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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív 
alapján határozatképesek vagyunk a helyettesítések figyelembevételével. A mai alkalomra 
egy 3+1 pontból álló napirendet javasoltam a meghívóban, ehhez észrevételek nem érkeztek, 
ezért megkérdezem, hogy a bizottság az általam javasolt napirendet elfogadja-e. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság majdnem egyhangúlag elfogadta a napirendet. 
Arra való tekintettel, hogy a három napirend közül kettőben is érintett vagyok személy 

szerint, mint képviselői indítványt tevő, átadom az ülés vezetését Puskás Imre alelnök úrnak. 
Tessék parancsolni! 

 
(Az ülés vezetését Puskás Imre, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
szóló H/7494. számú országgyűlési határozati javaslat 

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Tehát akkor 
az elfogadott napirendi pontoknak megfelelően haladunk. Első napirendi pontunk az Állami 
Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről szóló 
országgyűlési határozati javaslat. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Ma a módosító javaslatok elfogadásáról, illetve támogatásáról foglalunk majd állást. 
Tisztelettel köszöntöm a kormány megjelent képviselőit, és először, ha lehet, a jegyzőkönyv 
kedvéért egy bemutatkozást és egy pozíciót kérnék szépen. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kandrács Csaba vagyok, a kincstárért felelős helyettes 
államtitkár. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor helyettes államtitkár úr fog majd nyilatkozni 

a kormányálláspontról. 
Akkor a megküldött ajánlási pontoknak megfelelően haladunk. Az 1. ajánlási pont dr. 

Nyikos László képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a 
kormány álláspontja. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen megadom a hozzászólás lehetőségét magának az 

előterjesztőnek. Tessék, elnök úr! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Az már önmagában egy aranyos 

dolog, hogy van egy Országgyűlés és van egy ellenőrzésre jogosult számvevőszéke, amelynek 
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az éves tevékenységéről szóló beszámolójáról van szó, és a kormány nem támogatja. Ezt 
egyszerűen nem értem. 

Elhiszem, hogy a Házszabály szerint a kormánynak mindenről véleménye kell hogy 
legyen, de én azt vártam volna az államtitkár úrtól, hogy egy elegáns „nem mondok 
véleményt” című módon reagál erre. Már engedelmet kérek, tessék már végiggondolni, mi 
köze a kormánynak ahhoz, hogy az Országgyűlés elfogadja, nem fogadja, tudomásul veszi, 
nem veszi tudomásul saját ellenőrző szervének az éves tájékoztatóját? Ezt tessék 
végiggondolni. (Megérkezik az ülésre Babák Mihály.) Egyébként a dolog lényege nem ez az 
előterjesztésemben, hanem az, hogy amint láthatták képviselőtársaim, én azért nem javaslom 
ennek a tájékoztatónak az elfogadását többek között, mert nem elsősorban és jellemzően nem 
a törvényi előírásoknak a teljesítéséről számol be az Állami Számvevőszék az 
Országgyűlésnek, hanem főként saját belső tevékenységéről, saját szervezeti, működési 
rendjéről informál minket. 

A másik indokom pedig az, hogy azokról a hatályon kívül helyezni javasolt 
országgyűlési határozatokról, amelyeket felsorol a mellékletében a Számvevőszék, nincs 
tudomása igazán az Országgyűlésnek. Feltételezem, ennek a bizottságnak se nagyon. Tegye a 
kezét a szívére az, aki ezeket végigböngészte, és akár egyesével, akár a többségéről van 
valami kialakult véleménye. 

Itt arról van szó, hogy számos olyan határozat van hatályban, amelyeknek van 
mondanivalója ma is az Országgyűlés pénzügyi ellenőrző tevékenységére vonatkozólag, és 
ezt úgy akarja hatályon kívül helyeztetni a Számvevőszék, hogy nem is tudjuk, hogy ezeket 
teljesítette a Számvevőszék, nem teljesítette, időszerű, nem időszerű, és így tovább. 

Tehát ezért javasoltam azt, hogy ezt a tájékoztatót vagy beszámolót így ne fogadja el 
az Országgyűlés, hanem nyújtson be egy új tájékoztatót a Számvevőszék elnöke, amelyben 
egyrészt a törvényi feladatainak a taxatív áttekintésével ad számot arról, hogy ezek közül 
melyiket tudta teljesíteni. Másrészt pedig tekintse át ezeknek az országgyűlési határozatoknak 
a teljesítését is, hogy melyiket sikerült, melyiket nem sikerült, melyiket miért nem tudta 
teljesen vagy részben teljesíteni, és akkor lehetne egy új beszámolóról az Országgyűlésnek 
állást foglalnia. Köszönöm szépen a szót. (Megérkezik az ülésre dr. Veres János.) 

 
ELNÖK: (Általános zaj.) Köszönöm szépen elnök úrnak a kiegészítését. Mielőtt állást 

foglalunk, kérem a bizottság tagjait, hogy figyelmükkel tiszteljék meg a hozzászólásokat, 
illetve a bizottság tevékenységét. 

Ezt követően, tekintettel arra, hogy itt az Állami Számvevőszék jelentéséről 
tárgyalunk, természetesen megadom a lehetőséget az Állami Számvevőszék jelen lévő 
képviselőinek is, hogy amennyiben szeretnének véleményt formálni ebben a kérdésben, akkor 
tegyék meg. Ott az asztalnál tudunk helyet biztosítani a Számvevőszék képviselőinek, kérem, 
hogy ott foglaljanak helyet, és szintén egy névvel és egy beosztással a jegyzőkönyv számára 
mutatkozzanak be. Köszönöm szépen. Megadom a szót az Állami Számvevőszék 
képviselőjének. 

 
DR. KÉKESI LÁSZLÓ számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Kékesi László vagyok, az Állami Számvevőszék számvevő igazgatója.  
Mondhatom? 
 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. KÉKESI LÁSZLÓ számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): Az 

előadottakhoz, illetve az írásban is megjelent, megismert módosító indítvánnyal kapcsolatban 
a következőket szeretném elmondani. 
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Természetesen érthető a szándék, de úgy gondolom, hogy 2012-ben azokat a 
határozati pontokat vitatni, amelyekről már korábban született országgyűlési határozat, egy 
picit olyan visszanyúló technikai kérdés, amely egy kicsit értetlenséget is fakaszt. 
Következésképpen miután az Országgyűlés előtt az ellenőrző szervezete, a Számvevőszék 
minden évben az előző évi működéséről tételesen számot adott, majd pedig ezt egy egyedi 
országgyűlési határozattal pontonként megerősítette, és a stratégiájához, amit szintén 
bemutatott annak idején az Országgyűlésnek, ahhoz igazodva az irányokat is kijelölte, egy 
olyan felvetésnek lehet tartani, amin már az Országgyűlés túl van. Itt hatályon kívül 
helyezendő határozatoknak, illetőleg az idejétmúlt, aktualitását vesztett, vagy netán 
többségében teljesített határozatoknak a technikai kezeléséről van szó, a Magyary-
programhoz, annak a deregulációs részéhez igazodóan a helyretételéről vagy a hatályon kívül 
helyezéséről. 

Éppen ezért egy kicsit értetlenséget fakaszt bennünk ennek ilyetén való kezelése. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen igazgató úr hozzászólását. Kérdezem, hogy van-e még 

hozzászólási szándék ehhez a módosításhoz. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Örülök, hogy Kékesi László igazgató úr jelen van, 

mert akkor konkrét kérdéseket is feltehetek, vagy konkrét dologra is reagálhatok. Amit 
általában mondott, az persze igaz, a deregulációs szándékkal egyetértek, hiszen pont azért 
kellett volna tételesen, taxatívan végigmenni ezeken a határozatokon, hogy ezeket az érveket, 
amelyeket hallottunk, konkrétan odatehette volna mellé a Számvevőszék, hogy ez azért nem, 
mert okafogyott, ez azért nem, mert teljesült, stb. 

Konkrétan szeretném viszont felvetni azt, hogy 2006-ban, 2006 őszén, éppen hat évvel 
ezelőtt hozott egy olyan határozatot az Országgyűlés, méghozzá egyhangúlag, tehát mind a 
két oldal száz százalékos egyetértéssel, miszerint „A Számvevőszék átfogó minősítő 
véleményt nyilvánítson a központi költségvetés zárszámadásának megbízhatóságáról.” Hat 
évvel ezelőtt volt ez a határozat. 

Ez biztos, hogy nem teljesült, kedves Kékesi László úr. Most akkor azt a kérdést 
teszem fel, hogy ezt a célt vagy ezt a kritériumot vagy ezt a követelményt elvetjük? Elveti a 
bizottság, elveti a Számvevőszék, és lemond arról a minősítő nyilatkozatról, ami a financial 
audit lényege? Tehát tulajdonképpen, ahogy én ezt a plenáris ülésen már elmondtam, nem 
akarom megismételni magamat, hátrafelé a népi ellenőrzés irányába indul el a Számvevőszék. 

Tehát még egyszer kérdezem, a 47/2006-os országgyűlési határozatnak ez a 
követelménye, amit minden parlamenti párt képviselője egységesen megszavazott hat évvel 
ezelőtt, ez miért avult el? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy kérdés volt, és nyilván igazgató úr 

kíván válaszolni, ezért megadom a szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. KÉKESI LÁSZLÓ számvevő igazgató (Állami Számvevőszék): Örömmel 

válaszolok, de ehhez a határozathoz még többet is fel lehet sorolni, a 69/2002-est, a 35/2003-
ast, a 22/2004-est és a 43/2005-öst is. 

Nem biztos, hogy formai oldalról azt szeretném bizonygatni, de valójában ténykérdés, 
hogy a financial audit alkalmazásáról, illetőleg kiterjesztéséről az Állami Számvevőszék soha 
nem mondott le, sőt ezt sokkal korábban zászlajára tűzve, folytatta tevékenységét, a szervezet 
építkezését és az ellenőrzési módszerek, a gyakorlat, a követett szempontrendszernek ehhez 
történő igazítását. 
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Ehhez bizottsági elnök úr nálam sokkal több ismerettel rendelkezik, hiszen ennek aktív 
kidolgozója és szószólója volt az Állami Számvevőszékben töltött ideje kapcsán. 

Ami a kérdés szakmai tartalmát illeti, helyesebben, amit mondani szeretnék a 
kérdésére: a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésénél a beszámolók szabályszerűségét 
minősítő ellenőrzések fokozatosan teljes körűvé tételét már 2002-ben, a 2001-es beszámoló 
kapcsán kérte rögzíteni a Számvevőszék egy országgyűlési határozatban. Ennek egy altétele 
volt a felügyeleti költségvetési ellenőrzések bevonásával történő megvalósítása. Az 
ténykérdés volt abban az időszakban is, hogy ezek azzal az állománnyal, azokkal a 
feltételekkel, beleértve nem elsősorban az anyagit és a darab tételszámot, a számvevők 
számát, hanem a szabályozási feltételeket is, hiányoztak. A következő évben is rögzíttette az 
éves beszámoló kapcsán a Számvevőszék egy országgyűlési határozatban, azzal a felütéssel, 
hogy változatlanul szükségesnek tartja a beszámolók megbízhatóságát minősítő ellenőrzések 
teljes körűvé tételét. 

Valószínű, hogy ez az utóbbi megerősítés is szerepet játszott abban, hogy ez a 
bizonyos 193/2003-as kormányrendelet egy határidőt is kitűzött, 2010-et jelölte meg végső 
határidőként a rendszer az új típusú megközelítés kiteljesítésére.  

2004-ben aztán történt egy olyan fordulat, hogy a 2010-es határidőt is hozzák előbbre, 
ami valójában ennek a folyamatnak a felgyorsítását, mielőbbi befejezését jelentette, majd 
pedig egy pár évvel később felpuhult ez a szabály is, amely már nem konkrét határidővel 
rendelkezett, hanem úgymond közkeletűen: törekedni kell, de még határozottabban kell 
törekedni kategória, tehát a fokozatosságnak az érvényesítését nyújtotta el, amelyből már nem 
lehet konkrét határidőt sem kikövetkeztetni. 

De ez még mindig nem jelenti azt, hogy a Számvevőszék nem teljesítette a vállalt 
feladatát, hiszen pontosan látta azt, hogy adott időkeretben ez száz százalékos mértékben nem 
teljesíthető, ellenben bizonyos körökben vállalta ennek a teljesítését; vállalta az alkotmányos 
fejezeteknél, az egyintézményes fejezeteknél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál, és nem 
sorolom fel az egészet. 

Tehát lehet azt mondani, hogy nem éppen kedvező feltételek között, hiszen valljuk be, 
hogy az egy okos gondolat volt vagy lett volna, hogy a fejezeti felügyeleti ellenőrzési 
szervezetrendszerre építetten működjön a rendszer, de ez sajnos, ellentmondásos, hiszen az 
ellenőrzöttet is ellenőrizte valaki, az ÁSZ pedig a külső ellenőrzési kört jelentette. Tehát 
valami nem pontosan működött, de ekkor sem adta fel a Számvevőszék azt, hogy a teljes 
körűség irányába lépjen. 

A stratégiája is megerősítette ezt az irányt, és továbbra is az a cél, hogy ez valamilyen 
úton-módon megvalósuljon, de a régi technikával, a régi feltételek mellett és a régi ellenőrzési 
környezetben. Ezen az úton továbbmenni nem lehetett. Mint tudjuk, az új Áht. is új 
feltételeket teremtett, maga az ÁSZ-törvény és az Áht. sem írja elő, hogy az összes fejezeti 
beszámolót ezzel a létszámfeltétellel és ellenőrzési kerettel kellene teljesíteni, ellenben a 
Számvevőszék az Országgyűlésnek is bemutatott legújabb stratégiája szerint jelezte, hogy 
nagyon sok területen új megközelítéseket alkalmaz. Az új megközelítésnek az első 
gyöngyszeme a múlt évi zárszámadás ellenőrzésénél történt, a BM-fejezet ellenőrzésénél, 
amely ugyan nem jelenti és nem is fogja jelenteni a fejezet intézményeinek beszámolóinak a 
teljes körű, tételes ellenőrzését, ellenben jelent egy olyan megoldást, amellyel bizonyos 
mélységig eljutva a vizsgálat, következtetéseket tud levonni. Magyarul: kivetíti a 
megállapításokat arra a bizonyos ágra, érvényesítve ezzel azt a szempontot is, amelyet a 
Számvevőszék nemcsak másokra, hanem magára is alkalmaz, hogy ellenőrizni gazdaságosan, 
ahogy a működésnél is ezt kéri számon. 

Ennek úgymond az építkezés időszaka jött el az új stratégia alapján, ezen a pályán 
megy tovább az Állami Számvevőszék, és megpróbálja ezt a feladatot az elvárásoknak 
megfelelően teljesíteni. 
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Ma a szabályozási feltételek mellett is – mint említettem – új helyzet van, ehhez 
igazítja a Számvevőszék a módszereit, az eljárását és gyakorlatát, és ennek megfelelően érik 
be ennek az eredménye az elkövetkezendő időszakban. Egy kezdeti lépés történt, 
összefoglalásként ezt szeretném mondani, amelynek az eredménye a BM-fejezet vizsgálatánál 
a zárszámadás keretében látható volt. Ez pedig az eredeti célok követése más pályán, 
fölöslegessé teszi, hogy azok a korábbi megerősítések a rendszerben benne maradjanak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Amennyiben további hozzászólási szándék 

nincs, akkor a módosító javaslat támogatásáról szavazunk. Kérem, hogy tegye fel a kezét az, 
aki támogatja! (Szavazás.) 4 igen. 

Megállapítom, hogy 4 támogató szavazat mellett a bizottság többsége nem támogatja a 
módosítást. 

Az ajánlás 2. pontjáról foglalunk majd állást. Először kérdezem a minisztérium 
képviselőjét, helyettes államtitkár urat, hogy hogyan foglal állást a kormány. Babák Mihály 
módosító javaslata. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány tehát támogatja. Kérdezem, hogy van-e a 

képviselőknek hozzászólási szándékuk. Megadom a szót Nyikos László elnök úrnak. 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Örülök annak, hogy Babák képviselőtársam itt a 

nyár folyamán megvilágosodott és az eredeti bizottsági indítványhoz tett egy módosító 
javaslatot. Azt annak idején két kézzel szavazta meg a képviselő úr, megnéztem a 
jegyzőkönyvet, júniusban, tehát bizonyos ponton azért csak sikerült elbizonytalanítani ezt a 
kétharmados magabiztosságot, hogy vak ló módjára megszavaznak egy ilyen listát, amiről 
nincs világos kép, hogy mi történt közben. 

Kékesi igazgató úr nagyon korrekt módon elmondta azokat az érveket, hogy mi 
minden történt. Ezeket kellett volna, tisztelt Babák képviselő úr, mellékelni az indítványhoz. 
Taxatíve végigmentünk ezeken a határozatokon és megállapítottuk azt, amit itt részben 
Kékesi László elmondott, részben nem mondott el idő hiányában, de elmondhatta volna, és 
akkor kevesebb lenne a vitaterület. 

Azt azért megkérdezném Babák képviselőtársamtól, amit szintén megszavaztak annak 
idején, még 2003-ban, elfogadták az Állami Számvevőszék akkori stratégiai céljait, illetve 
megerősítették, hogy most mi történt, hogy ezeket a stratégiai célokat tartalmazó határozatot 
hatályon kívül kívánja helyeztetni? 

Aztán miért kell hatályon kívül helyeztetni azt a határozatot, aminek szintén nem 
tudom, hogy megtörtént-e a teljesítése. 1997 végén hozott a parlament egy olyan határozatot a 
Számvevőszékre nézve, amiben a pártok ingatlanjuttatásait rögzítette, speciel az MDF-Fidesz-
ingatlanjuttatásait. Én nem tudok arról, hogy ezt a határozatot végrehajtotta volna a 
Számvevőszék, lehet, hogy igen, lehet, hogy csak az én figyelmemet kerülte el, és még 
sorolhatnám ezeket a határozatokat, annak ellenére, amit itt Kékesi igazgató úr elmondott, 
hogy miért kell hatályon kívül helyezni azt a határozatot, amely behozta a magyar 
terminológiába a nemzetközi standardokat? 

Kedves Kékesi László Igazgató Úr! Az az igazság, hogy persze, hogy nem lehet 
mindent ellenőrizni, ez képtelenség lenne, de vannak a szakmának szabályai, ezeket a 
standardok leírják. Ahogy egy gazdasági társaságnak, egy részvénytársaságnak az üzleti tervét 
és a beszámolóját sem fogadja el a közgyűlés, a tulajdonos, ugyanez a helyzet. Nagy központi 
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költségvetési szervek esetében, mondjuk egy egyetemnél, ahol több tízmilliárdos költségvetés 
van, kell valamiféle külső független pénzügyi ellenőrzés, amely megnézi a beszámolókat, 
hogy azok hű és valós képet mutatnak-e az intézmény pénzügyi helyzetéről, vagyoni 
helyzetéről, és ez az Állami Számvevőszék. 

De ön itt célzásokat tett bizonyos feltételeknek a meglétére, meg nem létére. Az én 
ismereteim szerint, ha létezik Magyarországon központi költségvetési szerv, amely kellő 
anyagi és kellő infrastrukturális feltételekkel működhet, az épp az Állami Számvevőszék. 
Tehát nem egészen értem, hogy mire tetszett célozni. Itt szóba került, pontosabban nem került 
szóba a tájékoztatóban az a belső struktúra, hogy ebből az 550 vagy 600 emberből hányan 
foglalkoznak ellenőrzéssel, és hányan csinálnak mást. Minden szervezetben, ahol 
alaptevékenységként végeznek valamit, kell egy kiegészítő, kisegítő személyzet, ez teljesen 
természetes, itt a kérdés az, hogy mekkora ez. 

Az Állami Számvevőszéknél ez 40 százalék, az elnökük által írásbeli válaszként 
közölt információt mondom. Ez azt jelenti, hogy 500-600 körüli létszámra vetítve ezt a 
számot, és megnézve a másik oldalon azt, hogy hozzánk mérhető számvevőszékek mekkora 
ilyen support staff aránnyal dolgoznak, mondjuk a szlovének, hogy ne az angolokat meg a 
finneket mondjam, akkor kiderül, hogy olyan 80-100 fős extenzív tartalék van az Állami 
Számvevőszéknél azért, mert az állomány egy igen jelentős része, 40 százaléka nem ellenőriz, 
hanem mással foglalkozik. Erről egyetlen szó nincs a tájékoztatóban. 

Visszatérve Babák képviselő úr indítványára: amikor ezeknek a standardoknak a 
megerősítéséről szóló határozat van hatályban, akkor ő azt mondja, hogy ezeket helyezzük 
hatályon kívül. 

Én nem tudom, hogy hová fogunk jutni mi a közpénzek ellenőrzésével, ha ilyen 
módon, erőből és nem érvekkel, hanem erőből csökkentjük azokat a követelményeket, amiket 
a szakma magáénak elfogadott. Az Állami Számvevőszék tagja az INTOSAI-nak. Az 
INTOSAI standardokat mondom, azokhoz a követelményeket próbálom igazítani a hazaiakat, 
és egyet nem látok. 

Ezért tisztelettel, kedves Babák képviselőtársam, rendkívül nagyvonalú, hogy azt ne 
mondjam, nagy bátorság azt javasolni, hogy ezeket a határozatokat helyezze a parlament 
hatályon kívül, jóllehet nem néztük meg, nem nézte meg senki alaposan azt, hogy vajon, ezek 
közül mégis mit kellene megtartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Babák Mihály képviselő úrnak. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Úr! Én feltekintettem önre úgy, mint az Állami 

Számvevőszék, helyesebben a számvevő vizsgáló szervezet szakemberére, de ezt a 
tekintésemet most lejjebb kell vennem, mert az az igazság, hogy kezd ez a megbecsülésem 
jelentősen csökkenni. 

Szóval nem tudom, ha valaki úgy gondolja egy napirend tárgyalása előtt, hogy a 
napirend döntése, konklúziója nem pontos és nem helyes, szerintem az a helyes, ha az ember 
módosítja a vélekedését. Nem úgy, mint ön, tisztelt képviselő úr, elnök úr, mert úgy 
gondolom, hogy nem akarja tudomásul venni, hogy új törvény van az Állami 
Számvevőszékről. Lehetséges, hogy ez a törvény nem tökéletes, nem mindenben kielégítő, de 
elindított egy folyamatot, amelyet sajnos, önök, az ön generációja nem tett meg. 

Mélyen tisztelt elnök úr, nem kívánom önt felelősségre vonni itt a nyilvánosság előtt, 
de meg szeretném jegyezni azt, tisztelt elnök úr, hogy hová jutott volna az ország pénzügye, 
ha önök teszik a dolgukat, amikor ön alelnöke volt ennek a Számvevőszéknek. Az a kérdés 
pedig végtelenül felháborított, és kérem, bocsásson meg ingerültségemért, de hogy annak 
idején, ’97-ben nem vizsgálták meg azt a határozatot és annak nem perfektuálták a parancsait, 
az mégiscsak bosszant. Tudniillik ön akkor ott volt. 
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Most ne kérje számon azt a jelenlegi Számvevőszéken, az új vezetésén, az új törvény 
szerinti munkálkodásán, ezzel kapcsolatos beszámolóján ne kérje számon azt, ami annak 
idején nem történt meg az ön idejében. Ön felelős vezetője volt, és ön pénzt kapott ezért. 

Én megértem, hogy a közpénzekért aggódik a jelenben, de miért nem aggódott addig, 
amíg ott dolgozott? 

Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy önnek ezzel kellene számot vetnie, és úgy 
gondolom, hogy azt a görcsét, amely a mostani számvevőszéki vezetés és új törvény kapcsán 
keletkezett, oldja már fel egyszer, vagy pedig mellőzze magát, mint érintett, ne szóljon ebben 
a kérdésben, ezt indítványozom. 

Úgyhogy az irányunkba történő szemrehányását inkább saját maga felé próbálja 
fordítani. Én szeretném azt elmondani, hogy volt, ami volt, nem mehetünk vissza ’97-es és 
’92-es országgyűlési határozatokhoz, annak ellenére, hogy a tisztelt Ház valamilyen oknál 
fogva nem követelte meg ezeknek a tökéletes és teljes végrehajtását, de azt tudom, hogy 
szándékunkban az új számvevőszéki törvénnyel a közpénzügyek átláthatóságát, 
transzparenciáját, elszámoltathatóságát a szervezet 2011-es munkájában nyomon követhettük. 
Ez nem jelenti azt, hogy ez egy befejezett folyamat, de úgy gondolom, hogy az ön 
türelmetlensége talán akkor lett volna igazából helyénvaló, amikor ott dolgozott, és nem most 
az új vezetéssel kapcsolatban. 

A parlamenttől Domokos László bizalmat kapott és az új törvénnyel a szervezet is, sőt 
feltételeket is kapott. Én elvárom, hogy az új törvény szellemében jól végezzék a munkájukat 
az ország érdekében. Ez pedig nem demagógia volt, hanem elvárás, amelyet a törvény is 
megfogalmaz. 

Tisztelt Elnök Úr! Kérem, hogy saját magával vessen számot, és az ön vélekedésének 
módosulásait vegye figyelembe és ne az enyémet bírálja. Bár megteheti ezt is, szíve-joga, 
meg is tette, de bocsásson meg, akkor a viszonosság is megvan, én is megbíráltam önt. 
Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután Nyikos elnök úr jelzi hozzászólási 

szándékát, én megadom a szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Rövid leszek, csak a tények tisztelete jegyében 

mondom, hogy én 2001-ig voltam a Számvevőszék alelnöke, az egyik alelnöke, mert két 
alelnök volt. Minden szervezetben van munkamegosztás. (Babák Mihály: Ez nem 
magyarázat!) Isten őrizzen, hogy a Számvevőszék volt elnökét én innen bíráljam, ezen túl 
vagyunk. Ez az egyik tény. 

A másik tény, hogy miután az alelnökök között volt munkamegosztás, a pártok 
ellenőrzését nem én felügyeltem. Ez a másik tény. A harmadik pedig az az ígéretem, hogy 
akár tetszik Babák képviselő úrnak, akár nem, én ezeket az anomáliákat itt szóvá fogom tenni. 
Lesz még egy napirendi pont, ott is el fogom mondani. Ez a kötelességem, ezért jöttem ebbe a 
parlamentbe. Ha ez nem tetszik Babák képviselő úrnak vagy másnak, nagyon sajnálom, én 
ezeket el fogom mondani, és akkor önök eldöntik kétharmaddal, hogy mit kívánnak tenni. 
Majd meglátjuk, hogy hosszú távon mi fog ebből kijönni. Köszönöm szépen. (Babák Mihály: 
Akkor én is hadd mondjak két mondatot.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételten megadom a szót Babák Mihály képviselő 

úrnak. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem szeretném a tisztelt bizottságot a személyes 

vitánkkal terhelni, de úgy gondolom, hogy ezt ’97-ben valami oknál fogva az önök 
szervezete, amelynek ön alelnöke volt, és ne hivatkozzon munkamegosztásra, hiszen a 
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menedzsment része volt, valamilyen oknál fogva elhalasztotta. De ha úgy látja, hogy még ma 
is aktuális, akkor majd döntsünk róla és tegyük teljesen aktuálissá, célfeladattá azt, hogy 
megvizsgáljuk a ’97-es határozatban megfogalmazott pártingatlanok ügyét. Ha ön ezt jónak 
látja, akkor terjessze be. 

De úgy gondolom, hogy okafogyottá váltak azok az országgyűlési határozatok, 
amelyeknél nem igazán szimpatikus számomra, hogy a többsége nem került napirendre és 
nem végezték el a benne lévő munkát, de számszerűen ez elenyésző része. A múltkor 
felsoroltam azt, hogy melyik, milyen tárgykörben született, tisztelt elnök úr, a tisztelt Ház 
vezetésében is voltak az elmúlt időszakban olyan trehányságok, hogy a saját döntéseit nem 
kérte számon, vagy éppen okafogyottként élőben hagyta. Ezeket is ki kell ebből a tárból 
venni. Úgy gondolom, hogy ez fontos lépés. 

De ha ön valamit ezek közül célfeladatként fontosnak vél, kérem, terjessze a tisztelt 
Ház elé, de így ’97-es határozatokat élőben hagyni, számon kérni az új vezetéstől, ez nem 
korrekt. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

2. ajánlási pont támogatásáról szavazunk, amelynek elfogadásával egyébként támogatjuk a 3., 
4., 5. és 7. ajánlási pontban foglaltakat, mert ezek az ajánlási pontok egymással 
összefüggenek. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatja ezt a módosító indítványt, 
illetve ezeket a módosító indítványokat. 

Az utolsó ajánlási pont, amiről még állást kell foglalnunk, ez a 6. számú, szintén 
Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a kormány képviselőjét, helyettes 
államtitkár urat, hogy hogyan foglalnak állást. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a lehetőséget, ha valakinek hozzászólási 

szándéka van ehhez. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ennek az ajánlási pontnak a 
támogatásáról szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság többsége támogatta ezt a módosító indítványt. 
Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárhatjuk. 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú törvényjavaslat 

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására, az egészségügy többletforráshoz 
juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról foglalunk állást. 
Képviselőtársaim megkapták az ajánlást, eszerint fogunk majd haladni. Ennél a napirendi 
pontnál is köszöntöm a kormány megjelent képviselőit, és itt is először, ha lehet, egy 
bemutatkozást és egy tisztséget kérek szépen. 

A módosító javaslatok megvitatása 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Jó napot kívánok! Palotai Kinga vagyok, főosztályvezető az NGM-ben. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az ajánlási pontok szerint haladunk. Az 1. ajánlási 
pont Tukacs István és Kovács Tibor módosító indítványa. Először kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogyan foglalnak erről állást. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt szeretném 

hozzátenni, hogy tárcaálláspontot tudunk mondani, a kormány még nem tárgyalta a 
módosítókat. Ezt az 1. ajánlási pontot nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van véleménye. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor ennek a támogatásáról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) 3 igen. 

A bizottság egyharmada sem támogatta ezt a módosító indítványt. Ez a módosítás 
egyébként összefügg a 2. és a 14. ponttal. Ennek megfelelően a 2. pontról már szavaztunk. 

A 3. ajánlási pontról foglalunk majd állást, amely Font Sándor képviselő úr módosító 
indítványa. Kérdezem először a kormány álláspontját. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem, hogy van-e ehhez hozzászólási 

szándék. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor erről szavazunk. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada támogatta ezt a módosító javaslatot. 
A 4. ajánlási pontról foglalunk állást, dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor ennek a 

támogatásáról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. 
Tehát a bizottság egyharmada sem támogatta ezt a módosítást. 
Az 5. ajánlási pontról szavazunk majd, ez is dr. Kiss Sándor indítványa. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk. 

Ki az, aki támogatja? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Ez szintén nem kapott egyharmados támogatást. 
A 6. ajánlási pontról foglalunk állást. Először a kormány álláspontját kérem. 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk. 

Ki az, aki támogatja? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság többsége támogatta a módosító javaslatot. 

Ez az ajánlási pont összefüggött a 7., a 10. és a 15. ponttal, ezért értelemszerűen most 
nem kell már a 7-esről állást foglalnunk. 
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Rátérhetünk a 8. ajánlási pontra, amely dr. Kiss Sándor képviselő úr módosítása. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nem lévén, 

szavazzunk! Ki az, aki támogatja ezt a módosítást? (Szavazás.) 5 igen. Egyharmadot sem 
kapott a bizottságtól. 

Rátérhetünk a 9. ajánlási pont tárgyalására, amely dr. Kiss Sándor módosítása. Először 
a tárca álláspontját kérem. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor a 

támogatásról szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

A következő ajánlási pont, amelyről tárgyalunk, a 11-es, dr. Tapolczai Gergely 
módosító indítványa. Kérdezem a tárcát, hogyan foglalnak állást. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk. 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatta. Köszönöm szépen. 
A 12. ajánlási pont szintén dr. Tapolczai Gergely képviselő úr módosítása. A tárca 

álláspontját kérdezem. 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Itt sincs. Tehát 

akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja az 
indítványt. 

A 13. ajánlási pontról szavazunk, amely dr. Kiss Sándor képviselő úr indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk. 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság egyharmada sem támogatta ezt a 
módosító javaslatot. 

A 14-esről és a 15-ösről már állást foglaltunk. A 16. ajánlási pontunkról foglalunk 
állást, amely dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza módosító indítványa. Először a tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Kiss Sándor képviselő úrnak. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném a bizottságot 

meggyőzni arról, hogy ez a módosító javaslat helyes. 
Itt arról lenne szó, hogy alapvetően a vércukormérők áfája 27 százalékról 5 százalékra 

csökkenjen. Nem térnék ki ennek az egészségügyi vonzatára, hanem csak a gazdaságiról 
beszélnék. 

Tehát itt alapvetően arról lenne szó, hogy azokat a cukorbetegeket, akik nem állandó 
inzulinkezelésre szorulnak, hiszen ők gyakorlatilag teljes tb-támogatással kapják meg a 
vércukormérőt, hanem azok, akiknek a teljes árát meg kell fizetniük a vércukormérőknek, 
őket részesítsük előnyben. Itt tudni kell azt, hogy vannak olyan cukorbetegek, akik nem 
szorulnak inzulinkezelésre vagy csak részben szorulnak inzulinkezelésre. Most ha ezek a 
betegek folyamatosan monitorozhatják a vércukorszintjüket, és ezt elősegítjük, akkor egyrészt 
a betegek egy része később szorul majd inzulinkezelésre, már aki már arra szorul, én csak a 
gazdasági részét szeretném kihangsúlyozni, tehát azt, hogy több tesztcsík fogyna, több 
vércukormérő készülék fogyna, ezáltal gyakorlatilag a költségvetés bevétele is növekedne, az 
5 százalékos adó révén. Úgy gondolom, hogy egy kampányt kellene elindítani arra 
vonatkozóan, és egy jó társadalmi üzenete lenne annak, hogy a kormányzat támogatja azt, 
hogy azok a betegek, még egyszer mondom, akik ilyen betegségben szenvednek, azok minél 
inkább monitorozhassák a vércukorszintjüket.  

Nem egy komoly költségvetési tétel, de úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyszerű 
üzenete lenne. 

Az előbb voltam az Egészségügyi bizottság ülésén, és hozzáteszem, hogy a bizottság 
11 tagja tartózkodott ezen módosító javaslat szavazásakor, tehát nem utasították el 
egyértelműen ezt a módosító javaslatot. 

Kérem a bizottságot, fontolja meg azt, hogy ha már a tesztcsíkoknak 5 százalékos 
áfája van, akkor a vércukormérőknek is lehessen 5 százalékos áfája. Kérem a bizottságot, 
hogy támogassa ezt, még egyszer mondom: nagyon jó üzenete lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Kiss Sándor képviselő úrnak a szóbeli kiegészítését. 

További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a módosító indítványról szavazunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság egyharmada sem 
támogatta a módosító indítványt. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi indítványról szavaztunk, ezek összefüggései okán, 
ezért ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is befejezzük. Köszönöm szépen a tárca 
képviselőinek a részvételét a munkánkban. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosításáról szóló T/8324. 
számú törvényjavaslat 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről napirendi pontunk 
következik, amelynek keretében egy indítvány van, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. 
évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, és ennek az önálló képviselői 
indítványnak a beterjesztője dr. Nyikos László elnök úr. Természetesen elnök úrnak megadom 
a szót, hogy előterjesztőként szóbeli kiegészítést tegyen. Tessék parancsolni! 

Dr. Nyikos László (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Előrebocsátom, hogy a hatályos számvevőszéki törvényt én szakmailag rossznak tartom, de 
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ezt nem kívánom itt most kifejteni. (Babák Mihály: Századszor halljuk!) Azt is szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez a törvény a Fidesz-KDNP parlamenti többség törvénye, hiszen egyik 
ellenzéki párt sem szavazta meg, ki-ki más-más megfontolásokból. Azonban én a magam 
részéről egy rossz törvényt is tisztelek, be kell tartani, mert hatályban van, erről szól a 
jogállam, azonban vannak olyan passzusok, amelyek azt hiszem, nem tűrnek halasztást, mert 
egyes pontokon is módosítani kell, ha az egészet nem lehet. Bár itt már elhangzott az előbbi 
vitában, hogy semmi sem tökéletes, még a számvevőszéki törvény sem. 

De most egy olyan pontot szeretnék itt hatályon kívül helyeztetni az Országgyűléssel, 
ami meglehetősen abszurd logikailag és költségvetési szempontból is, ugyanis azt mondja a 
hatályos törvény, hogy az Állami Számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy 
ne legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél. 

Most túl azon, hogy ez logikátlan, és tértől, időtől függetlenül garantál egy 
meghatározott támogatást, hogy az ország pénzügyi helyzete akárhogy alakul, ez akkor is meg 
kell hogy legyen, ez méltánytalan is azzal a 940 központi költségvetési szervvel, amit a 
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása tartalmaz, mert egyetlenegy olyan központi 
költségvetési szerv Magyarországon nincs az Állami Számvevőszéken kívül, ami ilyen 
mértékű törvényi garanciát kapna, mint amit a Számvevőszék kap. 

Én meg is kérdezem a kormány tisztelt jelen lévő képviselőjét, hogy ha szót fog kapni, 
hogy szíveskedjék megvilágítani, hogy a többi 930-nál miért nincs ilyen garancia, a többi 
költségvetési szervnél miért nincs ilyen garancia? 

Ezért aztán a jövő évi tervezés kapcsán javaslom ezt hatályon kívül helyezni, hiszen 
gondoljunk a spanyol helyzetre vagy más országok helyzetére, ahol lényeges visszafaragások 
vannak az államháztartásban, de ilyen helyzetben ezt fenntartani anakronizmus. Ez a 
javaslatom lényege. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Nyikos László elnök úrnak a szóbeli kiegészítését, és 

természetesen köszöntöm a kormány képviselőjét ennél a napirendi pontunknál is, és 
megadom a lehetőséget helyettes államtitkár úrnak, hogy a tárca vagy a kormány 
állásfoglalását mondja el ebben a kérdésben. 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, alelnök úr. A kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot. A 
kormány egyszer már döntött erről a törvényről. Azt gondolom, hogy nem mennék mélyebben 
bele, de annyit azért el kell mondani, hogy az Állami Számvevőszék egy olyan független 
intézmény gyakorlatilag, amelynek a függetlenségét ez a rendelkezés még inkább előtérbe 
helyezi, tehát hogy ne lehessen adott esetben nyomás alá helyezni a költségvetésen keresztül 
magát az intézményt. Azt gondolom, hogy ez a logika fogalmazódott meg ebben a pontban, és 
ezt nem is kívánja megváltoztatni a kormány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Ki az, aki részt kíván venni a 

vitában? Először megadom a szót Veres képviselő úrnak. Tessék parancsolni! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Nyikos képviselő 
úr indítványa egy olyan pontra vonatkozik, amely pont esetében a Szocialista Párt a vitában 
kifejtette az álláspontját, és ezt az álláspontot ma is aktuálisnak tartjuk. Ez az álláspont 
lényegében azt tartalmazza, hogy semmilyen kérdésben nem szabad a magyar költségvetési 
mozgásteret olyan törvénnyel korlátozni, amely törvény adott helyzetben nem teszi lehetővé, 
hogy az éppen aktuális kormány, az éppen aktuális parlamenti többség alkalmazkodni tudjon 
a megváltozott körülményekhez. 
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Volt már, nem is olyan régen olyan év, amikor több mint 6 százalékkal esett vissza a 
magyar gazdasági teljesítmény, volt már nem is olyan régen olyan év, amikor emiatt nagyon 
jelentős mértékben kényszerült a magyar államháztartás korrekcióra, az egyébként ősszel még 
mind az Európai Bizottság, mind más nemzetközi szervezetek által vélt gazdasági pálya 
korrekciója okán. 

Ezért azt gondolom, hogy nincs helye és elvileg helytelen a magyar költségvetési 
rendszerbe egy olyan - hogy fogalmazzak - determinációt beépíteni, amit ez a törvény pont 
tartalmaz. Éppen ezért úgy gondolom, helyes az, ha elnök úr képviselőként ilyen indítványt a 
parlament elé terjeszt, és javaslom azt, hogy mások is gondolják ezt meg. 

Én a kormány képviselőjének az álláspontját értem, teljesen világos, hogy 
kényszerpályán mozog, hiszen annak idején a kormány ezt a megoldást támogatta. Úgy 
gondolom, hogy helytelenül tették ezt a támogatást, hiszen ilyen módon a magyar 
költségvetésnek számtalan más tétele is bebetonozásra kerülhet olyan törvények által, amely 
törvények egy ilyen helyzetben, mint ami bekövetkezett. Nem kívánom azt, hogy belátható 
időn belül ilyen következzen be, de sajnos, senkinek nincs a kezében olyan eszköz, amely 
meg tudna óvni bennünket attól, hogy ilyen helyzetben legyen a magyar költségvetés. 

Ebből következően tehát elvi alapon és szakmai alapon mindenképpen úgy gondolom, 
hogy helytelen a mostani megfogalmazás, ami a törvényben van, és ilyen értelemben helyes 
az, amit képviselő úr felvet az indítványában, nevezetesen hogy ez a fajta determináció 
szűnjön meg, kerüljön ki, és értelemszerűen az állami költségvetés egészének sorsát kell hogy 
viselje az Állami Számvevőszék is a maga módján. 

Hozzá kell tennem, hogy természetesen annak idején, amikor ilyen helyzet alakult ki, 
akkor annak van a magyar költségvetési rendben kialakult, kifinomult módszere, hogy az 
úgynevezett alkotmányos fejezetek, tehát a költségvetésben I-VIII-ig terjedő területek vezetői 
ne a kormány nyomásgyakorlásaként – ezt a kifejezést használta helyettes államtitkár úr – 
éljék azt meg, hogy nekik is viselni kell a közös felelősséget, hanem ennek megvan a kialakult 
módszere. Nevezetesen, hogy ezen fejezetek vezetői egy felkérő levélre vagy egy hozzájuk 
érkező felkérésre saját maguk döntik azt el, hogy mit tudnak megtakarítani a saját maguk 
adott évi költségvetési előirányzatából. 

Annak idején az Állami Számvevőszék vezetője is reagált erre a bizonyos felhívásra, 
és mint ahogy a többi alkotmányos fejezet vezetője is, az Állami Számvevőszék vezetője is 
látott lehetőséget bizonyos megtakarításokra az adott költségvetési kereten belül, és utána se 
hallottam olyan értékelést, hogy ez a kormány kényszere, hatása alatt történt volna. Ellenben a 
gazdasági kényszer hatása érvényesült mindenkire annak az évnek a során, mármint 2009-ben 
Magyarországon. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy létezik olyan intelligens és korrekt megoldás ilyen 
helyzetek kezelésére, amely immáron ha bekövetkezett, akkor megfelelő garanciát és 
megfelelő biztosítékot jelent mindenki számára, ezért azt gondolom, helyes, ha képviselő úr 
indítványát tárgysorozatba vesszük, és az Országgyűlés erről vitát folytat le, vagy a vita 
eredményeképpen a mostanihoz képest egy másfajta megfogalmazást fogad el az 
Országgyűlés. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Dr. Nyikos László jelentkezik.) Ha van 

további hozzászólási szándék, akkor én kvázi előterjesztőként elnök úrnak utolsó alkalommal 
adnám meg a szót, ezért Babák Mihály képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr a szót. A magyar parlament 

mostani ciklusának egyik legfontosabb törvénye volt, és az első törvények között szerepelt a 
számvevőszéki törvény, sarkalatos törvény. Azért volt fontos, mert azt hiszem, a tisztelt Ház, 
a többség kimutatta azt, hogy fontosnak tartja a transzparenciát, az átláthatóságot. Tehát 
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számunkra fontos kérdés, hogy ez nem lehet pénz kérdése. A parlament szándéka, a 
törvényhozás többségének szándéka a függetlenség volt, ezt pedig nem lehet pénzügyekkel 
befolyásolni, mármint hogy kevesebb, és hogy majd minden évben gazsulálnia kell a 
költségvetési pénzeszközéért. 

Úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek a másik nagy szándéka az volt, hogy az ország 
pénzügyei átláthatóak legyenek, transzparensek. A transzparenciára költött pénz mindig 
megtérül, mindenhol a világon, és így Magyarországon is számítunk arra, hogy meg fog 
térülni. Szeretnénk a fenyegetettséget pontosan azzal, hogy független az Állami 
Számvevőszék és bármit megtehet az ellenőrzésébe vonva, a munkatervek kapcsán megtehet, 
hogy a korrupció ne terjedjen, és ehhez pedig a Számvevőszék az az egyik fontos szereplő, 
amely a fenyegetettséget, az ellenőrzés, az elszámoltathatóság fenyegetettségét fenn tudja 
tartani. Nem kényszerpálya, tisztelt hölgyek, urak, hiszen ha a Számvevőszéknek nincsen 
szüksége a költségvetésben biztosított pénzre, nem kell elköltenie, bár az azért ritkaság, és 
nagyon furcsa lenne, ha nem költené el, de amennyiben az ország nehéz helyzetbe kerül – és 
remélem, hogy nem kerül ilyen helyzetbe -, ő maga is felajánlhat a költségvetéséből, senki 
nem tiltja. 

Úgy gondolom, hogy ha annak idején a függetlenség és a törvény garantálva lett 
volna, a feladata és a funkciója, és ezt jól látták volna el, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
nem jutott volna az ország ilyen államadósság-helyzetbe, ilyen hiányhelyzetbe és korrupciós 
helyzetbe. 

Úgy gondolom, hogy lett volna legalább egy biztos pontja a közpénzügyeknek az 
átláthatóságot illetően, hogy egy szervezet, amely teszi a dolgát. Mi ilyen szándékkal 
szavaztuk meg a sarkalatos törvényt, ezért biztosítottuk számára a függetlenséget, mert úgy 
véljük, hogy az ország közpénzügyeiben az átláthatóságra, a transzparenciára szükség van és 
harcolni kell ennek a szervezetnek a korrupció ellen, amelyet sajnos, önök annak idején, elnök 
úr, bocsásson meg, Nyikos úr, de nem igazán jól csináltak és az elmúlt húsz év nem egy 
dicsfény volt a közpénzekkel való gazdálkodás tekintetében. De kormányok jöttek, mentek, és 
mindenkinek valami köze volt hozzá, de nem kellőképpen küzdött ellene az önök szervezete 
sem annak idején. 

Nagyon bízom benne, hogy az új törvény kapcsán a Számvevőszék megfelelő módon 
tudja elvégezni a munkáját, ehhez pedig pénz kell. Ez a pénz pedig megtérül, és a korrupció is 
visszaszorulhat. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha jól láttam, akkor Szólláth Tibor 

képviselő úr szeretne szólni. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. 

Végighallgatva a parlamenti vitát is, igazából nagyon nehezen tudom eldönteni, hogy elnök 
úrnak mi az álláspontja. Alapvetően nyilván, ha itt most szeretnénk megszorítani esetleg az 
ÁSZ költségvetését, azonnal az a vád érne bennünket, hogy itt az Állami Számvevőszék 
függetlenségére törünk. Pontosan az ellenkezője a helyzet. Igazából valóban, amit Babák 
képviselőtársam is elmondott, úgy látom, remélem, nem így van, de nekem úgy tűnik, mint 
hogyha nem sikerült a saját képére formálni ezt a társaságot vagy ezt a szervezetet, akkor 
most éppen megbüntetni szeretné. Ne büntessük az Állami Számvevőszéket, támogassuk a 
munkájukat, hiszen rendkívül fontos az ország jövőbeni sorsa tekintetében. (Babák Mihály: 
Ez egy személyes bosszú!) Köszönöm szépen. (Babák Mihály: Így érzi mindenki. – Dr. Nyikos 
László: Magadból indulsz ki!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Veres képviselő úrnak. 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Két olyan dolog hangzott itt el a két 
kormánypárti képviselő hozzászólásában, ami egy kicsi reagálást azért legalább érdemel. Ha 
Szólláth képviselő úr úgy gondolja, hogy egy törvényszöveg módosítása bárki részéről 
személyes bosszú, akkor szerintem eléggé más világban élünk. (Babák Mihály: Nem ezt 
mondta) Azt mondta az én értelmezésemben, hogy elnök úr jelenlegi törvényjavaslata, miután 
nem tudta keresztülvinni saját akaratát a számvevőszéki törvény elfogadása során, ez a 
személyes bosszú kategóriájába tartozik. Ha én ezt rosszul értelmeztem, akkor elnézést, én így 
értelmeztem a hozzászólást, de a te hozzászólásodra is reagálnék. 

Nagyon jól hangzik, csak nem igaz az az érv, ami arról szól, hogy a korrupció ellen a 
Számvevőszék azon pénzellátásával lehet védekezni, ahogy a törvényben most fogalmazva 
van, hogy nem lehet kevesebb a költségvetési előirányzata, mint az előző évben volt. 

Azért nem igaz ez az állítás, mert jelen pillanatban a Számvevőszék költségvetési 
előirányzatától teljesen függetlenül törvényesített korrupció működik néhány területen. Lásd 
például a földterületek bérbeadási gyakorlata, ugyanis ez nem más, mint urambátyám módra 
rokonoknak, barátoknak és párttársaknak juttatott vagyoni jog. 

Ezért tehát azt gondolom, hogy nem érvényes az az érvelés, amit ebben a kérdésben 
mondtál. (Babák Mihály: Ez nem most kezdődött!) Arról, hogy mikor kezdődött, erről is 
szívesen folytatok le majd vitát, azt gondolom, hogy az az érvelés, ami itt elhangzott, az 
semmiképpen nem állja meg a helyét, én ezért hoztam ezt szóba. 

Azért sem állja meg a helyét, mert az, hogy az Állami Számvevőszék lemondhat 
valamiről, az természetesen mindig, mindenkinek joga, azonban azt gondolom, hogy a 
magyar költségvetési rendbe olyan mechanizmust beépíteni, ami garantáltan biztosít egy 
valamilyen nagyságú költségvetési kiadást, miközben nem tudsz mellétenni olyat, ami 
garantáltan biztosít egy valamilyen nagyságú költségvetési bevételt, úgy is mondhatnám, 
hogy ennek fedezeteként, ez egy helytelen gondolkodás és helytelen gyakorlat. (Babák 
Mihály: Bíróság, ügyészség!) Ott sincs ilyen gyakorlat, ott sincs ilyen garancia. (Babák 
Mihály: Még nincs.) Rossz az érv, nincs ilyen garancia. Én nem is támogatom egyetlenegy 
ilyen intézménynél sem egy ilyen típusú garancia megadását, ugyanis meg kell adni a 
mindenkori kormánynak, a mostaninak is, a holnapinak is meg a holnaputáninak is azt a 
lehetőséget, hogy az ország lehetőségeinek függvényében dönthessen költségvetési 
kérdésekben. 

Ez a demokrácia egyik fontos szabálya, Európában legalábbis így alakult ki. Ezért azt 
gondolom, hogy nem lehet olyan jellegű betonszabályokat betenni, amely korlátozza ezt a 
fajta jogosultságot. 

Természetesen a mindenkori ellenzék tud azzal érvelni, hogy ha ez a szabály az elnök 
úr által tett indítvány szerint valósul meg, és valamelyik kormány úgy gondolná, hogy 
csökkenteni kell, akkor azt meg kell tudni indokolni és el kell tudni fogadtatni a 
társadalommal. 

Azért sem tartom ezt helyes gyakorlatnak, mert Magyarországon van két olyan terület, 
amelynek a számvevőszéki ellenőrzésével kapcsolatos szakmai viták úgy fogalmazok, hogy 
nem ültek el, mind a mai napig fennállnak. És ha ezen a két területen a mostanihoz képest 
változás következik be, akkor egyik esetben érdemben nagyobb előirányzattal kell 
rendelkeznie a Számvevőszéknek, a másik esetben pedig lehet, hogy kisebb előirányzattal kell 
rendelkeznie a Számvevőszéknek, és ez szakmai kérdés, nem politikai kérdés.  

Ezért gondolom azt, hogy az általad elmondott érvelés semmiképpen nem volt 
megalapozott, és a másik érvelésből is azt gondolom, hogy ennyit mindenképpen érdemes 
volt elmondani. De nem akarok többet hozzászólni, mert elnök úr hozzászólása, mint 
előterjesztő hozzászólása kifejezetten érdekes lehet ebben a kérdésben sok minden 
aspektusból. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy számos vélemény elhangzott, 
viszont könnyen lehet, hogy előterjesztőként Nyikos képviselő úr még reagálni fog, ezért én 
most már megadom mégiscsak neki a szót, tehát Nyikos László elnök úré a szó. 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Nekem még az a gondom, hogy a 

kérdésemre nem válaszolt a helyettes államtitkár úr. Akkor újra felteszem a kérdést és 
megtoldom a másikkal. A kérdésem az, hogy a 940 központi költségvetési szerv között ismer-
e az államtitkár úr olyat, amelynek ilyen garanciái vannak, továbbá a kérdésem másik része, 
hogy ismer-e olyan nemzetközi példát, hogy bármely európai uniós, európai vagy bármely 
országban ilyen garanciát ad a pénzügyi kormányzat a költségvetésben egy intézménynek? 
Ezek a kérdéseim. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután elnök úr feltette ismét ezt a kérdést, 

természetesen megadom a lehetőséget a kormány képviselőjének. Helyettes államtitkár úr, 
parancsoljon! 

 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondoltam, hogy válaszoltam a kérdésre, de akkor 
megpróbálom konkrétabban. Tehát azt gondolom, hogy az Állami Számvevőszék azért nem 
összehasonlítható a többi költségvetési szervvel, tehát azt gondolom, hogy még egy ilyen 
státuszú költségvetési szervet a 940-ből se nagyon tudunk mondani. Úgy gondolom, hogy ez 
az oka, hogy máshogy is van megítélve a róla szóló törvényben. 

Tehát azt gondolom, hogy ez válasz lehet a kérdésre. Természetesen azért nincsen 
vagy nem tudok most hirtelen ilyet mondani, mert ilyen típusú státuszú más költségvetési 
intézményt se nagyon tudnék így hirtelen mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor további hozzászólási lehetőségeket adok meg. 

Először Babák Mihály képviselő úrnak. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Veres képviselő úr szóvá tette, hogy 

ő nem ért egyet és az én érvelésem nem jó. Ez megeshet, de ez a vélekedésem, mint ahogy 
nekem sem kell egyetértenem önnel, ez pedig természetes dolog, mert úgy gondolom, hogy a 
korrupció nem most indult el, de a rendszerváltást követően rettentően felgyorsult a 
privatizáció és sok egyéb más. 

Ha annak idején a Számvevőszék jól teszi a dolgát, akkor több problémára felhívja a 
figyelmet. Viszont forrással és személyzeti problémákkal is alkalmasint küszködtek, vagy épp 
amiatt, hogy a költségvetésben kérniük kellett, ezért lúzer véleményt alkottak. 

Megengedem magamnak azt a vélekedést, hogy előfordult jó pár jelentés, amiben 
láttam a simogató megjegyzéseket, semmi sem történt konkrétan. Kikerülték a MÁV, a BKV, 
a budapesti ellenőrzést, sok fontos dolgot, privatizációt, többek között a pártok vagyonát is, 
akkor tessék mondani, miért csinálták? Azért, mert lúzerek voltak, azért, mert 
fenyegetettségük volt, hogy megkapják-e a pénzt a következő évben. Az egész apparátus úgy 
érezte, hogy a költségvetéstől függ és a parlament jóindulatától. Miután én úgy gondolom, 
hogy ennek a bizottságnak az a neve, hogy számvevőszéki bizottság, nekünk 
mindenféleképpen ezt a pozitív diszkriminációt, ami hülyeség, mert nincs ilyen szó, de ezt a 
különleges státuszt támogatnunk kell azért is, mert fontosnak tartjuk az átláthatóságot, az 
állami pénzek ellenőrzését. 

Tehát számunkra elfogadható szándékaink szerint is, hogy ez a szervezet kapja meg és 
ne lehessen kevesebb, és bárki kerül kormányra, ne tehesse meg azt, hogy elvon pénzt azzal, 
hogy befogja a Számvevőszék száját, és csökkentse a munkalehetőségét. Úgy gondolom, 
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hogy a parlamentnek is nagyon fontos, hogy kivételezett helyzetbe helyezze a Számvevőszék 
finanszírozását, mert teszi másokkal is azért, mert ugyanolyan a bíróság és az ügyészség, csak 
törvénybe ez nincs beiktatva, hiszen a parlamentnek is a legfontosabb szerve, a pénzügyek 
ellenőrzése, hiszen mindent a pénzt dirigál, aztán jöhet a szakma. 

Tehát úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy a vélekedésem nem helyénvaló ön szerint, 
de én úgy gondolom, hogy szívem szerint és eszem szerint is támogatni tudom, és ezért nem 
támogatom a módosító javaslatot. 

Még egy dolgot hadd mondjak el önnek, Veres képviselő úr, volt miniszter úr. Én 
megkérdeztem ma egy szocialista képviselőtől, hogy mi a baj ezekkel a földbérleti 
szerződésekkel? Azt mondta a képviselő úr, hogy Mihály, az, ami szokott lenni általában az 
ilyeneknél, hogy 10 százalékába különböző érdekek beszűrődtek. Ez a kálója az ügynek. Ezt 
mondta nekem egy szocialista erről a dologról higgadtan és kamerák nélkül. 

Hölgyek, urak, tehát igaz, hogy mindenhol, ahol pénz, érdek van jelen, ahol valamit 
lehet szerezni, beszövődnek az érdekek és azok alkalmasint befolyásolják a helyes és pontos 
döntéseket. Arra kell ügyelnie a Számvevőszéknek, hogy minél kevesebb legyen az ilyen, 
mert megszüntetni nem fogjuk tudni. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Veres János képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Egy kifejezés miatt és nem a 

politikai része miatt kértem szót a hozzászólásnak. Szerintem kövesse meg a bizottság, 
képviselő úr, ön is a Számvevőszék dolgozóit a lúzer kifejezés miatt. Azt gondolom, hogy 
egyikünk sem gondolhatja komolyan, hogy a Számvevőszék több száz fős csapata 
megérdemelné ezt a kifejezést. (Babák Mihály: A főnökei.) 

Képviselő úr, azt gondolom, hogy fölösleges. Én magam nem gondoltam soha így, én 
magam nem vélekedtem soha így, ezt kifejezetten szeretném rögzíteni a jegyzőkönyvben, 
hogy szemben Babák képviselő úr nyilatkozatával, mely szerint a Számvevőszék dolgozóit 
lúzernek tekintette, én nem tekintem őket annak, és képviselő úr, legendákat nem érdemes 
idehozni. Én nem tudok egyetlenegy olyan évet sem, sem az Antall-kormány idején, sem a 
Horn-kormány idején, sem az Orbán-kormány idején, sem a Medgyessy, sem a Gyurcsány, 
sem a Bajnai-kormány idején, amikor az Állami Számvevőszéknek – ahogy ön fogalmazott – 
könyörögnie kellett volna pénzért. Tehát hogy bármely kormány az Állami Számvevőszéket a 
pénz biztosításával vagy nem biztosításával próbálta ilyen vagy olyan viselkedésre bírni. 
Tehát én nem ismerek ilyet. Ha képviselő úr ismer ilyet, akkor legyen szíves, majd tegye 
nyilvánossá, azt gondolom, hogy fölösleges ilyen érvelést használni. 

De még egyszer mondom: én a Számvevőszék dolgozói miatt kértem elsősorban szót, 
azzal együtt, hogy nekem is van vitám időnként bizonyos konkrét vizsgálat konkrét 
számvevőszéki megállapításaival, vagy a vizsgálat lefolytatásának a mikéntjével. Például 
azzal, hogy egy korábbi időszak vizsgálatánál – hiszen mindig múltat vizsgál a Számvevőszék 
– az abban érintett szereplőket nem kérdezik meg. Ez most elég nyilvánvalóan kiderült a múlt 
heti számvevőszéki vizsgálat kapcsán. Ha megkérdezik az adott időszakban hivatalban volt 
vezetőket, akkor lényegesen más információkat is hallhattak volna, ismerhettek volna, 
semmint amit valakiktől szerzett információkból állapítanak meg vagy rögzítenek le 
számvevőszéki dolgozók. 

De még egyszer mondom: ez egy szakmai vita ilyen értelemben, de semmiképpen nem 
tekintem ezzel együtt sem lúzereknek a Számvevőszék dolgozóit. Köszönöm a figyelmet. 
(Babák Mihály: Volt ügyészségi feljelentés?)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne terjeszkedjünk 

túlzottan túl az előterjesztés keretein, és önmérsékletet kérek mindenkitől, talán az érvek 
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többségében elhangzottak, de természetesen, aki továbbra is hozzászólási szándékot jelez, 
megadom neki a szót. Vágó Gábor képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Alelnök úr figyelmeztetésére csak röviden 

szeretnék szólni, mert ugyanezeket a köröket futjuk a plenárison is, és ma is lesz részletes vita 
az ÁSZ tevékenységével kapcsolatban. Engem nagyon zavar az, hogy az MSZP csak politikai 
szempontból nézi az ÁSZ-jelentést, a Fidesz meg ugyanúgy csak politikai szempontból 
mutogat hátrafelé. 

Nézzük meg a konkrét tényeket és azzal kapcsolatban vitatkozzunk, és ne az előző 
időszakra mutogassunk vissza politikai alapon vagy pedig most támadjuk személyében az 
ÁSZ-elnököt politikai alapon. Ez messze van a szakmaiságtól, ami elméletileg feladatunk 
volna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? Megadom a szót Szólláth 

Tibor képviselő úrnak. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, itt az 

előbb elhangzott a túlköltekezés és egyéb kapcsán, hogy a parlamenti vitában elhangzott, azt 
hiszem, a Számvevőszék elnökének a szájából, hogy két részletben 800 millió forintot utalnak 
vissza vagy nem használnak fel gyakorlatilag az idei évi költségvetésükből. Azt gondolom, 
hogy ez a jó gazdálkodás irányába mutat. 

A földekkel kapcsolatban, bár nem ide tartozik és igyekszem nagyon rövid lenni, én 
emlékszem azokra az időkre, amikor több ezer hektáros, illetve ezer hektáros nagyságrendben 
írták úgy ki a földeket, hogy senki a környéken, ahol ez ki volt írva, nem nyúlhatott bele 
(Babák Mihály: Tudja ezt Veres úr!), csak személyre szabottan voltak ezek kiírva. Nyilván 
azok szép idők lehettek valakiknek, és ezzel együtt viszont egyetértek azzal, hogy ebben is 
lehetnek hibák. De egészen más nagyságrendekről beszélünk. 

Veres képviselőtársam nagyon szépen beszélt arról, hogy egy kormánynak nem szabad 
megkötni, sem ennek, sem a jövőbeni kormányoknak a mozgásterét arra vonatkozóan, hogy 
hogyan intézzék a dolgaikat, hogyan szervezzék az ország életét. Csak nagyon halkan 
kérdezem meg, 2010-re az a gúzsba kötöttség, ami az országban volt, az nem ilyen jellegű 
behatárolása-e egy kormánynak, amikor az égvilágon minden mozgásteret megszüntettek. Az 
önök által most nem szokványosnak mondott gazdaságpolitika egyszerűen ebből a gúzsba 
kötöttségből próbál kiszakadni, amit egyébként szerintem mesterien csináltak, ha lehet ezt 
véleményként megfogalmazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehetséges, akkor az Állami Számvevőszék 

képviselőjének megadom a szót. Ha jól sejtem, az Állami Számvevőszék képviselője most 
már jó ideje jelzi a hozzászólási szándékát, akkor megadom a lehetőséget. Kérek szépen majd 
egy bemutatkozást. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZAKÁCS GYULA számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): 

Alelnök úr, köszönöm a szót. Dr. Szakács Gyula vagyok, az Állami Számvevőszék számvevő 
igazgatóhelyettese. 

Igen Tisztelt Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság! Domokos László elnök úr 
megbízott azzal, hogy tájékoztassam az igen tisztelt bizottságot arról, hogy az Állami 
Számvevőszék a Nyikos László elnök úr által előterjesztett képviselői önálló indítványban 
foglaltakkal nem ért egyet. Elnök úr kérte, hogy mondjam meg, hogy álláspontja szerint ez a 
kiiktatni javasolt rendelkezés egy nagyon fontos szabály a törvényben, amely más garanciális 
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szabályokkal együtt a legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző szervezet függetlenségét hivatott 
biztosítani. 

Elnök úr Nyikos elnök úrnak egy korábbi levelében ezzel kapcsolatos álláspontját 
részletesen kifejtette, indokolta, az abban leírtakat továbbra is érvényesnek tartja. Arra kéri az 
igen tisztelt bizottságot, hogy a döntés során szíveskedjenek ezt a véleményt figyelembe 
venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán utolsó hozzászólási szándékát jelezte Veres 

képviselő úr. Megadom a szót. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Miután Szólláth képviselő úr személyesen 

hozzám intézett kérdést, képviselő úr, remélem, hogy ön nem hiszi azt el egy ilyen szakmai 
bizottság tagjaként, azt feltételezem, hogy van olyan szakmai hozzáértése, tapasztalata, de 
remélem, nem hiszi azt el, amit a Fidesz-propaganda orrba-szájba próbál sulykolni 
mindenkibe, hogy más lehetőség nem volt, csak az úgynevezett „one fitt all” út. Remélem, 
hogy ön nem hiszi azt el, hogy csak egy választási lehetőség van adott helyzetben. Remélem, 
hogy ön nem hiszi azt el, hogy Magyarországon, ha 2010-ben az akkori kormány folytatja 
egyrészt a válságkezelésnek az addig megkezdett útját, másrészt az együttműködést a 
nemzetközi szervezetekkel, akkor nem lett volna olyan kényszerhelyzetben, hogy 2010-ben az 
addig korábban kiebrudaltnak nevezett nemzetközi szervezethez fordul, legalábbis 
kommunikációsan anélkül, hogy valóságosan hozzájuk fordult volna. 

Remélem, hogy van annyi hozzáértése, hogy reálisan meg tudja ítélni a politikai 
szólamok mögött az ország valóságos gazdasági helyzetét. Ezt az önök pártvezetői közül 
annak idején többen nyilvánosan is elmondták. Tehát azt gondolom, hogy nem kell most itt 
idézgetni, de a 2010-es nyári nyilatkozatok, az eredménytelen csontvázkeresés és sok minden 
más pontosan igazolja azt, hogy ennek az országnak 2010-ben egy teljesen világosan más 
gazdaságpolitikai útja is volt. Nem ezt választották önök, de ez az önök politikai mérlegelésén 
múlt és nem szakmai mérlegelésén. 

Ezt csak azért mondom el, mert legalább ebben a bizottságban ne próbáljuk egymást 
azzal – hogy fogalmazzak – a vitában áltatni, hogy pusztán propaganda szövegeket nyomunk, 
és nem pedig szakmailag megalapozott érveket. Én igyekeztem ebben a vitában, mindaddig, 
ameddig a dolog el nem csúszott más irányba, kifejezetten szakmai érveket mondani, és 
fenntartom azt a szakmai érvet, amelyet egyébként én mindvégig érvényesítettem, ameddig 
lehetőségem volt akár parlamenti képviselőként, akár kormánytagként ebben a kérdésben 
álláspontot elfoglalni. Nevezetesen, hogy nem célszerű, nem ajánlatos elfogadni sem az 
államháztartási törvényben, sem másutt olyan szabályokat, amelyek ilyen értelemben túlzott 
és egyértelmű, ne adj’ isten kétharmados determinációkat jelentenének. De meg kell adni azt a 
lehetőséget, hogy minél szabadabb döntést lehessen hozni majd itt, az Országgyűlésben az 
adott évi költségvetésről. Természetesen a kormány terjeszti elő, tehát a mindenkori 
kormánynak megvan az a felelőssége és joga, de a költségvetési determinációkat ilyen 
értelemben a lehető legkisebb mértékűre kell szorítani. Ez volt az álláspontom akkor is, ez 
volt most is, ilyen módon viszonyultam a kérdésekhez annak idején, amikor a költségvetési 
bizottság tagjaként is érveltem. Ezért tartom fenn azt az álláspontot, amely elnök úr 
indítványa alapján most általam az első hozzászólásban megfogalmazott álláspont volt. 
Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Megadom a hozzászólás lehetőségét Szólláth Tibor képviselő úrnak. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm, alelnök úr. Csak nagyon röviden. 

Azt gondolom, hogy az én pénzügyi tudásom nem mérhető a miniszter úr tudásához, de néha 
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ennek örülök is egyébként. Egyébként is hozzáteszem, hogy önnek nyilván van arra 
lehetősége, hogy másképp gondolja, de ha ön sikernek ítéli meg a saját tevékenységét, akkor 
én örülök, hogy nem vagyunk ugyanazon a nívón, mert én pedig abszolút másképp látom, és 
nekem is megvan ahhoz a jogom, hogy másképp lássam. Az a tevékenység, amit ön 
pénzügyminiszterként folytatott, az ön számára sikeres, én ennek pont az ellenkezőjét látom, 
de szerintem megvan hozzá a jogom, hogy ezt így lássam. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úré a szó! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Már csak azért is, mert nem mi mondtuk azt, hogy 

hazudtunk meg manipuláltunk, hanem a miniszterelnök mondta annak idején a kormányzás 
dolgáról, de különben tényleg térjünk rá arra, hogy a Számvevőszék 2011. évi 
tevékenységével kapcsolatos beszámoló van napirenden, és minduntalan elnök úr jóvoltából 
azért mindig előkerül valami a régmúltból, amelyet most szeretne pótolni, amit nem sikerült 
annak idején megcsinálni. Ezt azért mindig lássuk és érezzük, látjuk az ön tevékenysége 
kapcsán. 

Veres képviselő úr, az az igazság, hogy ne mondja, hogy majd akkor most szakmaiba 
burkolja a politikai vélekedését. Tudja nagyon jól, hogy miről beszéltem, amikor én a lúzert 
emlegettem. Csak azért, hogy rövidebb legyek, de akkor most kifejtem önnek. 

Úgy gondolom, hogy mi nem a Számvevőszék dolgozóival találkozunk, és a 
Számvevőszék dolgozóit nem kell önnek megvédeni, mert van főnöke és van menedzsmentje, 
aki megvédi majd a nemtelen és dicstelen támadásoktól, de nem ezt tette. Ugyanis a tisztelt 
Ház elé az elnök úr által beterjesztett vagy az alelnökök által aláírt előterjesztések érkeztek. 

Úgy gondolom, hogy akkor lehet úgy is fogalmazni, hogy nem voltak a hivatásuk 
magaslatán vagy a szakmaisága nem volt kellőképpen megalapozott, amit én nem biztos, 
hogy el tudnék hinni, de túlzott volt az alkalmazkodási képessége, mert a parlamenttől, a 
költségvetéstől és a pénzügyminisztertől, a miniszterelnöktől függött az Állami 
Számvevőszék finanszírozása. 

Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem volt olyan sommás a költségvetés bírálata, a 
zárszámadás bírálata, amelyet önök is nyolc éven keresztül beterjesztettek, és nem voltak 
ügyészségi feljelentések, nem voltak hathatós vizsgálatok és nem volt a főváros sem 
megvizsgálva, sőt a fontos ellátórendszerekből, alrendszerekből sem volt sok minden 
megvizsgálva, mert lepuhították a dolgot. Hadd ne csináljunk gondot a dologból, közben 
úszott is, úszott az állami költségvetés. Csak egy érvet tudok erre mondani: nem állna így az 
ország, ha arra az ellenőrzöttségre, átláthatóságra több pénzt fordított volna és nagyobb 
biztonsággal működtette volna az Állami Számvevőszéket a tisztelt Ház, nem állna itt az 
ország, ha erre több figyelmet fordítottunk volna és megköveteltük volna együtt ezektől a 
szervektől, és nem függött volna a kormányoktól. Most pedig nem függ a kormánytól, helyes 
a törvény, és én nem javaslom Nyikos elnök úr módosító indítványának támogatását, mert 
nincs oka, és szerintem szavazzunk is a kérdésről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy van hozzászólási szándék és nekem 

a szót meg kell adnom, ezért megadom a szót Veres János képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Szólláth képviselő úr, én is örülök, hogy 

nem azonos állásponton vagyunk bizonyos kérdésekben. Ön most olyan dolgot nyitott itt ki, 
amiről én nem beszéltem. Tehát én véletlenül sem beszéltem saját magam pénzügyminiszteri 
tevékenységéről (Babák Mihály: Én se beszéltem a dolgozók lúzerségéről!) , beszéltem a 
2010-es helyzetről. Miután az utolsó egy évben nem én voltam a pénzügyminiszter, ezért 
kerültem azt, hogy az én saját tevékenységemről beszéljek. 
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De ha majd egyszer ráérünk, akkor bizottsági kereteken kívül majd beszéljünk arról is, 
nem hiszem, hogy erről ebben a körben kell beszélni. 

Babák képviselő úr, rosszul emlékszik. Az Állami Számvevőszék a 2006-2010 közötti 
időszakban is tett ügyészségi feljelentéseket. Az Állami Számvevőszék tett olyan 
megállapításokat, amely megállapításoknál, ha indokoltnak tartotta, akkor a büntetőjogi 
felelősség megvizsgálását is kezdeményezte. Én magam is kaptam ilyen jelentést 
pénzügyminiszterként az Állami Számvevőszéktől.  

Tehát csak azt akarom mondani, hogy képviselő úr, még ha most úgy is próbálja 
feltüntetni, rossz emlékezet alapján, hogy az Állami Számvevőszék akkor valamiféle 
alkalmazkodási kényszerben lett volna, én nem tudok ilyen alkalmazkodási kényszerről. Én 
azt tudom, hogy ahol indokoltnak tartották, ott megtették a maguk feljelentését. Ma is van 
olyan büntetőügy, amely az Állami Számvevőszék feljelentése alapján indult el, és 
folyamatban van, és ha jól emlékszem, akkor 2008-hoz kötődik a Számvevőszék 
megállapítása. 

Mindezek után, képviselő úr, én kifejezetten tévesnek gondolom azt a felfogást, ami 
arra vonatkozik, hogy az Állami Számvevőszék bármely, az elmúlt húszéves kormány 
időszakában a költségvetési kereteinek korlátozásával vagy rövidre fogásával vagy hosszúra 
fogásával lett volna ilyen vagy olyan munkára ösztönözve. Én ezt egy téves felfogásnak 
gondolom, éppen ezért úgy gondolom, hogy szükségtelen ezt érvként hozni azzal a rossz 
törvényi megfogalmazással kapcsolatban, amely rossz törvényi megfogalmazás módosítására 
van most bent egy indítvány. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Seszták Oszkár alelnök úrnak. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Nagyon nehéz 

Veres János volt pénzügyminiszterrel, képviselőtársunkkal vitatkozni, ez több bizottsági 
ülésen is nyilvánvaló volt. Tehát az utolsó szónak mindig nála kell lenni, de talán én 
megpróbálom, hogy valamilyen módon ezt a nagyon messzire kanyarodott vitát lezárjuk, 
amivel talán képviselő úr is megnyugodhat. 

Szokták mondani, hogy a nép szava Isten szava, és a népet nem nagyon lehet leváltani. 
Tehát az a tevékenység, amit ön és a kormánya végzett egy elég hosszú időszakban, 2002-től 
2010-ig, olyan választói jutalmazást kapott, aminek eredményeképpen történelmi vereséget 
szenvedett az ön politikai közössége és az ön politikai családja. Hogy önnek politikai szerepet 
szánnak most is, az legyen az ő szívük joga, de azt gondolom, hogy ebben a történelmi 
vereségben, ebben a összeomlásszerű vereségben az ön tevékenységének és kormányának is 
bőven van szerepe. Azt gondolom, hogy a népnél kell hagyni a döntési lehetőséget, a nép 
döntött, majd 2014-ben újra dönt a mi tevékenységünkről, de felesleges a saját időnket, 
energiánkat, idegrendszerünket ilyen meddő vitákkal fárasztani, úgyhogy talán így hagyjuk is 
abba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás nem lévén, én természetesen 

előterjesztői minőségében megadom a lehetőséget, amennyiben ezzel élni kíván, Nyikos 
László elnök úrnak. 

Dr. Nyikos László (Jobbik) válaszai az elhangzottakra 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak röviden. Visszakanyarodva 
a konkrét törvénymódosító javaslathoz. Először is örülök annak, hogy a helyettes államtitkár 
úrból csak sikerült kisajtolnom egy ilyen nem túl egyértelmű, de mégis annak tekinthető 
reagálást, hogy tudniillik nem ismer olyan intézményt sem itthon, sem külföldön, aminek 
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ilyen privilégiumai lennének vagy ilyen pozitív diszkriminációban illetné a saját parlamentje. 
Én sem ismerek, és meggyőződésem, hogy ilyen nincsen. 

Én ezt a passzust, ami nyilván hatályban fog maradni, hiszen önök ezt nem akarják 
hatályon kívül helyezni, egy szakmai nonszensznek tartom, erről itt esett szó, de morálisan is 
vitatható, hiszen olyan méltánytalanság más szervezetekhez képest, akár az alkotmányos 
fejezetekhez, az Akadémia például miért nem kap egy ilyen privilégiumot vagy az 
Alkotmánybíróság, vagy mondhatnék mást is. De egyébként nincs ilyen a költségvetési 
gyakorlatban Európában, mint kiderült. 

Végül még egy megjegyzés, Babák képviselőtársam rendkívüli aktivitására reagálva: ő 
fel se tudja tételezni azt, hogy valakit más motivál, mint a bosszú. (Babák Mihály: Magából 
indul ki.) Képviselő úr, magából indul ki. Fel sem tudja tételezni azt, hogy valakinek a 
szakmai meggyőződése vezeti a tollát, amikor teszi a javaslatot. (Babák Mihály: Uram, de 
volt rá lehetősége!) Most nálam van a szó, képviselő úr, úgy tudom. Fel sem tudja tételezni, 
hogy én ezzel a szakmával húsz éve foglalkozom, és számtalan hasonló természetű… (Zaj, 
közbeszólások.) Nyilván ilyenkor nehéz meghallgatni engem, pedig én meghalltattam az ön 
észrevételeit. 

Tehát erre az a válaszom, hogy mindenki magából indul ki. Engem nem a bosszú, 
hanem a szakmai meggyőződés vezetett, és azzal vigasztalhatom a képviselő urat, hogy ezt a 
nagyon rossz törvényt még nagyon sok indítvánnyal fogom cincálni, hogy legalább ilyen 
viták erről keletkezzenek, mert a vita végül is hasznos volt, leszámítva ezeket a ballasztokat, 
amiket volt szíves itt belekeverni ebbe a vitába. Nagyon hasznos volt, mert sok minden szóba 
került. 

Ráfér erre a bizottságra, tisztelet a kivételnek, az, hogy többet tudjon a Számvevőszék 
tevékenységéről. Úgyhogy semmiféle visszavonulót nem fújok, megszoktam, hogy 
leszavaznak, fogok idehozni továbbra is olyan szabályokat, amelyek anakronisztikusak és 
szakmailag tarthatatlanok. Köszönöm szépen a szót. (Babák Mihály: Majd ha egy példát tud 
mondani, akkor mondja! Magának görcsei vannak!) 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői zárszót. Tisztelt Bizottság! Most a 
tárgysorozatba-vételről szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki a tárgysorozatba-vételt 
támogatja. (Szavazás.) 4 igen. 

A bizottság többsége nem támogatja. 
Tisztelt Bizottság! Akkor ennek a napirendnek a tárgyalását is lezártuk, és tekintettel 

arra, hogy a negyedik napirendi pontunk az egyebek, részemről nincs mondanivaló e 
tárgykörben, elnök úrnak sincs, képviselőtársaimnak sincs, akkor a mai bizottsági ülésünket 
bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és további jó munkát kívánok a 
plenáris ülésre. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc.) 

 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


