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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Mai ülésünket megnyitom. A jelenléti ív alapján 
megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, figyelembe véve a helyettesítéseket is. 

A napirendi javaslatom két pontból áll, ehhez észrevételek nem érkeztek. Ezért 
megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e az általam ajánlott napirendet. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta 
napirendjét. 

Rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására, amely az ország ez évi 
költségvetéséről szóló törvény módosítását tartalmazza. Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében megjelent Adorján Richárd főosztályvezető urat és Fülöp Csaba 
főosztályvezető-helyettes urakat. Egyúttal meg is kérem őket arra, hogy szíveskedjenek ezt a 
törvényjavaslatot szóban kommentálni és indokolni azt, hogy vajon miért kellett ezt ebben a 
rekkenő hőségben, rendkívüli ülésszakban a parlament elé hozni, arra való tekintettel is, hogy 
a 2013-as költségvetési törvényjavaslat is napirenden van. Ez egyben kérdés is volt, amit föl 
akartam tenni. Átadom a szót, tessék parancsolni! 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Én is köszöntöm elnök urat és a képviselő urakat a kormány nevében. Hogy rögtön a 
feltett kérdésével kezdjem, úgy gondolom, hogy a 2012. évi költségvetés módosítása nincs 
összefüggésben a 2013. évi költségvetési tervvel. Ez egy önállóan kezelendő témákat 
tartalmazó törvényjavaslat. 

Elöljáróban nagyon röviden szólnék a javaslatról, mert az általános, illetve részletes 
indokolás gyakorlatilag minden olyan fontos momentumot tartalmaz, ami véleményünk 
szerint a javaslat megértéséhez szükséges. Amit kiemelnék, hogy a központi alrendszer 
pénzforgalmi hiányát a javaslat nem növeli. Ezzel párhuzamosan azt is el kell mondani, ahogy 
a Költségvetési Tanács véleményében is megjelenik, hogy az ESA ’95 szerinti hiányt valóban 
növeli némileg a törvény módosítása. Az azonban a kormány teljesen egyértelmű, eltökélt 
szándéka, hogy egyrészt a 320 milliárdos tartalék, ami csak szeptember 30-át követően, egy 
felülvizsgálat után válhat esetlegesen felhasználhatóvá, amennyiben az uniós módszertan 
szerinti, tehát az előbb említett ESA módszertan szerinti hiány nem haladná meg a 2,5 
százalékos hiánycélt a prognózis szerint, illetve olyan mértékben használható csak fel, hogy 
biztonsággal teljesüljön a hiánycél. Ha esetlegesen még ez sem lenne elegendő, akkor mind a 
stabilitási törvény, mind az államháztartási törvény lehetőséget, sőt, kötelezettséget ad a 
kormány számára, hogy saját hatáskörében beavatkozzék, és zárolással, illetve egyéb módon 
biztosítsa a hiánycél tartását. 

Rátérve magára a törvényjavaslatra, a módosítások egy része szövegpontosító, illetve 
technikai átvezetése az önkormányzati rendszerben azóta már eldöntött módosításoknak. 
Jelentősebb, a költségvetés számait is érintő módosítás az úgynevezett önerőalap 50 milliárd 
forinttal történő növelése, ez az önkormányzatok számára biztosítja azt, hogy mintegy 3-400 
milliárd forint értékben növekedjen az uniós források felhasználhatósága, amelyhez az önerőt 
esetlegesen enélkül nem tudnák biztosítani az önkormányzatok. A javaslat szól egy 15 
milliárdos új előirányzatról, ami a PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások 
megvásárlásához, kiváltásához, befejezéséhez kapcsolódik. Ez tehát egy új kiadási előirányzat 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetében a minisztérium elnevezésének változását hajtja végre. Ebben a fejezetben 
közoktatási és szociális, ezen belül egyházi normatívák zárt előirányzatát növeli meg az azóta 
történt számítások, illetve szakértői becslések alapján. A korábban jellemzően felülről nyitott 
előirányzatokból a túllépés az idén ily módon már nem lehetséges, ezek az előirányzatok 
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bezárásra kerültek. Viszont a legfrissebb számítások szerint mintegy 33 milliárd forinttal 
növelni kell ezen kiadási előirányzatokat ahhoz, hogy teljesíthetőek legyenek a jogszabályban 
foglalt előírások. 

Ezeknek a kiadást növelő módosításoknak a fedezetét, a bevételnövekedést az áfa-
előirányzat növekedése teremti meg, amire utaltam a legelején. Ez részben pénzforgalmi 
növekedést jelent csak, hiszen a visszautalás határidejének 45 napról 75 napra történő 
módosítása valós pénzforgalmi növekedést, egész évre vonatkozóan az áfabevétel 
növekedését fogja jelenteni. Kétségtelen azonban, hogy ennek jelentős része vagy bizonyos 
része az uniós módszertan szerint nem hiánycsökkentő tétel, hiszen ezek a visszautalások, 
még ha 2013-ban történnek is, akkor is a 2012. évhez tartoznak. Ugyanakkor az 50 milliárd 
forintnyi önerőalap-növelésből megvalósítandó mintegy 3-400 milliárd forintnyi többlet uniós 
felhasználás mindenképpen meg fogja növelni már idén is az ehhez a kifizetéshez, illetve 
forrás-felhasználáshoz kapcsolódó adóbevételeket is. Így, úgy gondolom, az áfa 98 milliárdos 
növelésének előre meg nem határozhat része eredményszemléletben is javítani fogja az idei 
költségvetést. 

Két mondat még, amit el szerettem volna mondani. A Költségvetési Tanács 
véleményezte a jogszabályoknak megfelelően a törvényjavaslatot, és nem talált olyan 
végrehajtásra vonatkozó alapvető ellenvetést, ami miatt ne adnám meg ehhez az egyetértését. 
Kiemelte azon kockázatokat, amelyek kivédésére felhívtam mondandóm elején a figyelmet. 
Ezek a kockázatok valóban léteznek, és a kormány a felsorolt módokon biztosítja ezek 
kivédését. És még egy technikai elírásra hívnám fel a figyelmet, egyben elnézést is kérve érte. 
Az indokoló szövegben, tehát nem a törvénymódosításban, véletlenül a 11-12. §-hoz tartozó 
szövegrészben 30,2 milliárd forint jelenik meg a 33,1 milliárd forint helyett. Ezért elnézést 
kérünk, ez egy technikai hiba, csak fontosnak tartottam felhívni rá a figyelmet, és jelezni, 
hogy mi is észrevettük. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése a főosztályvezető úrhoz? Bóka 

képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Főosztályvezető 

Úr! Az önerőalaphoz szeretnék hozzászólni, ami nem tiszta és nem világos számomra. Az 
biztos, hogy valamennyiünk érdeke, hogy minél több uniós forrás kerüljön felhasználásra. 
Ehhez nyilván segítséget kell adni az önkormányzati rendszernek. Az tiszta és világos 
számomra, hogy a 2012. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozik. De mit jelent az a megfogalmazás, hogy „az előtte 
lévő”. A folyamatban lévő központi költségvetési támogatásból megvalósulókra is? Nem 
értem, hogy ez mit jelent egész pontosan. Sejtem, de nem tudom pontosan. Az egy világos 
dolog, hogy a 2012-ben megkötött, megkötendő támogatási szerződés önerejére lehet 
pályázni. De az első fordulat nem érthető tisztán és pontosan. 

A második kérdésem, hogy ez a szűk értelembe vett önerőre vonatkozik, vagy például 
azokra a többletvállalásokra, amelyek a projekthez kapcsolódnak, de az önerőt jobban 
meghaladják. Például van egy beruházás, aminek az értéke 400 millió forint, 10 százalék 
pályázati támogatással lehetett pályázni, de csak 250 millió forint az elnyerhető maximális 
támogatás. Ez erre a többletre vonatkozik-e? A harmadik pedig, ami nem teljesen érthető 
számomra, hogy a kötelező önkormányzati feladatokra vissza nem térítendő támogatás 
adható, a nem kötelezőre viszont adható visszatérítendő meg vissza nem térítendő támogatás 
is. Miért van ez a megkülönböztetés, hiszen a kötelezőnél szerintem a lehetőséget biztosítani 
kéne ugyanúgy. Gondolom, a differenciálás majd jobb helyzetben lévő meg rosszabb 
helyzetben lévő önkormányzatok között fog megtörténni. Talán egy vissza nem térítendőnél 
egy jobb helyzetben lévő önkormányzatot is be lehetne engedni kötelező feladat ellátása 
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esetén. Zárójelben jegyzem meg, olyan, hogy jobb helyzetben lévő önkormányzat, ma már 
relatív fogalom. Nem késői-e az augusztus 15-ei rendeletalkotás? Egy picit későinek érzem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése? Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az első kérdésem úgy szól, 

főosztályvezető úr, hogy ez hányadik módosítása ebben az évben a 2012-es költségvetésnek. 
Ugye, július 2-át írjuk. A második kérésem, ha arról nyilatkozna főosztályvezető úr, hogy a 
magyar gazdaság növekedési tényadata az önök által tervezett 1,6 százalékos éves 
növekedéshez képest az év eltelt időszakában hogy alakult. A harmadik kérésem: minősítené-
e főosztályvezető úr, hogy 45 napról 75 napra emelik az áfa-visszatérítést, zárójelben: ismert, 
hogy ez hiányt növel, ez kimeríti-e a költségvetési trükközés fogalmát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nekem is van 

kérdésem. Főosztályvezető úr, én itt a bevezetőben utaltam arra, hogy egymásra csúszik a 
2012-es költségvetési törvény módosítása meg a 2013-as törvényjavaslat. Azt mondta, hogy 
ez a két dolog nem függ össze annyira szorosan egymással. Én valójában az időzítésre is 
rákérdeztem, hogy miért kell ezt a rendkívüli időszakban tárgyalni. Ez még egy pótlólagos 
vagy kiegészítő kérdésem. Aztán még az is kérdés bennem, hogy jól értem-e azt, hogy ezt a 
törvénymódosítást a kiadási oldal inspirálta? És ha igen, ehhez keresték aztán a bevételeket. 
Majd elmondom, hogy én hogy látom ezt a bevételkeresést, de a kiadási oldal inspirálta. 
Tegye meg, hogy összefoglalja, a kiadási oldalon mik azok a feszítő motívumok, amelyek 
miatt ezt a 145 milliárd forintos megmozdítását a főösszegnek szükségesnek látják. 

Ha nincs több kérdés, akkor átadom a szót főosztályvezető úrnak azért, hogy ezekre 
válaszolhasson. Tessék parancsolni! 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a 

kérdéseket, igyekszem mindegyikre adekvát választ adni, de nem biztos, hogy mindig 
sikerülni fog. De igyekezni fogok. Kezdeném időrendben visszafelé haladva, ha megengedik, 
elnök úr kérdésével, hogy miért kellett a rendkívüli időszakban tárgyalni. Legjobb tudomásom 
szerint a humán normatívák főösszegét muszáj volt már most növelni, különben a zárt 
előirányzatok nem engedtek volna lehetőséget a megfelelő jogszabályok alapján járó 
kifizetésekre. Az önerő 50 milliárdos növelését is szükségesnek látszott megtenni, hiszen 
legközelebb erre szeptember végén lett volna lehetőség, az addig hátralévő közel 2-3 
hónapban már szerencsés, ha él ez a módosítás. Nem különben így van ez a PPP-
konstrukcióban létrejövő beruházások kiváltásával kapcsolatban, ezek megkezdéséhez 
szükség van a törvényben rendelkezésre álló fedezetre. Ezt sem volt célszerű 3 hónapig 
várakoztatni. 

Ilyen értelemben valóban egyetértek önnel abban, hogy a kiadási oldal módosításai 
inspirálták ezt a törvénymódosítást, már csak azért is így van ez, hiszen nem minden 
adóbevételen vezeti át a törvényjavaslat azokat a módosításokat, amelyeket egyébként már 
lehetne látni, nincs ilyen kvázi ambíciója a törvénymódosításnak, hogy minden egyes 
előirányzatot a maga várható szintjéhez igazítson. Az áfa-előirányzat módosítása egyébként, 
és akkor itt részben válaszolnék képviselő úr által feltett korábbi kérdésre is, azon kívül, hogy 
megteremti a fedezetet, ez egy nyilvánvaló áfabevétel-növekedést jelent. Ez nem trükközés, 
ez a pénzforgalomban megjelenő éves áfabevétel-növekedés. Ebben, hogy mondjam, 
semmilyen trükk nincs, hiszen azt is említettem az elején, hogy természetesen az előterjesztő 
is tudja, hogy ennek a megnövekedett áfabevételnek egy jelentős része uniós módszertan 
szerint nem javítja a költségvetési hiányt. Tehát képviselő úrral ellentétben azért hadd 
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fogalmazzak úgy, hogy ez nem rontja a hiányt, egyszerűen csak arról van szó, hogy amit 
pénzforgalomban növelünk, nem javítja ennyivel az uniós módszertan szerinti egyenlegét a 
költségvetésnek. Itt hiánynövelésről egyáltalán nincs szó. 

Elnök úrnak azt a kérdését, hogy mik a feszítő pontok a költségvetés kiadási oldalán, 
megmondom őszintén, nem teljesen értettem. Hadd kérdezzek vissza, hogy itt mire gondol 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Hát részben válaszolt azzal, hogy ezek a normatívák elavultnak mondhatók, 

és ezek nem érték volna meg az őszt, ha nem igazítanak rajtuk. Meg a PPP-finanszírozás is 
problémát jelenthet. Nagyjából tulajdonképpen értem a válaszát, és köszönöm. A dolog 
lényege, hogy a kiadási oldal volt az inspiráló elem ebben a javaslatban. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, köszönöm. 

Azt hittem, hogy elnök úr esetleg valamilyen egyéb feszültségre gondolt. A javaslat 
tartalmazza mindazon kiadási oldali módosulásokat, amik szükségesnek látott a kormány a 
tavaszi ülésszakon végrehajtani. 

Képviselő úr kérdésére, hogy hány módosítás történt eddig a 2012-es költségvetésben, 
egészen pontosan nem tudok válaszolni. Úgy tudom, hogy ez az 5. vagy 6. módosítás. Ez 
ténybeli kérdés, utána lehet nézni. A nagyságrend ez, az egészen biztos. Másik kérdése 
képviselő úrnak a növekedési adatokra vonatkozott. Erre azt tudom válaszolni, hogy az éves 
növekedési adatok alakulását ma még egyáltalán nem tudjuk, hiszen a negyedéves növekedési 
adatokat tudjuk, amelyek valóban nem a kormány tervei szerint alakultak. Mi is úgy 
gondoltuk, hogy ennél kedvezőbben lesznek ezek az adatok. Azt is el kell azonban mondani, 
hogy részben az uniós források felhasználásának felgyorsítása, részben a kkv-szektort érintő 
egyéb törvényekben, jogszabályok megjelenő könnyítések miatt, részben pedig az év második 
részében jelentkező autóipari beruházások és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar serkenése 
azért optimizmusra ad okot a tekintetben, hogy egész éves viszonylatban a növekedési 
prognózisok teljesülni fog, így az adóbevételek prognózisai megfelelően fognak alakulni. 

Tehát e tekintetben jelentős kockázatot nem lát a kormány, de még egyszer felhívnám 
arra a figyelmet, hogy a 320 milliárd forintnyi tartalék éppen az ebben rejlő kockázatra 
hivatott megoldást nyújtani. Illetőleg még egyszer mondanám, hogy amennyiben még az sem 
elegendő, a kormánynak akkor is megvannak a törvényben rögzített eszközei arra, hogy más 
módon beavatkozzék az idei költségvetési folyamatokba. Úgy gondolom, hogy a 
növekedésben rejlő, ténylegesen meglévő kockázat kezelésére a törvény, illetve a 
jogszabályok teljesen egyértelmű lehetőséget adnak, és nem is látjuk úgy, hogy ez 
veszélyeztetné a 2,5 százalékos idei hiánycélt. 

Végül rátérve az önerőalapnál történő módosításra, attól félek, hogy nem fogok tudni 
minden kérdésre teljesen adekvát választ adni. Hadd kérjem azt, hogy amennyiben nem 
megfelelő, amit mondok, akkor írásban hadd küldjük meg ezekre a választ. A visszatérítendő 
és vissza nem térítendő támogatás természetesen mérlegelés következménye. Azt gondolom, a 
kormány, az előterjesztő dönthetett volna úgy, hogy a kötelező önkormányzati feladatok 
tekintetében is lehetőséget ad a visszatérítendő támogatások nyújtására. A mérlegelés 
eredménye az lett, hogy ha a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében sincs már meg az 
önerő, akkor ennek egyszerűbb módja az, hogy eleve a törvény erejénél egy vissza nem 
térítendő támogatás formájában nyújt segítséget az önerőalap. 

A részletszabályokat, amiket képviselő úr részben keresett, az augusztus 15-ig törvény 
alapján megjelentetni kötelező BM-rendelet fogja tartalmazni. Az, hogy ez késő-e vagy sem? 
Én azt mondanám, hogy ez egy végső határidő, természetesen minden szempontot figyelembe 
véve, a kidolgozás időigényét is idesorolnám. Ez 1,5 hónap, és a törvényt még nem fogadták 
el. Természetesen az apparátus ezen közben dolgozik. Ez nem olyan hosszú idő, de 
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amennyiben hamarabb el tud készülni, akkor ez előbb megjelenhet. Tehát ilyen értelemben az 
a határidő egy végső dátum. Az első kérdésére hadd kérdezzem meg, hogy pontosan melyik 
szakasz melyik félmondatára utalt. A 13. §-ban az 5. melléklet 9. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép… 60 milliárd 150 millió forintra nő. (Olvassa a szöveget.) 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ez a folyamatban lévőkre is vonatkozik, meg a 2012-

ben megkötött támogatási szerződésekre is vonatkozik? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. És a kérdés 

arra vonatkozott, hogy miért terjesztené ezt ki a jogalkotó a folyamatban lévőkre? 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Csak kérdeztem, mert nem logikus nekem az első 

mondat. Ott van, hogy a központi költségvetésből megvalósuló. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy gondolom, ez a 

felsorolás csak arra vonatkozik, hogy egyértelműen rögzítsen minden olyan támogatási 
szerződést, amire nézve az önerőalap forrást szolgáltat, hogy ne korlátozzuk ezt arra, hogy 
csak a 2012-ben megkötött, esetleg a hatályba lépés után megkötött támogatási szerződésekre 
vonatkozzék, hanem kiterjeszti mindazokra, amelyekre indokolt lehet a forráshiány miatti 
igénybevétele. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. A vitát megnyitom. Kinek van 

észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr. Megvallom 

őszintén, az engem egyáltalán nem sokkol, amikor egy kormány egy költségvetést év közben 
módosít. Megmondom miért. A mai világban hozzá kell szokni ahhoz, hogy pénzügyi válság 
van, amely gazdasági válságot generál, és alkalmazkodást jelent, ha egy kormány a központi 
költségvetést is módosítja ennek megfelelően. Sok minden nem látható, sem a gazdasági, sem 
a pénzügyi folyamatokban. A gazdaság nyilvánvalóan hektikus pénzügyi folyamatok 
következtében szintén hektikus mozgásokat produkál. Ha egy egyszerű példával szeretnék 
élni, akkor elmondom azt, hogy ha az ember gépjárművet vezet, akár a sebesség miatt, akár 
azért, hogy ne a padkán találja magát, kormányozni kell, és folyamatosan módosítani. 
Egyébként hadd mondjam el kedves mindannyiuknak, hogy személy szerint nagyon 
korrektnek tartom, ha egy évben több alkalommal a lehetőségek vagy a követelmények 
kapcsán és a folyamatok kapcsán valaki módosítja egy település költségvetését is. Általában 
saját praxisomból el tudom mondani, hogy negyedévente, de egy évben 6-8-szor 
szükségeltetik módosítani akár a bevételek, akár a kiadások oldalán. Mert még egy 
kisvárosnál is előfordulnak olyan folyamatok, akár az adóbevételek kapcsán, akár a 
kintlévőségek, akár beruházások, akár pályázatok kapcsán, amelyeket rögzíteni kell az éves 
költségvetésben. 

Miért fontos a költségvetési törvény módosítása is? Azért, mert mint mondtam, az 
ország költségvetése törvény. Szabályt szab, törvényt alkot a különböző alrendszerek 
pénzellátása, költése, mozgása tekintetében. Tehát törvénybe kell iktatni azt, hogy miről 
hogyan dönthet majd az alrendszer, és mire számíthat év közben is. Persze, ilyenkor mindig 
meghallgathatjuk azt a vádat, hogy nincs kiszámíthatóság. Ha ma valaki Európában 
kiszámíthatóságról beszél, akkor, úgy gondolom, nem ebben a klímában él, hanem valahol 
másutt. Semmi sem számítható ki, és a nehezen kiszámítható viszonyrendszerben pedig 
alkalmazkodni kell a nagyobb szélfuvallatokhoz. Csak említést teszek Görögország, 
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Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália ügyeiről, ahol szintén év közben 
drasztikus és elementáris változásokat kell akár a költségvetési törvényekben is alkalmazni. 

Fontosnak tartom a PPP-rendszerekben való változást, hogy emeljek ki pozitívumot is, 
és nagyon fontosnak vélem az önerőalap 50 milliárdos emelését, mert ez gazdaságélénkítő. 
Nagyon lassan, visszafogottan haladnak a pályázatok, ezt Bajnai úrék csodálatosan 
megkonstruálták, olyan adminisztráció van mögötte, hogy ihaj, a fehérneműnk rámegy a 
bonyolítására és bonyolultságára. Ez késlelteti a folyamatok elindulását, azt, hogy legyen 
multiplikatív hatása a pályázatoknak, azaz az építőipar, az áfabevétel, a munkabér, a 
munkahely generálódhasson. Úgy gondolom, hogy az 50 milliárddal hozzálátunk, és sürgősen 
piacra teszi a kormány, akkor még ebben az évben akár 200-250 milliárd többletbevételre is 
szert tehet. A PPP-ről pedig elmondtam, fontosnak vélem, nagy hiba volt annak idején 
kiszolgáltatni a felsőoktatás beruházásait a PPP-konstrukciónak. Itt nagyon nagy multicégek 
húzzák a hasznot, és erre egyszer pontot kell tenni, és rendet kell tenni ebben az ügyben. Sok 
pénz kell majd hozzá, nagyon elhibázott döntés volt, afféle tankcsapda az egész felsőoktatási 
beruházási piacon. Ezt jól elbaltázták. 

Úgy gondolom, fontos a törvény módosítása, és ha még be kell hozni ebben az évben 
kétszer, akkor sem fogok a Dunának menni, teljesen józannak és alkalmazkodónak tartom. 
Ugyanis manapság az alkalmazkodás követelmény, ha ezt nem teszi, föllökik a folyamatok. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Nem ragoznám 

túl a dolgot. Meghallgatva Babák képviselő urat is, az első, amit megjegyeznék, hogy a kettős 
mérce fontos mérés. Azt gondolom, hogy nem állok messze az igazságtól, hogy ha ez három 
évvel ezelőtt történik, márpedig történt ilyen ebben a bizottságban, akkor Babák képviselő úr 
a skandalum kifejezést elég sokszor az aktuális előterjesztő fejéhez vágta volna. De ezzel nem 
akarok foglalkozni. (Babák Mihály: Melyikre gondol? Az volt a dolgom.) Egyetértek veled 
abban, Misi, hogy valóban egy változó világban, ami nem most kezdett el változni, csak erre 
szerettem volna utalni, hanem néhány évvel ezelőtt, ez egy normális magatartás. Az egy 
eldöntendő kérdés, hogy az a tervezés, ami mondjuk, tavaly decemberben elfogad egy éves 
költségvetést, és ha jól értettem főosztályvezető urat, most a hatodiknál tartunk, akkor ez 
havonta egy módosítás, az szakmailag mennyire áll meg a lábán. Ezen lehet vitatkozni. 

Az igazi bajom azzal van, Misi, mert említetted Portugáliát, Spanyolországot, 
Görögországot meg sok mindenki mást, hogy változtatni kell, na de a reáltényadatok nem azt 
mutatják, hogy többet lehet meg többet kell költeni. Azok azt mutatnák, hogy a beterjesztett 
változtatásnak a további szigorítások irányába kéne menni. Ugye, megszorításokról nem 
beszélünk. Ezzel szemben, elnök úr sok évtizedes költségvetési tervezési és ÁSZ-alelnöki 
tapasztalata mentén az elején rávilágított, nem történik más, ne értsétek félre, hogy tervezett a 
kormány, ti elfogadtátok, és kiderült jó néhány előirányzatról, hogy köszönő viszonyban nincs 
a valós folyamatokkal, a valós költéssel. A normatívák elfogynak szeptemberre, valamit kell 
csinálni. Nincs ebben vitám. A másik esetben nem megy az önerőalap, mert az 
önkormányzatok nem tudják mellétenni a zsetont, valamit ezen az ágon emelni kell. Oké. 

Csak a dologban azt akarom jelezni, hogy ezzel szemben a magyar gazdaság ez évi 
tényadatai azt mutatják, hogy függünk. Most mondok olyan más feszültséggócot, amit majd 
nem nehéz kitalálni, lesz hetedik, nyolcadik, kilencedik módosítás, amire valamit lépni kell. 
Például csak halkan jegyzem meg, hogy az állami szervek, a költségvetési körbetartozó 
szervek kifizetetlen számlaállománya elérte az 53 milliárd forintot az elmúlt hónapban, 50 
százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. És az a rossz hírem van magunknak, hogy az 
53 milliárdból az állami tartozás mindössze 6 milliárd forint. Az összes többi a külső 
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beszállítók felé való tartozás. Ezzel is kell majd valamit kezdenetek. A dolog arról szól, hogy 
ez a mostani beterjesztett költségvetési módosítás nem áll meg a lábán. Nem jönnek be a 
számok. A papír elbírja, félreértés ne essék, lehetett volna még más, nagyobb tömegű 
költségvetési bevételi sort találni, és a valóságtól elrugaszkodva azt a számot minden további 
nélkül a kiadási előirányzatok kényének megfelelően fölül lehetett volna írni. 

Pontosan tudom, és azért nem akarom túlragozni, hogy ezt most meg fogjátok 
szavazni, a parlament elfogadja, de tényleg arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy 
előbb-utóbb a dolognak tényleg vége lesz, és talán nektek… (Babák Mihály: Úgysem tudunk 
mit csinálni.) Igen, oké. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még észrevétele? (Dr. Dancsó József 

jelentkezik.) Engedjék meg képviselőtársaim, hogy én is mondjak véleményt. Ja, bocsánat, a 
szokásos módon majdnem… Dancsó képviselő úr következik. 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Hallva a kérdéseket, illetve véleményeket, úgy gondolom, nagyon keskeny 
mezsgyén kell mozogni, hiszen talán a legfontosabb az, hogy a hiánycélt mindenképpen 
tartani kell, mert ezt vállalta az ország. Gyakorlatilag a konvergenciapályán is ez a szám 
szerepel, bár ma már a 2012-es vállalás kevésbé érdekes, hiszen sokkal fontosabb a 2013-as e 
tekintetben, és a benyújtott költségvetési törvényjavaslat erre világos elszánást mutat. Viszont 
azon azért el kell gondolkodni, hogy ezek a lépések hogyan tudják biztosítani ezt a 2,5 
százalékos hiányt. E tekintetben egyetértek a Költségvetési Tanács véleményével, hogy 
jelentősen érzékelhetőek a kockázatok ezen lépések megtételében. Azzal is teljesen 
egyetértek, hogy ha normatívát kell változtatni, mert nem lesz elég, akkor meg kell tenni, a 
PPP-konstrukciókkal valamit kezdeni kell, hiszen olyan terhet rónak a különböző szektorokra, 
ahol ezeket engedték az elmúlt időszakban nyakló nélkül, és bizonyos értelemben meg kell 
állítani ezek további terheinek rárakódását elsősorban a felsőoktatásra, hiszen lassan már 
agyonnyomja. 

Nagy kérdés az, hogy majd szeptember 30. után a költségvetés tartalékához hozzá 
lehet-e nyúlni egyáltalán vagy sem. Nyilván az fogja majd a választ megadni a 2012-es év 
hiányszámának teljesülésére, hogy ez a 2,5 százalékos hiány hogyan és mi módon valósul 
meg. Addigra nyilván sokkal okosabbak leszünk, hiszen látni fogjuk a második negyedéves 
növekedési ütemet. Reményeink szerint nem szűkül, ahogy Boldvai képviselő úr fogalmazott, 
hanem lesz valamilyen érezhető növekedés. Tehát nyilván egyfajta korrekcióra az ősz 
folyamán még mindenképpen sort kell keríteni, hiszen akkor már sokkal valósabb, a 
valósághoz jobban igazodó számok lesznek előttünk. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben 
érthetőek ezek a számok, hiszen most lesz egy nyugalmi időszak a parlament működésében. 
El kell dönteni azokat az előirányzatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy augusztusban, 
szeptemberben az élet ne álljon meg. Tehát e vonatkozásban ezeket a módosításokat meg kell 
hoznunk. 

Az áfa mindenképpen veszélyes terep, hiszen azért ez azt is jelenti bizonyos 
értelemben, hogy forrás kerül ki a vállalati, vállalkozói szférából, és éppen a növekedés 
szempontjából ez hiányozhat a pénzforgalmi szemlélet szerint is. Hiszen később kapják meg a 
kiutalandó áfát, és ez a finanszírozásukból, működésükből hiányozni fog. Ezért ez egy 
mindenképpen kockázatos elem. Értem a forrásteremtés lehetőségének szándékát. Ha ezt 
segíti az önerőalap növekedése, akkor próbáljuk meg, viszont láttam már az elmúlt években 
ennek ellenkező hatását, tehát ezzel elég óvatosan kell bánni megítélésem szerint, mert ez be 
nem látható folyamatokat is el tud indítani, gondolok itt a körbetartozásokra. Tehát úgy 
gondolom, az áfakérdéssel nagyon óvatosan kell bánni. Összességében bízom benne, hogy 
azok az elképzelések, amelyeket főosztályvezető úr itt megfogalmazott, illetve a kormány int 
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beterjesztő, meg fognak valósulni, és akkor segíthetik az éves folyamatok megvalósulását ez a 
költségvetési módosítás. Úgy gondolom, mindenki előtt világos és egyértelmű, hogy az EU-
alapok használata nélkül gyakorlatilag nem tartható semmilyen szám. Ilyen értelemben 
mindent meg kell próbálni, tenni annak érdekében, hogy sokkal jobban meg lehessen 
mozdítani ezeket a forrásokat. Nyilván ennek van egy átfutási ideje, amíg tényleges költés 
lesz ezekből a pénzekből, de ezt nem tudjuk megspórolni, hogy akár most, júliusban 
elindítsuk ezt annak érdekében, hogy ez a gazdasági növekedést tudja elősegíteni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? (Nincs jelentkező.) Engedjék 

meg, hogy én is véleményt mondjak. Tisztelt Bizottság! Én nem osztom Babák 
képviselőtársamnak azt az álláspontját, miszerint nem baj az, ha ötször-hatszor-hétszer-
nyolcszor módosítunk egy törvényt egy esztendőben. (Babák Mihály: Nem baj.) Ezt én nem 
bagatellizálnám. A törvény komoly dolog, legalábbis elvileg. Tehát persze, hogy az élet 
olyan, hogy időnként túlhalad az akkori tudásunkon, ember tervez, isten végez. Ezt 
önmagában, hogy módosítjuk a törvényt, nem tartom rossznak, bűnnek semmiképpen, de 
azért túl sok az ötödik-hatodik módosítás, már a főosztályvezető úr sem emlékszik, hányadik, 
és még csak az év közepén tartunk. Tehát önmagában sem osztom ezt a felfogást. 

Végül is nem az a gondom, hogy nyár közepén, a rendkívüli ülésszakon történik, mert 
ha a helyzet rendkívüli, akkor nyúljunk hozzá a törvényhez, hanem itt tartalmi problémáim 
vannak. Ugye, tisztáztuk azt itt főosztályvezető úr segítségével, hogy a kiadási oldalon van 
feszültség, és 150 milliárd forint körüli soron kívüli kiadáshoz kell bevételeket szerezni. A 
bevétel alapvetően két forrásból látszik előteremthetőnek, és az egyik az áfa. És akkor itt 
megállok egy szóra. Teljes mértékben osztom Boldvai képviselőtársamnak azt a megjegyzése 
mögötti kritikáját, hogy ez egy trükk. Ez az „itt a piros, hol a piros” című játék felidézése. 
(Babák Mihály: Ilyet mondtál, Boldvai?) Mert arról van szó, hogy odébb toljuk ezt, tehát 
likviddé tesszük a költségvetést azáltal, hogy az áfakiadásokat késleltetjük. És hát ugye, az 
világos dolog, hogy ez nem jelent valódi többletbevételt. 

Itt erre utalt a Költségvetési Tanács is ebben a nagyon értékes, ámbár rendkívül 
diplomatikus véleményében. Ugye, azt mondja összefoglaló véleményében, hogy nincs olyan 
alapvető ellenvetése. Alapvető, ezt a jelzőt aláhúznám, de van, ami nem alapvető, de azért 
fontos ellenvetése. Nevezetesen, hogy nagyon sok kockázatot lát a bevételi oldalon mind az 
áfaösszegnél, mind pedig az állami vagyonnal összefüggő osztalékbevétel megemelése terén. 
Tehát a Költségvetési Tanács is a maga roppant óvatos, diplomatikus módján figyelmezteti a 
kormányt, hogy ezek a bevételek nem biztos, hogy így jönnek be, ahogy ezt az előterjesztő 
reméli, kockázatosak ezek a bevételek. Ez az áfadolog engem elvileg is foglalkoztat meg 
praktikusan is. Praktikusan az, hogy odébb toljuk az áfa kapcsolatos költségvetési pozíciót. 
Elvileg pedig az a problémám, itt nem először mondom, Dancsó képviselő úr a tanú rá, 
lefolytattam egy-két polémiát erről, hogy nincs államszámviteli törvénye Magyarországnak. 
Mert ott lehetne tisztázni egyszer s mindenkorra, hogy ezt a bizonyos pénzforgalmi 
szemléletet nem akarja-e felváltani az eredményszemléletű EU-konform vagy ESA-konform 
elszámolással. Addig mindig szóba fog kerülni ez az „itt a piros, hol a piros” kérdés, hogy 
igen, pénzforgalmi szempontból ez rendben van, viszont a másik szempontból nincs rendben. 

Dancsó képviselőtársam ezelőtt 12 évvel még nagy híve volt az államszámviteli 
törvénynek, azóta megváltozott a véleménye. ez sem baj, mert hát miért ne változhatott volna 
meg. (Babák Mihály: Nem, csak nincs időnk. – Dr. Dancsó József tiltakozik.) Nincs idő igen, 
12 év nem elegendő. Ez sem baj, ha megváltozik valakinek a véleménye, a probléma ettől 
persze nem oldódik meg. Nálam van a szó, tisztelettel jelentem, megadtam a szót képviselői 
énemnek, és hadd fejezzem be hozzászólásomat. Én tettem föl kérdést ebben az ügyben, a 
miniszter úrnak vagy évvel ezelőtt. Azt a választ is elfogadom, hogy a magyar pénzügyi 
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kormányzat nem kíván áttérni az eredményszemléletű számbavételre és pénzügyi 
beszámolóra a közszférában. A probléma az, hogy meg sem nézték azt, hogy érdemes lenne-e 
vagy nem. Persze, hogy vannak előnyei a pénzforgalmi szemléletnek, látjuk itt. A képviselők 
hallatlan könnyedséggel, Babák képviselő úr ohne weiter-ez, ezen túl lehet lenni, de nem 
vizsgálta meg (Babák Mihály: Ne blamáljon, elnök úr!), nem is akarja megvizsgálni a 
pénzügyi kormányzat azt, hogy szakmailag, tartalmilag, ha az Európai Unió erre áttért, és az 
angolszász országok többségében ez a gyakorlat, akkor mi miért nem akarunk erre áttérni. 
Állandóan bennem marad a gyanú a szakmai kritikámban, hogy tudniillik itt trükközés folyik, 
ahogy ezt Boldvai képviselőtársam is jelezte, és megkárosítjuk, Babák képviselőtársam, 
azokat az adóalanyokat, akik nem 45, hanem 75 nap alatt kapják vissza a nekik járó áfát. 
Velük finanszíroztatja a kormány ezeket a kiadásokat, lássuk be itt egymás között. (Babák 
Mihály: Ezt ki nem tudja?) Köszönöm, hogy megerősít, valóban, akkor mindannyian tudjuk, 
hogy itt egyik zsebből teszik a másikba a pénzt. (Babák Mihály: Nem. Nem likvid a 
költségvetés.) Ez a trükk benne. 

Nekem milyen gondjaim vannak azon kívül, hogy nem véletlen, hogy a 2013-as 
költségvetési előirányzatoknak azért hiányzik a 2012-es lába, ilyen bizonytalanságok vannak 
ebben a költségvetésben is, ami egyébként az elrugaszkodás költségvetése, kedves Babák 
képviselő úr, keményen elrugaszkodik a kormány 0,1 százalékos GDP-növekedés alatti 
ütemmel. Tehát ilyen megfontolásokból én nem örülök ennek a törvénymódosítási 
javaslatnak, nem megalapozottak a bevételi előirányzatai. Erre rámutat a Költségvetési 
Tanács, nálam autentikusabb intézmény. Az a kilátás meg aztán végképp, hogy itt a 
finanszírozási tartalékok részbeni felélésével lehet majd ezt a lépést megfinanszírozni, 
különösképpen veszélyes. Ezért aztán én a magam részéről ezt szakmailag nem tudom 
támogatni. 

Ennyi volt a képviselői véleményem. Most átmegyek elnöki tisztségbe, és 
megkérdezem ismét, hogy van-e még… Sikerült Dancsó képviselő urat inspirálni. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Nem inspirált képviselő úr vagy elnök úr, hanem 

provokált egy picit, de ezt jóindulatú provokációnak veszem, ha megengedi. Nem változott 
meg a véleményem e tekintetben, most is azt mondom, hogy szükség lenne állami 
számvitelre. Ha nagyon messzire megyünk vissza az időben, bár nem nagyon szeretném ezzel 
terhelni a bizottsági ülést, de nyilvánvaló, hogy miért szüntette meg annak idején az akkori 
Magyar Dolgozók Pártja az államszámvitelt. Mert másként hogyan lehetett volna forrást 
teremteni gyakorlatilag ahhoz a nagyon kemény, túlzott iparosítási programhoz, társadalmi 
átalakításhoz? Ennek egyik forrása volt az, hogy az államszámvitelt megszüntették, az 
amortizációt fölélte az ország évtizedeken keresztül. Hogy ennek milyen hatása van, az egy 
gazdaságtörténeti kérdés, de én ebbe most hadd ne menjek bele, mert talán az ebédidő is 
közeledik, és megfeküdné a gyomrunkat ennek ismerete. 

Ugye, most is az a probléma, hogy nincs a gazdaságban az a forrás, azt látom, aminek 
alapján az eredményszemléletre egyik pillanatról a másikra át lehetne térni. Az Állami 
Számvevőszék szorgalmazza, és úgy gondolom, előbb-utóbb ez be fog következni, nagyon 
bizakodom ebben, de jelenleg nincs meg az a forrás, aminek alapján akár az önkormányzati 
szférában, akár a közvetlen állami szférában az amortizációt valahogyan kezelni lehetne. És 
amíg ennek a metódusát nem alakítják ki, elnök úr ezt sokkal jobban tudja, mint én, addig 
nagyon nehéz erre a típusú számvitelre áttérni, és addig marad az a pénzforgalmi típusú 
szemlélet és könyvelési metódus, ami nyilván bizonyos értelemben nem egyezik meg az 
Európai Unió által követett módszertannak. És addig mindig meglesz ez a kettősség. E 
tekintetben nincs vita közöttünk, elnök úr, hogy erre szükség van. A nagy kérdés az, hogy 
mikor lehet erre áttérni, mert ez a legfontosabb kérdés. Amíg nem tud megképződni az 
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amortizációs költség, mondjuk, az önkormányzatoknál, Bóka képviselő úr beszélt arról, 
milyen nehéz helyzetben van, Babák képviselő úr is nagyon jól tudja polgármesterként, addig 
csak magunkat csapnánk be, és gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremtenénk, ami az 
önkormányzati szektor csődjét gyorsítaná föl vagy vinné előre. Ezt pedig el kell kerülni. Tehát 
sajnos addig marad a pénzforgalmi szemlélet. Ma maximum azon lehetne gondolkodni és 
dolgozni, hogy hogyan lehet az állami tulajdont meg az önkormányzati tulajdont olyan 
vagyonkataszterbe rendezni, hogy legalább a valós értékét lássa a döntéshozó. 

Elnézést, elnök úr, az ön hozzászólása inspirált erre a megszólalásra, és elnézést a 
bizottságtól, ha nagyon eltértem az előttünk lévő előterjesztéstől, de úgy gondolom, hogy 
talán egyszer erre pontot tudunk tenni, és ha majd tényelegesen előjön a kérdés, akkor 
folytathatjuk ezt a polémiát, ami hosszú és előremutató polémia lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én örülök annak, hogy inspiráltam ezt a hozzászólást, és a vitát minden 

fórumon szívesen folytatom. Babák képviselő úr kért szót, de mielőtt megadom a szót, egy 
megjegyzést hadd tegyek. Hogy mikor? Azért azt lássuk be, hogy magától ez az ország soha 
oda nem ér, hogy egy ilyen szakmai problémával szembenézzen. Mikor máskor, ha nem 
kétharmad idején. Tessék parancsolni, Babák úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, nem osztom a véleményét, mert szerintem 

szakmai akadályai vannak, hogy ma áttérjen például a pénzforgalmi szemléletről az 
eredményszemléletre az ország. Ennek szakmai oka a pénzszűke. Gondolja el, amikor 
fölrobban a városi vízvezeték-hálózat, mert nincs amortizációs beruházás, amikor az a 
metódus ebben az országban, hogy az ingatlanok amortizálódnak, és nem képződik felújításra 
pénz. És sorolhatnám még a rengeteg bajt, ami komoly gazdálkodási nehézséget jelent. Az is 
komoly gazdálkodási nehézséget jelentene, ha most, a pénzszűkében amortizációs alapot 
képeznénk. 

Elnök Úr! Itt eltelt jó pár év, mondjuk 60-70 év. Ebben önnek is része volt annak 
idején az ellenőrzés oldaláról. És biztos szóvá tette. Ha nem tette szóvá, akkor ne most tegye 
szóvá. Akkor kellett volna. Akkor sem volt meg politikai okok miatt a lehetősége. 
Nyilvánvalóan a politikai okok pénzügyi és gazdasági követelmények mentén artikulálódtak, 
azaz olyan politikai szándék volt, amelynek révén nem engedhette meg az ország, 
pontosabban úgy döntött, hogy az elszámolás nem eredményszemléletű, hanem pénzforgalmi 
lesz. 

Elnök úr, az az igazság, hogy mindig fölbosszant azzal a megjegyzéssel, amikor 
kívülállóként, outsiderként vélekedik költségvetésről. Tudja nagyon jól, hogy mi a 
költségvetés, ön ebbe öregedett bele, hiszen ezt ellenőrizte. Tudja nagyon jól, hogy milyen 
szándékok vezetik, és milyen bizonytalan adatok kapcsán alkotja meg a tisztelt Ház a 
költségvetés bevételi oldalát, mert a bevételek a reálszférában realizálódnak. Így igaz? És úgy 
kerülnek bele majd az állami költségvetésbe. Viszont nagyon stabil pontja a kiadási oldala, 
amit viszont a parlament, az alrendszerek határoznak meg, követelnek, és tartják a markukat. 
Elnök úr, ma a bevételi oldalt nagyon nehéz kalibrálni. A világon senkinek nem sikerül. Mért 
kéri ön számon ettől a kormánytól, hogy pontosan tudjon számolni a hektikus pénzmozgások 
kapcsán és az ezt generáló gazdasági válság kapcsán? Semmi sem biztos Európában, sőt a 
világon sem. Ön miért kéri számon? Ez a bírálat nem szakszerű, elnök úr. Lehet erre 
manipulációt mondani, sok minden mást, de nem szakszerű. Öntől pedig ezt vártam volna el. 
Köszönöm, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm a bírálatot, nem folytatom a polémiát, ezen a szinten legalábbis 

nem. Kinek van még észrevétele? Természetesen az előterjesztő szót fog kapni. Ha nincs több 
észrevétel (Nincs jelentkező.), akkor máris megadom a szót. Tessék parancsolni! 
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DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Értelemszerűen nem a polémiába szeretnék bekapcsolódni, hiszen az valóban nem 
közvetlenül függ össze a javaslattal. Egy-két kiegészítést szeretnék tenni, illetve egyértelművé 
tenni, ami talán árnyalhatja a benyújtott javaslatról alkotott véleményeket. Azt még egyszer 
leszögezném, hogy a 320 milliárd forint felhasználása gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma több 
előirányzaton van olyan összeg, amihez egyáltalán nem lehet hozzányúlni, kizárólag akkor, ha 
a 2,5 százalékos hiánycélt teljesíthetőnek tartja a kormányzat, az abból való költéssel együtt. 
Ez pénz nincs előre elköltve, nincsenek meghatározva olyan célok, amit ebből kellene 
finanszírozni. Tehát ilyen típusú feszültség nincs a rendszerben. Ez egy többletpénz lenne 
akkor, ha ezzel együtt is tartható a hiánycél. Úgy is fogalmazhatunk, hogy enélkül 
gyakorlatilag 1,4 százalékra tervezte a hiányt ilyen értelemben a kormány, miközben a 
hiánycélunk 2,5 százalék. Hiszen van 320 milliárd forintnyi olyan előirányzat, amihez nem 
nyúlhat hozzá, kizárólag akkor, ha egyébként teljesül a 2,5 százalék. 

Egy másik megjegyzésem lett volna, és ez megnyugtató hír vagy biztosíték, hogy a 
féléves folyamatok után a kormányzatnak egy felülvizsgálatot kell elvégeznie. Ez a folyamat 
mindenképpen intézményesítve van, amikor a kormányzatnak kötelező lesz átnézni, hogyan 
áll az idei költségvetés, és amennyiben azt szükségesnek tartja, módosítást kell a költségvetési 
törvényhez benyújtania. Egy kis pontosítást tennék az elnök úr által elmondottakhoz. 
Valóban, a Költségvetési Tanácsnak átadott változat még tartalmazott a vagyonfejezetben 
bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat, ez a benyújtott változatban már nem szerepel, 
részben éppen a kockázatok mérlegelése kapcsán, figyelembe véve a Költségvetési Tanács 
véleményét. Tehát ott ezeken a bevételi és kiadási előirányzatokon a javaslat nem módosít. Itt 
csak 98 milliárd forintnyi módosításról van szó. 

Tényleg csak két gondolat a pénzforgalmi szemléletű, illetve eredményszemléletű 
elszámolás kapcsán. Nagyon fontosnak érzem megemlíteni azt, hogy az eredményszemléletű 
elszámolás nem jelenti azt, hogy összhangba kerülnénk az uniós módszertani szerinti 
elszámolással. Tulajdonképpen három dologról beszélünk. Van egy magyar államháztartási 
törvény szerinti pénzforgalmi elszámolás, van az eredményszemléletű elszámolásnak rengeteg 
féle, elméletben létező változata, ami nagy mozgásteret jelent, illetve van az Európai Uniónak 
egy saját eredményszemléletű elszámolása, amit azért neveznek így, mert az 
eredményszemlélethez közel áll az elszámolási metodológiája, amelynek alapján a hiányt és 
az adósságot kell kiszámolnia minden országnak. Ezzel a különbséggel, ami a pénzforgalmi 
hiány és az uniós módszertan szerinti elszámolás, az ESA ’95 szabályai szerinti hiány között 
van, a kormányzat természetesen számol. 

Azon lehet vitatkozni, hogy probléma-e ez, hogy az Országgyűlés ezt a költségvetési 
törvényben nem szavaz meg, a hatályos jogszabályok szerint ezt nem kell megtennie. Tehát a 
hatályos jogszabályok szerint nyújtja be a kormány értelemszerűen a költségvetési 
törvényjavaslatot és annak módosítását is, de ettől még a kormány számon tartja, hogy mi ez 
az úgynevezett EDP-híd, tehát a pénzforgalmi hiány és az európai uniós hiány között 
számított összeg, és a döntéseket, illetve a benyújtott módosításokat a kormányzat ennek 
figyelembevételével hozza meg. Ilyen értelemben ez a döntéshozatali folyamat része, az más 
kérdés, hogy valóban, a hatályos jogszabályok szerint a parlamentnek ezt nem kell látnia, nem 
kell bemutatni számára. 

Azt azonban cáfolnám, hogy itt bármiféle trükközésről van szó, hiszen ez egy 
pénzforgalmi költségvetés, ennek módosítását a pénzforgalmi szabályok szerint kell 
megtennünk, és aszerint ez egy teljesen prudens módosítás. Itt az áfabevételeknek körülbelül 
ekkora összegű növekedése várható ebben az évben, tehát ilyen értelemben semmiféle 
trükközésről nincs szó, nem is lehet szó szerintem definíciószerűen. A z egy más kérdés, hogy 
ez a becslés majdan, hiszen egy egész éves árbevételről csak becslést adhatnunk minden 
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pillanatban, megállja-e a helyét. A kormány úgy gondolja, hogy összességében mind az áfa, 
mind a bevételi előirányzatok úgy fognak alakulni, hogy a 2,5 százalékos hiány tartható lesz. 
És még egyszer mondom, ha az év vége közeledtével mégis olyan folyamatokat látnánk, úgy 
alakulnának a költségvetés számai, hogy ez veszélybe kerülne, akkor megvan rá a lehetőség, 
hogy módosítson a kormány saját hatáskörben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Azért az rossz zárszó lenne, hogy a 

parlamentnek nem kell látni. Demokráciában ezt nem így tanultam, nem így tudom. Nagyon 
rímel ez a felfogás, már ne haragudjon, tudom, hogy ön szakember és nem politikus, a 
Gyurcsány-féle kijelentésre Őszödön, hogy trükkök százai, amikről nektek nem is kell tudni. 
Egy parlamentnek igenis tudnia kell. Kérem szépen, ez a polémia, ami itt folyt, kérem szépen, 
a kormány mutassa be azt a problémahalmazt, amit most letakar a pénzforgalmi szemlélet, 
amire Dancsó képviselő úr, Babák képviselő úr utalt, igen, ekkora feszültségek vannak az 
ország költségvetésében. Attól ezek még vannak, hogy eltakarjuk egy szőnyeggel, és a 
parlamentnek erről nem akarunk beszélni. Ettől ezek léteznek. A transzparencia elve, ez egy 
ősrégi elfogadott költségvetési elv. A parlamentnek tudnia kell arról, hogy az ország 
államháztartás alatt milyen bombák ketyegnek. Erről szól a történet, ez jelenik meg ebben a 
polémiában. 

Köszönöm. Igen, igen, igen, de erről tudni kell, ezt nem lehet letakarni egy 
szőnyeggel, és kétharmaddal meg főleg nem tudom, miért kell letakarni. (Többen 
jelentkeznek.) Köszönöm, a vitát már lezártam, köszönöm főosztályvezető úrnak a reflexióit. 

Szavazás következik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az időközben számot is kapott 
előterjesztés, T/7858. számú törvényjavaslat általános vitára bocsáttassék? Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez elsöprő többség. Ki az, aki 
nem ért vele egyet? Összesen négy. A bizottság tehát egyetért azzal, hogy a törvényjavaslatot 
általános vitára bocsássa a parlament. 

A szabályok szerint előadót kell állítanunk, méghozzá pro és kontra, azt gondolom. Ki 
az, aki a bizottság többség véleményének álláspontját kívánja képviselni a plenáris ülésen? 
Babák képviselő úr. Kisebbségi? Azt gondoltam itt… Nem gondoltam. (Babák Mihály: Olyan 
szépen beszélsz, Nyikos elnök úr.) Jó, akkor mondom. Mondom a magamét. Köszönöm 
szépen. A két előadó is megvan. Akkor ezt a napirendi pontunkat kipipálhatjuk. 

Következik az egyebek. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Köszönöm. Holnap 9-kor találkozunk. Köszönöm, berekesztem az ülést. 
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