mondani. Bízom abban, hogy az elmúlt fél évben is tapasztalt jó együttműködés a jövőben is 
fennmarad, és ebből a szempontból semmiféle probléma nem lesz a jegybankkal való 
együttműködésben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr kért szót. 
 

Babák Mihály kérdése és a válasz 

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Ha 
jól értem miniszterjelölt úr szavait, akkor nemcsak az IMF-tárgyalások lebonyolítása, és 
ebben a biztonság, a konszenzus megteremtése lesz a feladata, hanem talán több is ennél. Ha 
jól értem, van egy örökségünk, mégpedig az, hogy a Gyurcsány-Veres-kormány hagyatéka 
kapcsán az IMF-nek 2011-2014. között vissza kell fizetni 7714 millió eurót. Ezen kívül az 
Uniónak vissza kell fizetni az Gyurcsány-kormány alatt felvett 5500 millió eurót. Ez összesen 
13 214 millió euró. Azaz 2011-ben vissza kellett fizetnie a kormánynak 2000 millió eurót. 
2012-ben, ebben az évben, tisztelt képviselőtársak, és különösen Vágó Gábor nézze meg, 
hogy milyen klíma van, 3300 millió eurót kell visszafizetni a magyar kormánynak a korábban 
felvett hitelekből. 2013-ban vissza kell fizetni 3600 millió eurót, 2014-ben 2214 millió eurót. 
Mint mondtam, ez 13 214 millió euró ebben a kormányzati ciklusban, amit nem az Orbán-
kormány vett föl, hanem az előző kormány hagyatéka volt. Azaz elköltötték a pénzt, és ezt 
vissza kell fizetni a jelenleg adott kormánynak. Érzésem szerint, és ahogy értem 
miniszterjelölt úr vélekedését, e kötelezettség teljesítéséről is kell gondoskodna, 
nyilvánvalóan a mögöttes pénzügyi háttér megteremtéséről, a kiszámíthatóság, a biztonság és 
a bizalom jegyében. 

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Úgy gondolom, iszonyú feladat áll nemcsak ön előtt, 
hanem a magyar kormány előtt. Hozzáteszem még azt, hogy ebben az országban és 
Európában stagnáló gazdaság van. Nagyon vulgárisan, de hadd mondjam el azt, hogy 
lerongyolódott ez az ország a jövedelmeket és az életszínvonalat illetően. Ehhez hozzá kell 
tenni a túlzott deficit eljárást, amely velünk szemben az Unió részéről megnyilvánul. 

Miniszterjelölt Úr! Ha ebben sikeres lesz, szerintem nagyon sokat tesz ezért az 
országért. A kérdésem tehát az volt, hogy ez lesz-e a konkrét feladata. Úgy gondolom igen. 
Ha meg tudja teremteni a kiszámíthatóságot, a fizetőképesség, a likviditás és a bonitás adta 
bizalmat, akkor nagyon sokat fog tenni ennek az országnak a pénzügyi biztonságáért. 
Köszönöm, elnök úr, hogy kérdezhettem. 
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ELNÖK: Köszönöm. Válasz és reagálás céljából megadom a szót miniszterjelölt 
úrnak. 

 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm szépen, képviselő úr. Valóban, itt van 

egy nagyon nehéz pálya a következő, 2016-ig terjedő időszakban. Azért ne felejtsük el, hogy 
az előző, 2008. november 6-án megkötött szerződés törlesztőrészlete erre az időszakra esik, a 
2010-2016. közötti időszakra. 2012-ben 3,34 milliárd eurónyi, 2013-ban 4,62 milliárd 
eurónyi, 2014-ben 2 milliárd eurónyi, 2016-ban pedig 1,5 milliárd eurónyi hitelt kell 
törleszteni az országnak. Tehát eddig a rendelkezésünkre bocsátott hitelkeretből, pontosak a 
számaim, az Európai Unió által biztosított 6,5 milliárd lehívható keretből 5,5 milliárdot 
vettünk igénybe, ennyit hívtunk le, az IMF által rendelkezésünkre bocsátott 12,5 milliárd 
eurós hitelkeretből pedig 9,11 milliárdnyit hívtunk le. Ezeket sajnos törleszteni kell, 
méghozzá rendkívül szoros, szűk időintervallumban. Megnéztem az elmúlt 20 évben kötött 
IMF-megállapodások szerződéseit, és egyetlenegy olyan szerződés sincs, amely szerint 
ennyire nagy összeget ilyen rövid idő alatt tett volna szükséges törleszteni. 

Ebben kétségkívül igaza van képviselő úrnak, hogy nem elég a mostani megállapodást 
tető alá hozni, megkötni, hanem közben a magyar kormánynak van egy nagyon fontos 
kötelezettsége is, törleszteni kell a 2008-ban fölvett hitelt. Az első negyedévben volt már egy 
törlesztés, durván 700 millió eurónyi értékben, de jönnek negyedévente a következő részletek. 
Ahogy az előbb az éves számokat elmondtam, ez nem lesz egyszerű. Tehát nem elég tartani a 
3 százalék alatti hiánycélt és csökkenteni az adósságállományunkat, még mellette szükséges 
összegyűjteni azokat a forrásokat, amelyek révén ezeket az összegeket törleszteni tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Márton Attila képviselő úr következik. 
 

Márton Attila hozzászólása, dr. Nyikos László kérdése és a válasz 

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A kérdésemet Babák 
képviselő úr feltette, hiszen én is a plusz fizetési kötelezettségek számai iránt szerettem volna 
érdeklődni. Egyetlenegy dolgot szeretnék elmondani, ami részben kapcsolódik a Dancsó 
képviselő úr által elmondottakhoz, és részben talán a Vágó képviselő úr által föltett kérdésre 
adott válaszhoz. Azt kérdezte miniszterjelölt úrtól, hogy miért pont ő az alkalmas személy 
arra, aki a tárgyalásokat lefolytatja. Úgy gondolom, képviselő úr, és talán ezt nem a 
miniszterjelölt úr feladata megválaszolni, hogy ha végignézi azt a szakmai önéletrajzot, ami a 
miniszterjelölt úrról előttünk van, volt egy jó feladatmegosztás a kormányban, Fellegi 
miniszter úr elvégezte azokat az előzetes politikai egyeztetéseket, amelyek szükségesek voltak 
ahhoz, hogy a tárgyalásokat le lehessen kezdeni, miniszterjelölt úr pedig szakmai előélete 
folytán is igazán alkalmas arra, hogy lefolytassa a tárgyalásokat. Hiszen, ha valaki, akkor ő 
valóban hosszú-hosszú évek alatt mind a magyar költségvetésről, a magyar gazdaság 
állapotáról olyan gyakorlati tapasztalatokat is szerzett, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy 
ezt a munkát elvégezze. 

Úgyhogy én úgy gondolom, miniszterelnök úr jól döntött, amikor Varga képviselő 
urat, miniszterjelölt urat kérte föl erre a feladatra. Bízom benne, hogy valóban sikeresen és 
eredményesen fogja lefolytatni a tárgyalásokat. Tehát nagy tisztelettel arra kérem önt is, 
párttársait is, hogy támogassák miniszterjelölt úr kinevezését is és majd a munkáját is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebből a hozzászólásból kérdést nem éreztem ki. Kinek 

van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor, miniszterjelölt úr, engedje meg, hogy 
én is kérdezzek valamit. Az én kérdésem a következő. Ugye, itt elég sok szó esett az 
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adósságszolgálati terhekről, azon belül a törlesztési kötelezettségekről, de viszonylag kevés a 
kamatterhekről. A magyar államháztartási egyik legnagyobb kiadási tétele a kamatteher, mint 
tudjuk, ez évente tartósan ezermilliárd fölött van. Az én kérdésem a következő. Kinevezését 
követően, ami nyilvánvalóan hamar bekövetkezik, és egy sikeres tárgyalást feltételezve, és 
sikeres tárgyaláslezárásokat feltételezve, hogyan látja miniszterjelölt úr, hogy ez az 
ezermilliárdos küszöb, vagy mérföldkő, vagy lélektani határ mikor érhető el, mikor kerül ez 
alá, mikor kerülhet ez alá a kamatteher? A kamatteher azért borzasztó, mert ennek a kamatnak 
egy igen jelentős része kiáramlik az országból, hiszen a magyar államkötvény-tulajdonosok 
igen nagy hányada külföldi társaság vagy állampolgár, következésképpen kiviszik az 
országból. Tehát óriási jelentősége lenne annak, hogy a kamatteher csökkenjen. 

Tehát egészen konkrétan az a kérdésem, és akár személyes reményeit is szívesen 
meghallgatnám, hogy mikorra várható ez az örömteli pillanat, amikor a magyar kamatteher 
ezermilliárd alá csökken/esztendő. Ez az én kérdésem. 

És ha nincs több kérdés (Nincs jelentkező.), akkor újra visszaadom a szót 
miniszterjelölt úrnak. 

 
VARGA MIHÁLY miniszterjelölt: Köszönöm elnök úr kérdését is. Ha ennyire 

pontosan előre látnám, hogy mi fog történni, akkor nagyon gazdag ember lennék. De sajnos, 
ahogy mondtam, nemcsak rajtam múlnak ezek a számok. Azt tudom itt megerősíteni, hogy a 
magyar gazdaság finanszírozási szükséglete most évente a bruttó hazai termék 4,3 százalékát 
teszi ki. Egy megállapodás után viszont ezek a terhek biztosan csökkenni tudnak. Tehát egy 
olyan furcsa számítást kellene elvégezni, amely egy stagnáló vagy inkább növekedő bruttó 
hazai termék összegéből kalkulálja vissza azt a finanszírozási igényt, ami 4 százalék alá 
csökkenhet, reményeink szerint a megállapodás megkötését követő időszakban. Hogy 
pontosan mikor, ez nyilván a piacoktól függ, mert köthetünk mi bármilyen jó megállapodást, 
ha recseg-ropog az Európai Unió. Most már hetek óta arról megy a vita, hogy az egyik tag 
kilép-e az euróövezetből vagy sem, hogyan lehet fönntartani a finanszírozását, egy másik 
országnál arról, hogy 16 bankot hogyan lehet megsegíteni valamilyen külső segítséggel, és 
így tovább. 

Tehát ezeket a külső körülményeket nagyon nehéz megjósolni. De azt tudom mondani, 
az a kifejezett célunk, hogy ez a finanszírozási teher már ebben a ciklusban a bruttó hazai 
termék 4 százaléka alatti mértékre csökkenjen vissza. Hogy ez pontosan majd nominálisan 
milyen számot jelent, erre ma nem tudok, elnök úr, válaszolni. Azt gondolom, hogy a magyar 
adófizető szempontjából talán az a legfontosabb, hogy egyrészt a terhei csökkenjenek a 
finanszírozásból, másrészt, hogy a felszabaduló terhek lehetőség szerint a gazdasági 
növekedés elősegítését szolgálják, tehát olyan programok induljanak el, amelyek a 
munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedés erősítésében köszönnek majd vissza. Ezt 
tekintem a legfontosabb célnak. Ebből a szempontból kicsit másodlagos, hogy ez az összeg 
mekkora. Sokszor el szoktuk mondani, hogy van néhány délkelet-ázsiai ország, amelyben az 
’50-es, ’60-as években legalább ugyanilyen nagyságú terhet jelentet az ország finanszírozása, 
Dél-Korea vagy Tajvan ezek közé tartozott, és sikerült azt elérni, hogy a gazdasági növekedés 
egyre csökkenő mértékű teherré tette ezt a kamatszolgálatot vagy ezt az adósságszolgálatot. 

Magyarországon is ez lehet a cél, hogy egy olyan pályára tudjuk állítani 
Magyarországon a gazdaságot, ahol ezek a terhek csökkenhetnek, és a felszabaduló összegek 
egyszerre kerülhetnek felhasználásra a beruházást és a gazdasági növekedést szolgáló 
lépésekre, másrészt pedig, azért mégis azért ülünk itt, parlamenti képviselők, az 
életminőséget, az életszínvonal javítását szolgáló lépésekre. Azt se felejtsük el, hogy 
egyetlenegy jó gazdasági program sem fog teljesülni akkor, ha a társadalmi támogatottság 
megszűnik mögötte. Ha az emberek nem hiszen abban, hogy az a program jó, az meg fog 
valósulni, az elér valamilyen célt, akkor pillanatokon belül bármelyik kormány kidobhatja a 
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programját, vagy esetleg megbukhat azzal a programmal, amit egyébként az ország 
szempontjából fontosnak vagy hasznosnak érez. 

Elnök úr, még egyszer mondom, sajnos pontos számokat nem, irányokat viszont tudok 
mondani, ebben a ciklusban ennek az aránynak, ennek a 4 százalék fölötti aránynak 
mindenképpen csökkennie kell. 

 

Döntés a miniszterjelölt kinevezésének támogatásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr, a magam és a bizottság nevében is a 
reagálását, válaszait. 

Az a feladatunk, hogy kifejezzük támogatásunkat, esetleges nem támogatásunkat a 
miniszterjelölt úr iránt. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja Varga Mihály 
államtitkár úrnak az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős 
tárca nélküli miniszterré való kinevezését. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatta? Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. 

Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás 
mellett Varga Mihály államtitkár urat, miniszterjelölt urat támogatja, illetve a miniszterelnök 
urat, köztársasági elnök urat támogatja a kinevezés odaítélésében. 

 

Az ülés bezárása 

Miniszterjelölt úr, köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk gondolatait, válaszait a 
kérdésekre. Sikeres tárgyalásokat! Én fölírtam magamnak az ígéretét, remélem, nem 
könnyelmű ígéret, hogy a bizottságot hajlandó alkalmasint akár zárt ülésen is tájékoztatni a 
tárgyalások mikéntjéről. Ennek jegyében bezárom az ülést. Köszönöm szépen. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 06 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


