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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom 
a jelenléti ívből, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása 

A meghívóban két napirendi pontunk szerepel. A fő napirendi pont természetesen az 
új miniszterjelölt meghallgatása. Ezt megelőzően viszont a költségvetési törvény 
módosítására vonatkozó törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról kell döntenünk. A 
meghívóban tehát ez a két napirend, illetve az egyebek is szerepel. Ha marad rá idő, azt is 
abszolváljuk. Tehát ezek után megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e ezt 
a napirendi ajánlásomat. Aki igen, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendi ajánlást. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Akkor rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, az ez évi központi költségvetésről 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájára. Köszöntöm előadónkat, 
Székács urat, a javaslat előadóját. Megkérdezem, hogy kívánja-e indokolni a 
törvényjavaslatot. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Dr. Székács Péter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Egészen röviden annyit szeretnék mondani, hogy korábban hasonló tárgyban már az 
Országgyűlés hozott döntést, ez törvénnyé is vált. A módosítást most az indokolja, hogy a 
magyar állam szempontjából egy kedvezőbb pozíciót, a kezesség mértékének 80 százalékra 
történt csökkentését sikerült elérni, és ezt is a költségvetési törvényen szükséges 
keresztülvinni. Emellett még vannak apróbb technikai pontosítások, de a leglényegesebb elem 
a kezesség mértékének 80 százalékra történt csökkentése. Köszönöm szépen. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Kinek van kérdése vagy észrevétele? Szekeres képviselő 
úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szóbeli 

indoklás nagyon egyszerűre sikerült, hogy módosítani kell az egy vagy két héttel ezelőtt 
törvényt, mert a kezességvállalás csak 80 százalék. Szeretném azt mondani, hogy általános 
vitára azért alkalmatlan a törvénymódosítás, mert egyébként ezt meg lehetne tenni az előző 
törvény alapján is, hiszen az egy felső határt határozott meg. 

Ha valaki elolvassa ezt a törvénymódosítást, akkor azonban egészen más okokat talál, 
amelyek erős kételyt ébresztenek a törvényjavaslat átgondoltsága és az eredeti törvényjavaslat 
átgondoltsága iránt is. Először is, ebből a törvénymódosításból az derül ki, hogy mástól veszi 
meg az MVM mind a tározót, mind a gáznagykereskedelmet. Más vállalattól. Joggal merülhet 
fel akkor a kétely, hogy a kormány vajon tudta-e, hogy kitől akart vásárolni két ekkora 
társaságot. Kettő. Ebben az újabb módosításban az szerepel, hogy az MVM az állami 
kezesség létrejöttének pillanatától havonta mintegy 307,2 millió forint kezességvállalási díjat 
fizet, függetlenül attól, hogy egyébként az ügylet létrejött-e vagy sem, és mikor. A harmadik 
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eltérés az eredeti törvényjavaslathoz képest ennek a bizonyos 256 milliárd forintos limitnek a 
meghúzása, ami azt jelenti, hogy minimum a vételár 320 milliárd forint, hiszen annak 80 
százalékát határozzák meg, tehát 1,1 milliárd euró. Na most, ez a három módosító javaslat, 
amely szerepel a két hete elfogadott törvény újabb módosításában, felveti annak az alapos 
gyanúját, hogy egy teljesen átgondolatlan folyamatról van szó. 

Most nem azzal foglalkozunk, hogy van-e értelme vagy nincs, hasznos-e a magyar 
gazdaságnak vagy nem, mert az általános vitára való alkalmasságról kell most a bizottságnak 
dönteni. Hát, három ilyen alapvető változás után joggal lehet megkérdőjelezni az általános 
vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek, kérdések? (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden én is elmondjam a véleményemet. Ez 

a második számú módosítása a költségvetési törvénynek, ugyanaz a tárgya, és az 
előterjesztője is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Nekem az a hiányérzetem, hogy lett 
volna idő, most még több idő lett volna, mint az első alkalommal arra, hogy azokat a 
háttérösszefüggéseket, azokat a számításokat vagy közérdeklődésre számot tartó 
információkat megküldje nekünk az előterjesztő, amikre Szekeres képviselő úr is utalt. 

Tehát én nem kívánom azt a vitát itt újraidézni, amit az első alkalommal folytattunk. A 
törvényalkotó, a kormány célja, szándéka világos, azonban azok az információk, amelyeket a 
képviselők számára csepegtetnek, rendkívül hiányosak. Ezek a számok, amelyek ide le 
vannak írva, jó, utánuk lehet számolni, de egyszerűen nem értem, hogy miért kell nekünk 
ilyen szegényes információk birtokában dönteni, és minden változó számot minden 
alkalommal, minden különösebb indokolás nélkül elfogadni. Ugye, azt mondta államtitkár úr 
a szóbeli kiegészítésében, hogy kedvező kondíciók közé került a magyar kormány a 
tranzakció lebonyolításával kapcsolatban. Ez honnan derül ki? Hol van ez leírva? Hát miért 
nem lehet több információt adni? 

Én továbbra is hiányolom például azt az információt, hogy mi lesz az a forrás, ami 
finanszírozni fogja a tranzakciót. Van elegendő pénze az MVM-nek, vagy nincs, ha nincs, 
akkor hitelt vesz föl? Tudom, hogy a költségvetést ez nem érinti közvetlenül. Meg olyan 
apróságoknak mondható változások is vannak, hogy most ugye 0,1 százalékról 0,12 
százalékra emelkedett a kezességvállalási díj. Ezek látszólag bagatell számok, de ha már egy 
törvénybe beletesszük, akkor nyilván mégsem bagatell, és akkor indokolni kellett volna. Ilyen 
hevenyészett, illetve még annak sem mondható indokolás mellett én nem vagyok partner 
abban, hogy így alkosson az Országgyűlés törvényeket, hogy egyszerűen a képviselőket nem 
hozza a kormány olyan helyzetbe, hogy világos, áttekinthető képet kapjanak egy ilyen 
jelentős, 500 milliárd forintot kitevő ügyről. Ennyi az én megjegyzésem. 

Akkor most újra megkérdezem, hogy kinek van még esetleg észrevétele. Veres 
képviselő úrnak. 

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

Három apró észrevételem lenne. Az első. Ez a benyújtott indítvány ugyan a költségvetési 
törvény módosítását tartalmazza, de nem viszi végig a költségvetési törvény 
összefüggésrendszerén azt, amit módosít. Azaz megítélésem szerint nem felel meg egy 
költségvetésitörvény-módosítási alapkritériumnak. Lehet persze, hogy ez azért van, mert nem 
a költségvetésért felelős miniszter nyújtotta be a módosítást, hanem a másik minisztérium. 
Megjegyzésem és kérdésként is fölteszem, hogy miután a kormány munkamegosztási rendjén 
belül egyértelmű, hogy kinek a feladatkörébe tartozik a költségvetéssel kapcsolatos kérdések 
vitele, ezért elég nehezen lehet azt érteni, hiszen indoklás nincs sehol erre nézve, hogy miért 
nem az ezért felelős minisztérium nyújtotta be magát a törvényjavaslatot. 
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A második dolog, hogy miután nem nyúl hozzá a költségvetés 
összefüggésrendszeréhez, azaz nem viszi végig a költségvetés főösszegeinek módosításán a 
most benyújtott indítvány következményét, ezért csak óvatosan jegyzem meg, hogy 
természetesen annak a követelménynek sem felel meg, hogy a ma ismert összes olyan 
körülményt behozná a költségvetés módosításaként, ami indokolt lenne a tárgyévi 
költségvetés módosítása szempontjából a mai ismereteink alapján ma már átvezetni 
módosításként. Több ilyen történés volt az elmúlt hetekben a törvény megszavazása után, 
amit le kellett volna vezetni. 

A harmadik megjegyzésem, ami miatt ez igen nehezen kezelhető. A kormány egy volt 
tagja, egy volt államtitkár immár a nyilvánosság előtt tett nyilatkozata alapján is azt lehet 
mondani, hogy ez a tranzakció semmiképpen nem felel meg a célszerűség követelményének. 
Márpedig, ha államháztartási szabályokat nézünk, akkor ennek az egész tranzakciónak az 
indokoltságát és megalapozottságát, miután kevés információt hoz a kormány ezzel 
kapcsolatban nyilvánosságra, minimum kételyek övezik. A szakmai közvéleményben elég sok 
erre vonatkozó írást olvashattunk az elmúlt hetekben. És most immáron megszólalt egy volt 
kormánytag is, aki ezzel kapcsolatban egyértelműen és pontosan fogalmaz. Mivel alapozzák 
meg ezt a döntést, amit itt most a parlamenttel meg akarnak hozatni, lévén, hogy hozzánk nem 
nyújtottak be ezzel kapcsolatos megalapozást. 

Itt most az államtitkár úr pontosan elmondja azt, az elmúlt hét végén szóban is 
megjelent a médiában és írásban is, hogy semmi nem alapozza meg a kormánynak azt az 
állítását, hogy ezt követően majd, pontosabban csak ezzel a vásárlással tudja a kormány 
megteremteni azt a pozíciót, hogy a 2015 utáni gázszerződésről Oroszországgal a kormány 
vagy a kormány 100 százalékos tulajdonában lévő társaság tárgyaljon. Hiszen ez más módon 
is megteremthető és nem egy ekkora ráfordítással. 

Azaz e három ok miatt úgy gondolom, erősen vitatható a benyújtott javaslat 
megfelelősége, másrészt indokoltsága, harmadrészt megalapozottsága. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, a szót. Megértem 

képviselőtársaim aggodalmát, különösen az ellenzéki oldalról, de azért szeretném elmondani, 
hogy stratégiai döntésről van szó, ami korábban nem létezett energiapolitikában és egyébként 
az állam vagyonával kapcsolatban. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, megértem, hogy 
önöknek ez gondot okoz, és egy stratégiai döntés esetében aggályoskodnak. 

Azt elismerem, hogy jelentős tranzakcióról van szó, azon kívül az ügylet 
természetéből fakadóan kevesebbet tudhatunk, mert a piacnak vannak információkorlátozó 
feltételei is, akik eladnak, azok nem szeretnék az információkat előbb közreadni. Nyilvánvaló, 
ami korábban szintén nem volt megtapasztalható, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 
Magyarországnak felelős kormánya van. A felelős kormány stratégiai döntést hozott, 
mégpedig a gázüzletág kivásárlását illetően, és azt rábízza egy cégére. Úgy gondolom, hogy 
minden kérdésnek helye van, csak van, amire most nem lehet válaszolni. Én nagyon bízom a 
felelős kormány felelős döntésében. Nem látok aggályt, és támogatjuk is a költségvetés 
törvény módosítását e tekintetben. 

Szeretném elmondani, hogy ugyanakkor a vételár 80 százalékára csökken a 
kezességvállalás 2013. XI. hó 30-ig. Még egyszer elmondom, támogatjuk a kormány 
stratégiai döntését, és ez ügyben nagyon nagy hiba volt, amikor ezeket az üzletágakat eladta 
felelőtlenül egy korábbi kormány. Köszönöm, hogy szólhattam. 
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Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs 
jelentkező.)(Nincs jelentkező.) Nem látok észrevételt. Visszaadom a szót Székács államtitkár 
úrnak reagálás céljából. 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Ha jól értem, akkor három kérdésben kell konkrétan válaszolnom. Az első az eladókat illeti. 
Korábban E.ON SE szerepelt a törvényben, ez lett pontosítva, ez érdemben semmilyen 
változtatást nem jelent. Ez az első. 

A második a kezességvállalási limit. Ennek a nagyságrendje sem jelenthet jelentős 
változást, ez egy technikai korrekció, és az állam számára ilyen értelemben többletbevételt 
jelent. Tehát ebben az esetben sem lehet gond. 

A harmadik, hogy maga a vállalandó összeg korább két tételből, a 875 millió eurós 
tételből, illetve a készletekre vonatkozó 90 milliárd forintos tételből állt. Ez most összevonva 
szerepel, úgy hogy itt sincs jelentős változás attól függően, hogy a 275 millió eurót milyen 
árfolyammal számoljuk. Ugye, azt nyilván nehéz megjósolni, hogy év végéig milyen 
árfolyam lesz. 

Általános megjegyzésként annyit szeretnék elmondani, hogy alapvetően az adásvételi 
szerződés két piaci szereplő közötti ügylet, tehát ilyen értelemben a magyar állam szerepe 
vagy a költségvetési törvény szerepe annyi, hogy kimutatja, a tranzakció mögött áll, és 
tekintettel a tranzakció nagyságrendjére, a német fél részéről merült ez fel kívánalomként, 
hogy jelezze a magyar állam is, hogy az ő erejével is a tranzakció mögé áll. Természetesen 
nem számolunk olyan forgatókönyvvel, hogy ez a kezességvállalás beváltásra fog kerülni. Az 
MVM megfelelően felkészül arra, hogy saját erejéből végre tudja hajtani a tranzakciót. 
Köszönöm szépen. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük államtitkár úr. Szavazás következik tehát akkor arról, hogy 

általános vitára bocsátja-e a bizottság az ez évi központi költségvetési törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége az általános vitára bocsátással 
egyetért. Ki az, aki nem ért egyet az általános vitára bocsátással? Öt nem szavazat, és 
tartózkodás nincs, így történt a döntés. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy Varga Mihály úr 12-re fog érkezni, van egy 
kis időnk. Most nem tartanék szünetet. (Jelzésre.) 

Bocsánat, elnézést. Igen, előadót is kell állítanunk ehhez az imént tárgyalt napirendi 
ponthoz. Mégpedig, amennyiben a parlament délután úgy fog dönteni, hogy kivételes 
sürgősségi eljárással fogja tárgyalni ezt a javaslatot, akkor csak egy előadó kell, ha nem úgy 
döntene, akkor lehet pro és kontra, tehát támogató és ellenzéki álláspont. Mindenféleképpen 
az a kérésem, úgy hallottam, Ékes képviselő úr személyében a bizottsági előadó megvan, 
hogy amennyiben az a helyzet adódna, ami nem valószínű, akkor a kisebbségi véleményt 
Szekeres képviselő úr fogja elmondani. Jó, akkor ezt is tisztáztuk. Köszönöm szépen. 

Akkor visszatérek arra, hogy előre hoznánk az egyebek napirendi pontot. Mégpedig 
azt, hogy az Európai Unió soros elnöke ebben a félévben Írország, és Dublinban volt egy 
tanácskozás, ami hagyományosnak mondható most már. Magyarországon is volt ilyen, ahol a 
partner uniós tagországok költségvetési és pénzügyi bizottságainak elnökei, illetve képviselői 
vesznek részt. Ezen a rendezvényen, tanácskozáson a bizottságunkat Magyar Anna képviselő 
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asszony képviselte, amit köszönettel nyugtázok mindannyiunk nevében. Most pedig arra 
kérem, hogy ebben a néhány percben, ami rendelkezésünkre áll, szíveskedjék összefoglalni 
tapasztalatait és megosztani velünk az ott hallottakat. Tessék parancsolni! 

 
MAGYAR ANNA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy részt vehettem 

elnök úr képviseletében ezen a bizottsági ülésen. Azt gondolom, egy nagyon érzékeny 
időpontban került erre sor, amikor kijött az értékelés az európai uniós országok 
teljesítményeiről. Kaptunk is egy rövid összefoglalót, összehasonlító táblázatot az anyagból. 
Fontos volt ez, mert a gazdasági kormányzás erősítése, a hatáskörök átalakítása rendkívüli 
módon szóba került, illetve a válságkezelés jelenlegi állapota. 

A fő beszédet Olli Rehn mondta, akinek előadását mindenki nagyon várta. Ő 
kifejezetten arra helyezte a hangsúlyt, hogy egy fenntartható, kompetitív, tehát versenyképes 
gazdaságot kellene kialakítani az Európai Unióban, hogy ezeket a kedvezőtlen tendenciákat 
megállítsák. Hangsúlyosan kitért arra, hogy a munkanélküliség ellen és a fenntarthatatlan 
fejlemények ellen kellene küzdeni, munkahely-teremtési programokat kellene indítani. Rajta 
kívül pedig Lewandowski úr volt az, aki másik fontos szereplője volt ennek a rendezvénynek. 
Nagyon sok ország, gyakorlatilag majdnem minden ország képviseltette magát ezen a 
rendezvényen, általában egy helyről többen is, és az európai parlamenti képviselők közül is 
vagy volt jelen, ők is hozzászóltak. Azt gondolom, látszik a felelősségérzet mindenkin, hogy 
ebből a helyzetből, amiben jelenleg van az Európai Unió csaknem mindegyik országa, és a 
GDP alapvetően nem a növekedési fázisban van jelenleg, általában legalábbis, a kitörést 
keresik, és ezt a pénzügyi összehangolásban, a pénzügyek központi kezelésében látják 
elérhetőnek. 

Elmondanám, hogy nem került sor a túlzott deficit eljárással kapcsolatosan hivatalosan 
semmilyen nyilatkozatra, illetve nem volt téma. Ugyanakkor informálisan sikerült több 
nemzet képviselőivel beszélgetni arról, hogy Magyarországnak mennyire fontos ez a túlzott 
deficit eljárás alól való kikerülés, illetve, hogy melyek az érveink amellett, hogy 
Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy ez az eljárás végre befejeződhessen. 
Azt gondolom, érdemes volt a háttérben megvilágítani az információkat, mert elég nagy volt 
az érdeklődés, a fogadókészség a lengyelek, a hollandok részéről, osztrákokkal, más kelet-
európai országok képviselőivel is tudtam erről a kérdésről beszélgetni, és ha áttételesen is, de 
legalább a hangulat olyanná alakul, hogy egyetértenek azzal, hogy Magyarország nagyon 
komoly erőfeszítéseket tett. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony, a tájékoztatóját. Úgy tudom egyébként, hogy 

a külügyi hivatal munkatársai részletes emlékeztetőt készítenek, amit szintén meg lehet majd 
nézni, akit érdekel. Köszönöm szépen. 

Akkor 12 óráig, illetve Varga Mihály úr megérkezéséig szünet következik. (Rövid 
szünet.) 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 

Kedves Képviselőtársaim! Folytatjuk a bizottság ülését. Tisztelettel köszöntöm Varga 
Mihály miniszter urat, leendő miniszter urat. Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a 
házelnök úr hivatalos levélben kérte azt, hogy a bizottság hallgassa meg Varga Mihály urat 
abból az alkalomból, hogy a miniszterelnök úr nemzetgazdasági miniszterré való kinevezését 
javasolja a köztársasági elnök úrnak. Ez tehát a mai feladatunk. Át is adom a szót miniszter 
úrnak, leendő miniszter úrnak, a bizottság régi ismerősének, hosszú éveken át egykori 
vezetőjének azzal, hogy, ha szabad ezt mondani, az ars poeticáját, leendő ars poeticáját 
röviden ismertesse velünk. Tessék parancsolni! 
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Varga Mihály szóbeli tájékoztatója 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen, hogy 
meghallgat a bizottság. Miniszteri kinevezésem előtt hat bizottságnak kell hogy megfeleljek, 
és azt kell mondanom, hogy ezek közül azért a szívemhez legközelebb álló a költségvetési és 
számvevőszéki bizottság. Én magam is itt töltöttem el 8 esztendőt, ebből a szempontból tehát 
a nyolcévezés saját személyemre vonatkozik. Elég sok miniszteri meghallgatáson is átestem 
akkor mint a bizottság elnöke, úgyhogy nem várok könyörületet. Mindenkit arra kérek, hogy a 
bevezetőm után majd a kérdéseit ne fogja vissza, tiszteljen meg vele és véleményével is. 

Amiről szeretnék önöknek beszámolni, az a következő. Öröklök egy költségvetést, a 
2013-as költségvetést. Nyilván, aki ismer, az tudja, hogy a Fidesz egyik utolsó 
pénzügyminisztereként azért egy költségvetés kezelése, a költségvetéssel való foglalkozás, 
annak összeállítása, összerakása, aztán a zárszámadás elkészítése szintén közel áll a 
szívemhez meg közel áll talán a habitusomhoz is. Tehát ezt a költségvetést egy adottságként 
kezelem, és szeretnék olyan miniszteri munkát folytatni, amely a lehető legkevesebb és csak a 
legindokoltabb esetekben változtatja meg a költségvetés számait. A stabilitást, a 
kiszámíthatóságot, bizonyos értelemben a higgadtságot értéknek tekintem. Olyan 
államháztartási gazdálkodásra, költségvetési működésre készülök, amely a lehető legkevesebb 
alkalommal fogja ezt az önök által, a parlament által elfogadott dokumentumot módosítani.  

Azt is hozzá kell azért tennem, hogy egyáltalán nem tekintem ördögtől valónak azt, ha 
módosítani kell egy költségvetést. A hét végén a Magyar Szocialista Párt tartott egy 
sajtótájékoztatót, ahol már azt mondták, hogy ég és föld összeszakad, módosítani kell a 
költségvetést, holott, ha valaki megnézi a mostani módosítást, akkor láthatja, hogy egy 
ésszerű készfizető kezesség vállalására van szükség. Nem arról van szó, hogy alapvető 
bevételi vagy kiadási tételeket módosítunk, hanem arról van szó, hogy a magyar állam, a 
magyar kormányzat megvásárolja az egyik német szolgáltató földgázüzletágát, ehhez 
vállalunk készfizető kezességet. Tehát nem kiadást növelünk, hanem az állami eszközöket, az 
állami vagyont gyarapítjuk. Ebből a szempontból a közösséget nem hogy kár érné, még a 
vagyon, az eszközök gyarapodása is jellemzi. Ugyanilyen esetnek tekintem, amikor a magyar 
kormányzat, mondjuk, azért módosít költségvetést, mert egy nagy értékű kiállításhoz vállal 
készfizető kezességet. Itt volt a Cézanne-kiállítás, több százezer látogató nézte meg, nagyon 
sok külföldi utazott ide azért, hogy ezt a kiállítást megnézze. Szerintem ez is azon kategóriába 
tartozik, amikor nyugodtan lehet a költségvetést ebben a tekintetben módosítani. 

Más kérdés az, ha makrogazdasági folyamatok miatt kell ezt a módosítást megtenni. 
Ugye, elindult egy vita az elmúlt hetekben arról, hogy a tavalyi utolsó negyedéves gazdasági 
adatok miatt kell-e már módosítani a költségvetést vagy sem. Azt gondolom, hogy itt is a 
türelem és a higgadtság kell hogy vezéreljen bennünket. Két hónap telt el ebből az évből, 
legalább az első negyedévet illik megvárni, ha nem többet, azzal, hogy az érdemi 
folyamatokkal és azok okaival tisztában legyünk. Tehát szerintem itt is türelemre van 
szükség. Nem tartom még indokoltnak a költségvetés módosítását. De amennyiben ez 
szükséges lesz később, az év más szakaszában, akkor nyilván ezt a módosítást elő fogjuk 
készíteni. 

Ami a legfontosabb gazdasági mutatóinkat illeti, a gazdasági bizottságban már 
hosszan beszéltem arról, hogy milyen gazdaságpolitikát kívánunk folytatni. Ezt csak röviden 
ismételném meg. A gazdaságpolitika tekintetében nincs irányváltás. A két legfontosabb célt, 
amit a kormány 2010-ben kitűzött, folytatni kívánjuk. Az államadósság csökkentése, az 
adósságcsapdából való kikerülés nemcsak az államra vonatkozik, nemcsak arra vonatkozik, 
hogy a túlzott deficit eljárásból kikerüljön az ország, hanem arra is vonatkozik, hogy a 
családi, a lakossági költségvetéseknél fölhalmozódott hitelállományt is le tudjuk építeni. 2004 
és 2008 között jelentős túlhitelezés történt az országban, ez alapvetően deviza alapon történt 
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meg, jelentős kockázattal megterhelve a magyar gazdaságot, a családi költségvetéseket. Sok 
lépést tettünk annak érdekében, hogy ez változzon, de itt azért e lépések folytatására lesz 
szükség. Ugyanez igaz az állam szempontjából. Az az eladósodottság, ami bekövetkezett 
2002 és 2010 között, kényszerpályára lökte részben az országot, és e kitettség veszélyének 
csökkentése az elmúlt 2,5 évben nagyon fontos volt. Ezt szerintem a magyar kormány 
sikeresen oldotta meg 

A másik nagy gazdaságpolitikai irány a foglalkoztatottság növelése, a 
munkahelyteremtés bővítése. Ebben nem lehetünk még elégedettek. Magyarország jobban 
teljesít, mint a korábbi időszakban, de még nem elég jól - hogy egy ismerős mondatot 
mondjak önöknek. Szerintem is itt még azért további lépésekre van szükség, bár a mutatók 
azért kedvező irányba mozdultak el. De ha itt is a 2002-es helyzetet, amikor 5,9 százalék volt 
a munkanélküliség, összevetem a maival, amikor 11,2 százalék, akkor lehet látni azt, hogy itt 
egy olyan olló nyílt ki az elmúlt évek során, amelynek szűkítésére mindenképpen szükség 
van, szükség lesz. 

A költségvetés helyzete itt, a bizottságban napi aktualitás. Itt csak azt említem meg, a 
januári számaink vannak meg, hogy a 2013. január havi hiány közel 12,5 milliárd forintra 
teljesült, ami az egész éves terv 0,3 százaléka. Azt gondolom, ez önmagában nem indokol 
mindenféle módosítást. Össze szokták vetni a sajtóban és a szaksajtóban is azzal, hogy 2012 
januárjában milyen hiányszám alakult ki. Két dolgot hadd tegyek mindenképpen hozzá. A 
2012. januári kedvezőbb számnak két fontos oka volt, ami most már nem hat. Az egyik az 
általános forgalmiadó-bevételeket érintő szabályváltoztatás, a másik pedig a szakmai fejezeti 
kezelésű előirányzatok uniós programokkal összefüggő bevételeinek, kiadási tendenciáinak 
más módon való kezelése. Ez most nem hat, tehát egyelőre itt sem látok okot arra, hogy 
változás történjen. Januárban a fogyasztói áremelkedés, az infláció éves alapon 3,7 százalék 
volt. Itt is azt gondolom, hogy az európai trendekkel összhangban vagyunk. Az Európai 
Unióban 2 százalék az átlagos inflációs mérték, ettől mi minimálisan eltérünk, de egyelőre az 
inflációt nem tartom olyan tényleges veszélynek, amellyel komolyabban kellene foglalkozni. 

A 2012-es év végi növekedési adatról már beszéltem, -2,7 százalék volt a recesszió 
mértéke. Mi abban bízunk, hogy van néhány olyan tényező, amely ebben az évben már 
másképp hat. Ilyen például a mezőgazdaság teljesítménye. Tavaly egy száz éve nem látott 
aszály, szárazság volt, nemcsak nálunk, hanem Európában máshol is. Ha a mezőgazdaság egy 
átlagos teljesítményű évet tud hozni, akkor szerintem ez 0,4-0,5 százalékkal növelheti már 
önmagában a gazdasági teljesítményt. Ugyanez vonatkozik az exportteljesítményre. Az 
európai kilátások, a bizalmi indexek kedvezőbbek, mint néhány hónappal korábban. Itt látunk 
arra esélyt, hogy az ország exportteljesítménye javuljon, és ez is hozzá tud járulni a 
növekedéshez. 

A harmadik terület pedig, ami változhat, a fogyasztás területe. Itt azonban csak nagyon 
óvatos, nagyon indokolt várakozások megengedettek. Hiszen az a devizahitel-állomány, azok 
a hitelállományok, amelyek felépültek, és amelyek jelentős erőt kötnek le a lakosság részéről 
a törlesztések révén, csak korlátozottabban teszik lehetővé, hogy a fogyasztási számok 
változzanak. A beruházások, az ipar teljesítménye sajnos összhangban, azt kell mondanom, a 
bruttó hazai termék változásával, itt is visszaesések voltak. Ezek ebben az évben fordulhatnak 
vagy változhatnak. Erre okot egyébként a bizalmi indexek elmozdulása ad. Itt hadd hozzak 
egy olyan példát, a kormány iránti elfogultsággal nem vádolható Gazdaságkutató Intézet 
bizalmi indexét. Ez azt mutatta, hogy egy enyhe emelkedés kezdődött el. Egy picit 
optimistábban tervezünk, ha egy picit optimistábban várja mindenki a következő hónapokat, 
főleg itt a fogyasztói bizalmi indexek emelkedése örömteli 2013 februárjában. Ezért 
mondhattam azt, hogy itt talán van remény arra, hogy a fogyasztás is megemelkedjen. 

Összességében, tisztelt bizottság, gazdaságpolitikai irányváltozás nincs, eszközökben 
lehet változás, lehet más jellegű vagy újabb eszközöket alkalmazni. Azt gondolom, hogy az 
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államháztartás, a költségvetés idei számait ez nem érinti, alapvetően tehát változásra itt nem 
kell számítani. 

Tisztelt Elnök Úr! Ennyit kívántam bevezetőben elmondani. Nyilván lesz a bizottság 
tagjainak kérdésük, azokra nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Szekeres Imre, Babák Mihály kérdései, észrevételei és a válasz 

ELNÖK: Mi is köszönjük. Tehát akkor a bizottság kérdései következnek a 
miniszterjelölt úrhoz. Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! 

Ön azzal kezdte, és azzal fejezte be, hogy nem kíván változtatni a gazdaságpolitikán. Emiatt 
az MSZP képviselőcsoportja nem fogja támogatni az ön kinevezését. Hiszen azzal, hogy azt 
mondta, hogy nem kíván változtatni azon gazdaságpolitikán, amely három éve folyik, azt 
jelenti, hogy változatlanul azon az úton kíván menni, amelynek persze eddig is részese volt, 
hiszen miniszterelnökségi államtitkárként és nemtárgyaló-tárgyaló miniszterként is részese 
volt az eddigi döntéseknek, mégis sokakban volt egy olyan várakozás, hogy az ön miniszteri 
jelölése és majdani kinevezése változást jelenthet. 

Ön azt mondta, hogy azért nem kíván változtatni ezen a gazdaságpolitikán, mert azok 
a célok, amelyeket három évvel ezelőtt a kormány meghirdetett, és egyébként itt a korábbi 
miniszter, Matolcsy György 2010. május 25-én a bizottsággal ismertetett, egyrészt helyesek, 
másrészt teljesültek. Ezek közül elsőnek emelte ki az államadósság csökkentését. Miniszter 
úr, 2012. december 31-én az államháztartás bruttó adóssága 22 373 millió forint volt, az össz 
nemzeti termék 79 százaléka, pont annyi, amennyi 2010-ben, a kormányváltáskor. Méghozzá 
úgy lett pont annyi, hogy eközben önök a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások nagy részét, 
amelyek az össz nemzeti termék 10 százalékát tették ki, az államadósság törlesztésére 
fordították. Tehát, ha ez a pénz nem lett volna, akkor még kedvezőtlenebb lenne ez az 
államadósság-szolgálati mutató. 

Én emlékszem arra is, hogy akkor a bizottsági ülésen Matolcsy miniszter úr az egyik 
fontos célnak jelölte ki az euróövezethez való csatlakozást. Különösképpen nem kell 
indokolnom, hogy ez miért nem teljesül, és hogy ebben az irányba semmilyen lépést nem 
mutat a kormány elmúlt három éve után, és hogy ön sem kíván ezen változtatni. Akkor is 
elhangzott, most is a foglalkoztatás növelése. Bár kétségkívül ingadoznak az adatok, de ha 
egy átlagot tekintünk, akkor még a közmunkákat beleszámítva sem haladja meg a 2010. nyári, 
közvetlenül a válság utáni időszak foglalkoztatottsági mutatóját. Ha már ilyen friss adatokkal 
operált itt miniszter úr, akkor én is szeretnék hozni egyet, 54 ezerrel kevesebb embernek van 
most munkája, mint az utolsó adatfelvételkor, tehát az irány biztos, hogy negatív. 

Szintén ilyen érvként hozta fel a miniszter úr, és ma itt nyilatkozatot is tett a gazdasági 
növekedés újraindításáról. 2010 nyarán, a Széll Kálmán-tervben egy évvel később, a Széll 
Kálmán 2.0 tervben egy fél évvel azután minimum 2, de inkább 3-4 százalékos gazdasági 
növekedést célzott meg a kormány, amiből semmi nem lett, mert nem csupán az utolsó 
negyedéves adat kedvezőtlen, hanem az egész 2012-es év, éves szinten 1,7 százalék a 
visszaesés. És az ön által is idézett felmérések azt mutatják, hogy az idei évben jó, ha 
stagnálás várható. És igen, mint ahogy ön is mondta, a beruházások is nagymértékben 
csökkentek. Nyilván pontosan tudja, hogy nagyjából 22-25 százalékos beruházási rátának kell 
egy országban ahhoz lenni, hogy valamilyen fejlődés legyen a későbbiekben, és hogy 
Magyarországon ez a ráta messze az amortizáció alá szorult, és ma 16 százalékra tehető. És 
bizony kedvezőbb lenne, ha a prognózisok alapján ez lényegesen tudna növekedni. De mégis, 
ez az alacsony szint nagyon-nagyon hosszú időre meghatározza a magyar gazdaság 
mozgásterét. 
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És igen, 2010 nyarán az hangzott el itt, a bizottság ülésén az ön elődjétől, hogy 
lényegesen csökkenni fog az adózás terhe, az adószint mérséklődni fog. A 2012. december 
31-ei adatot tekintve a kormányváltás óta 2,5 százalékkal nőtt az adóterhelés. Nem csupán 
azért, mert új adókat vetettek ki, hanem a meglévő adónemek is nagyon komoly 
növekedésnek lettek alávetve. Ez pontosan ellentétes azzal, amit önök egyébként célul tűztek 
ki. Tehát, ha ön a gazdaságpolitikát változatlanul akarja folytatni, akkor meg kell állapítsam, 
hogy még az önök által kitűzött célok eredménytelensége is, és nem mások céljai, hanem az 
önök által kitűzött céloktól való távolodás is nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a gazdaságpolitika 
így nem követhető. 

Én tisztában vagyok azzal, hogy a kormánypárti többség megadja önnek a bizalmat, 
tehát ön lesz a nemzetgazdasági miniszter. Azzal is tisztában vagyok, hogy a negyedik 
negyedben lép fel erre a színpadra, éppen ezért szeretném elmondani, mint a költségvetési 
bizottság volt elnökének is, hogy az viszont joggal elvárható lesz öntől, hogy mind a 2013-as 
költségvetés átláthatósága, mind a 2014-es költségvetés tervezése megfelelő legyen. Az elsőre 
utalok, a 2013-as költségvetésre, ott természetesen nem olyan módosításokról van szó, amiket 
ön is felsorolt, bár szeretném megjegyezni, hogy amit ön példának felhozott, a mai 
költségvetési törvény módosítása elég szomorú. Merthogy két héttel ezelőtt módosította a 
parlament ezt a költségvetési helyet az E.ON megvásárlásával kapcsolatban, két héttel ezelőtt 
megszavazta, és ma újabb szavazást kérnek róla. Mert közben kiderült, hogy nem az az eladó, 
mint aki két héttel ezelőtt volt, közben kiderült, hogy egészen más pénzügyi konstrukcióban 
godnolják, és közben kiderült az is, hogy már a parlamenti döntéstől kezdődően kívánják 
behajtani azokat a szolgáltatási díjakat, amit a kezességvállalás jelent. Tehát két héttel ezelőtt 
vagy nem tudták, hogy mit akarnak, vagy most nem tudják. Nyilván ilyenfajta költségvetési 
módosításokra nemhogy nincs szükség, hanem határozottan károsak. 

Amire viszont szükség lenne, és nyilván ön miniszterként pontosan fogja érteni, ha 
2013-as költségvetést talpon kívánják tartani, akkor önnek nyilván intézkednie kell, hogy mi 
van, ha az e-útdíj bevezetése nem történik meg, mi van, ha pénztárgépek bekötése elmarad, 
mi van az alacsonyabb növekedés miatti bevételkiesés kompenzálásával, mi van, ha adott 
esetben, maradjunk az E.ON-os példánál, beváltják a kezességvállalási garanciát szeptember 
30-ig. Tehát, amikor arról beszélek, hogy átlátható költségvetésre van szükség 2013-ban, 
akkor az ezekre a kérdésekre való válasz lehet az, amivel ön itt a bizottságot meg tudta volna 
arról győzni, hogy legalább egy elfogadható szinten lehet majd ezeket az ügyeket kezelni. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Szeretném megerősíteni az álláspontunkat, 
hogy amiatt, mert változatlan gazdaságpolitikát jelölt meg a miniszterjelölt úr, miniszter úr, 
másrészt pedig hogy az alapvető, 2013-at érintő kérdésekre sem tért ki, nem fogjuk 
megszavazni, és nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Meghallgatunk egy kormányoldali véleményt, illetve 

kérdéseket, ezt követően újra szót adok a miniszterjelölt úrnak, mert itt sok minden 
információ elsikkadhat. Babák képviselő úr következik. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szólás lehetőségét. 

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Én a hét végén minden nyilatkozatát figyelemmel kísértem a 
televízióban, rádióban, újságban, és megmondom őszintén, megnyugtatott, tisztelt 
miniszterjelölt úr. Ugyanis úgy gondolom, hogy a folyamatosság kérdéskörében a stabilitás, a 
gazdasági növekedés ügyében kifejtett vélekedése, koncepciója, elképzelése alapján, valamint 
a kis- és középvállalkozások segítése, az ezzel kapcsolatos hitelezés elősegítése, a bankokkal 
való tárgyalás, az IMF-fel kapcsolatos elgondolása, hogy továbbra is szükségesnek vél 
esetlegesen egy védőhálót, a jegybankkal kapcsolatos kapcsolati kérdéskörét is megnyugtató 
módon tisztázta a közvélemény előtt. A konvergencia, az uniós követelmények, a hiány 
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ügyében való intézkedések, az államadóssággal és az adósságcsapdával kapcsolatos 
vélekedése, az adózás kérdéskörében eltervezett kormányzati intézkedések és a foglalkoztatás 
kérdésében, valamint a költségvetési módosítás ügyében tett nyilatkozatai, és ezen kívül még 
fölírtam magamnak az áfa kérdését is, úgy gondolom, Magyarország érdekeit szolgálják, a 
magyar gazdaság, a magyar emberek érdekeit szolgálják. Biztató az ön elképzelése, 
vélekedése. Úgy látom, teljesen rend van a fejében bonyolult kérdéskörökben is. (Derültség.) 

Kérem, fogadja elismerésemet. Nem úgy, mint ahogy itt előttem szóltak szocialisták, 
akiknek 8 éves regnálására nem kívánok visszamenni, de empátiám van, és megértem, hogy 
nagyon nagy gondban vannak. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, nehéz önöknek 
megszólalni, amikor az előző miniszter és a most miniszteri posztra pályázó Varga Mihály 
eszköztelenségét önök teremtették meg a gazdasági növekedéshez és a fejlődéshez. Mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ebben a kérdésben jobb, 
ha nem szólalnak meg, mert nincs értelme. Azért el kell mondanom azt többször, hogy az 
eladósodottságot, a költségvetési hiányt, a túlzott deficit eljárást, a kamatnövelést, az inflációt 
mind-mind önök generálták. Eszköztelenné tették a kormányt, ezeket az eszközöket kell most 
reparálni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hadd jelezzem, hogy Varga Mihály úr meghallgatása van 

napirenden, nem az előző kormány minősítése. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tudomásul veszem, csak az az igazság, hogy ezek 

összefüggenek. Ha ez önnek nem nyilvánvaló, akkor megvilágítom még egy oldalról. A mai 
gondjaink, úgy Varga Mihály miniszterjelölt úrnak gondjai is mind korábbról származnak. 
Ugyanis ő megörökölte, és nem Matolcsy úrtól, hanem az előző 8 évből azokat a 
körülményeket, amelyeken nehéz ennek a kormánynak túl lennie. Fogok kérdést is feltenni, 
de szeretném még azt elmondani a nyilvánosság előtt is, megtapasztaltam, hogy van 
gazdaságpolitikája a kormánynak. Ez ezekből a nyilatkozatokból és az elmúlt évekből is 
tisztává és nyilvánvalóvá vált mindenki előtt. Mindenki tudja, hogy a kormány rendet kíván 
tenni, gazdasági növekedést, foglalkozatást és olcsóbb megélhetést kíván biztosítani. Úgy 
gondolom, van programja és elképzelése a jövőt illetően Varga Mihálynak is. 

Egy kérdéskör nem hangzott el még, és ha megengedi, a végén egy apró kérdést 
föltennék. Nem a legfontosabb, mert ehhez is eszközt kell teremteni. De úgy tudom, többek 
között önre vár más tárcákkal együtt a magyar felsőoktatást reparálása. Tisztelt Miniszterjelölt 
Úr! A megyék, a kórházak, az egészségügy, a kistelepülések, települések konszolidálását 
követően a magyar felsőoktatás eladósodottságát csökkentse, amelyet szintén a szocialista-
liberális kormány erőszakos PPP-beruházásai kapcsán kellett elviselnie a magyar 
felsőoktatásnak, és komoly terhet jelent számukra, gondol-e arra, talál-e lehetőséget arra, 
hogy 2013-ban ez a konszolidációs folyamat elkezdődjön? 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy az eszköztelenség a gazdasági 
növekedés tekintetében változás előtt áll. Én drukkolok önnek is, a kormánynak is, 
magunknak is, az országnak is, hogy ön minél több eszközt tudjon keríteni ahhoz, hogy az 
ország a gazdasági növekedés pályájára lépjen, és végtére is Magyarországon stabilan és 
biztonságban élhessünk. Köszönöm megtisztelő figyelmét, és a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor most Varga Mihály urat kérem, hogy az itt 

elhangzott sok problémára reagáljon, ahogy gondolja. Tessék parancsolni! 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a kérdéseket és a 

felvetéseket. Igyekszem rövid lenni. Nyilván alapvető gazdaságpolitikai vitánk van az előző 
kormány legfontosabb kormánypártjával vagy kormányerejével. Azt gondolom, hogy ha 



- 16 - 

képviselő úr megnézi, hogy 2010-ben milyen helyzetben volt az ország, és ezt összeveti a 
mostanival, akkor talán egyetért velem abban, hogy azok a veszélyek, azok a kockázatok, 
amelyek 2010-ben voltak, ma már jóval kisebbek. Ennyiben talán egyetértünk. 

Ha megengedi, mondanék önnek néhány számot. Az államadósság mértéke 80 
százalék fölött volt 2010-ben, most 80 százalék alatt van. Az államháztartási hiány mértéke a 
2010-es költségvetésben vastagon 7 százalék fölött volt, most tartósan, stabilan 3 százalék 
alatt volt 2011-ben és 2012-ben, és erre készülünk 2013-ban is. A kamatszint majdhogy nem 
lassan történelmi mélységben van, 5,25 százalék, nagyon bízunk abban, hogy ez magával 
hozza főleg a hitelkamatok csökkenését is, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. A folyó 
fizetési mérlegünk többletes most már évek óta, 5-6 százalék többlete van ennek a számlának, 
mai azt mutatja, hogy a magyar külkereskedelem igenis többletbevételt jelent az országnak a 
korábbi eladósodás helyett. A kockázati felárunk 600-700 bázispont között volt 2010-ben, 
most 300 környékén van. Akkor, 2010-ben azon 10 ország között emlegették 
Magyarországot, amely Görögországhoz hasonlóan bedőlhet. Ma lekerültünk erről a 
térképről, Magyarország sikeres devizakötvény-kibocsátást hajtott végre az elmúlt hetekben. 

Azt gondolom, összességében mindez azt mutatja, hogy Magyarországon kedvező 
irányba változtak a folyamatok. A foglalkoztatottság tekintetében vitatkoznom kell önnel, 
2010-hez képest 160 ezerrel több embernek van munkája. A foglalkoztatási rátánk 56 
százalék fölé emelkedett. Mi egy olyan örökséget kaptunk, amikor ez a ráta a 27 európai uniós 
tagországból a 26. helyet jelentette számunkra. Ez a kiinduló helyzet, innen kell nekünk 
elmozdulni. Azt gondolom, abban önnek kétségkívül igaza van, hogy gazdasági növekedés 
nélkül ez mit sem ér. Ebben egyetértünk. Ebben nincs vitánk sem önökkel, sem az IMF-fel, 
sem másokkal. Azon dolgozunk most, hogy ez a gazdasági növekedés beinduljon az idén, 
hiszen, ha nincs gazdasági növekedés, akkor ezek az egyensúlyi mutatók csak átmenetileg 
javultak. Tehát nekünk elemi érdekünk, és ebben partnerként számítunk akár még az önök 
elképzeléseire, ötleteire is. 

A költségvetési törvény nincs kőbe vésve. Furcsa is lenne, ha egy mai, nagyon gyorsan 
változó világban egy olyan állapothoz ragaszkodnánk, amit 2012 őszén gondoltunk el. A 
helyzet változhat, a helyzet sajnos változik is, nagyon sokszor kedvezőtlen irányba, időnként 
kedvező irányba. Engedje meg, hogy ez a kormány azt a cselekvőképességet megőrizze, amit 
az elmúlt 2,5 évben tanúsított, ellentétben néhány olyan európai ország kormányával, ahol 
többnyire tehetetlen sodródás és cselekvésképtelenség van. Hozzá kell még mindehhez 
tennem azt is, hogy nem tudjuk túllépni azt az árnyékot, amit az Európai Unió és az európai 
gazdaságok vetítenek ránk. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az utolsó negyedéves 
adat alapján 2012-ben az Európai Unió tagországai átlagban, és az eurózóna is, recesszióban 
volt. Magyarország, amely külkereskedelmének 85 százalékát az Európai Unió tagországai 
felé bonyolítja le, nyilván ezt a korlátot nem tudja önmagában átlépni. Ezért mondtuk azt, 
hogy keleti nyitás kell, Oroszország, az arab országok, a Kínával való kapcsolat erősítése 
óhatatlanul szükséges lesz ahhoz, hogy olyan piacok felé nyissunk, ahol a növekedés 
lényegesen magasabb, mint az Európai Unióban. 

Babák Mihály képviselő úrnak, polgármester úrnak köszönöm a biztató szavakat. 
Kétségkívül igaza van, örökségből kaptunk rendesen 2010-ben. A túlzott deficit eljárás 2004 
óta van Magyarországgal szemben, nem az elmúlt években kezdődött el. Kilenc éve vagyunk 
ennek hatálya alatt, itt nem akarok nagyon visszamutogatni, de volt olyan év, amikor 
magának az Európai Unió pénzügyi biztosának kellett szóvá tenni, hogy mintha a magyar 
államháztartásban az elszámolás nem lenne rendben. És emlékezzenek vissza milyen botrány 
tört ki akkor, amikor a magyar jegybank egyik akkori alelnökének kellett Brüsszelben felhívni 
a figyelmet arra, hogy mondjuk az autópályák elszámolása nem tökéletes, hogy finoman 
fogalmazzak. 
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Képviselő úr kérdésére hadd mondjam el, hogy a kormány vizsgálta azokat a PPP-
konstrukciókat, amelyeket az elmúlt időszakban kötötte, felsőoktatási intézményekkel. Nekem 
személyesen is volt alkalmam, hogy egy kicsit beleássam magam ezekbe a szerződésekben, 
különösen Nyíregyháza, Szolnok, Kaposvár és Baja szerződéseit néztem át. Azt kell 
mondanom, hogy rendkívül előnytelen szerződéseket kötöttek a magyar állammal. Voltak 
olyan cégek, amelyek lényegében 2-3 év alatt hozzák be azt a pénzt, amit egy ilyen 
beruházásba öltek, ettől fogva pedig csak profitmaximalizáló gépként használják ezeket a 
szerződéseket. Ezek megváltoztatására a kormány szándéka határozott és erős. Azon vagyunk, 
hogy rendes, békés, nyugodt körülmények között módosítsuk ezeket a szerződéseket. De ha 
nem sikerül, akkor elszántak vagyunk abban is, hogy a szerződések módosítására akár 
bírósági úton is majd sor kerüljön. Köszönöm szépen, most ez a két megjegyzés volt. Ha van 
további kérdés, válaszolok rá. 

 

Z. Kárpát Dániel, Dancsó József kérdései és a válasz 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A következő körben elsőként Z. Kárpát Dániel, aztán 
Dancsó képviselő úr következik. Tessék! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Érthetően nemcsak a bizottság előtt, de a parlament előtt is elosztási viták 
folynak, nézetem szerint 80 százalékban. Engem sokkal jobban érdekelne az, hogy a 
kormányzat elképzelésrendszer szerint, mert bízom benne, hogy van ilyen, hogyan lehetne a 
torta méretét növelni. Tehát az elosztási jellegű viták helyett nagyon szívesen hallanék az ön 
részéről pár gondolatot azt illetően, hogy hogyan képzelhető el egy tisztességes 
gazdaságfejlesztési koncepció kimunkálása, melyek az ön véleménye szerint azok a kitörési 
ágazatok, amelyek meg tudnának alapozni egy hosszú távú gazdasági növekedést. Jellemzően 
olyan széles körű multiplikátor hatással járó beruházásokra, akár nagy állami beruházásokra 
gondolok, amelyek foganatosítása egy kicsit függetlenítené Magyarországot attól a 
multinacionális futószalagtól, ami a német gazdaság teljesítményétől teszi függővé azt, hogy 
Magyarország milyen mutatókkal számolhat egy adott időszak végén. 

Emellett három olyan, nagyon fontos kérdéskörben szeretném az ön véleményét 
kikérni, amelyek alapvetően határozzák meg a következő 10 év hazai nemcsak 
gazdaságpolitikáját, de belső fogyasztását és minden egyéb mutatószámát. Említette, és 
nagyon helyesen említette, hogy a devizahitel-károsultak érdekében további lépésekre van 
szükség. Ezen további lépések kifejtésére, konkretizálására kérném. Nyilvánvaló, hogy a 
műhelyekben azért már kovácsolják azokat a kardokat, amelyekkel ebbe az irányba tovább 
lehet lépni, legalábbis nagyon remélem, hogy így van. De itt konkrétumokra van szükség. 

Adódik a kérdés továbbá, hogy a nemzeti fejlesztési terv írása, kimunkálása milyen 
fázisban van, az ön ismeretei szerint ez elégséges-e, alkalmas-e arra nézve, hogy a következő 
uniós költségvetési ciklusban Magyarország tisztességes forrásmennyiséget tudjon lehívni? 
Végül pedig megint csak azt kell mondjam, a diagnózis kiváló, látják, hogy a fogyasztás, 
belső fogyasztás, ha nem is esik vissza már drámai módon, de semmiképpen nem növekszik 
mérhetően. Van erre egy nagyon jó eszköz, a Jobbik is javasolta nagyon régóta. Ha egy-két 
alapvető fogyasztási cikk áfáját egy tisztességes, tolerálható szintre csökkentenék, mondjuk 
csak az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra történő levitele nyilvánvalóan, 
valószínűsíthetően egy olyan hatást váltana ki, ami az egykulcsos adó hatásaival ellentétben 
itthon, a belső gazdaságban érvényesülne leginkább. Hiszen az alapvetően élelmiszerek 
áfájának csökkentése által megtakarított összegekből nyilván nem luxusjachtokat vesznek az 
emberek, és nem külföldi hátterű pénzintézetek felé törlesztenek még többet és még többet, 
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ezen esetben valódi realitás lenne az, hogy a hazai gazdaságban induljanak meg egészséges 
cirkulációs folyamatok. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Dancsó képviselő úr. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Örülök annak, hogy úgy fogalmazott a bizottsági ülés kezdetén, hogy a legnagyobb respekttel 
talán a költségvetési bizottság irányában van, hiszen hosszú éveken keresztül volt elnöke. Úgy 
gondolom, erre nagy szükségünk van, hiszen bizottságunk főbizottságként alapvetően rajta 
kell hogy tartsa a szemét azokon a gazdasági folyamatokon, amelyek a kormány politikája, 
gazdaságpolitikája következtében alakulnak. Bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban 
fontos kérdésekben találkozhatunk, szót válthatunk, megbeszélhetjük azokat a folyamatokat, 
amelyeket itt most a miniszteri indulásakor is fölvázolt. 

Úgy gondolom, világos és egyértelmű gazdaságpolitikai irányultságot és irányt szabott 
meg az elkövetkezendő hónapokra. Ezt különösebben nem kell már cizellálni, hiszen Babák 
képviselő úr is elmondta azokat a fontos irányokat, amelyeket ön prioritásként kezel. Ezzel 
kapcsolatosan inkább egy-két kérdésem lenne a tisztább látás érdekében. Hogyan látja, 
hogyan értékeli miniszter úr a túlzott deficit eljárást, illetve annak következményeit? Hiszen 
megítélésem szerint az elkövetkezendő pár hónap egyik legfontosabb kérdése lesz, hogy ez 
hogyan alakul. Körülbelül a nyár elejére ennek világossá kell válni. Hogyan látja ezt, és 
megítélése szerint milyen lépések szükségesek, ha szükségesek, hogy ez alól a szégyentábla 
alól kikerüljünk? Milyen lépések várhatók az ön minisztersége következtében? 

A másik kérdésem arra vonatkozna, amiről itt sokan szóltak, a gazdasági növekedés 
fontosságára. Megítélése szerint a különadókkal kapcsolatosan milyen mozgástere lesz majd 
az ön tárcájának? Hogyan látja a különadók szerepét, fenntartását, adott esetben változtatását 
egyrészt a költségvetési egyensúly fenntartása vonatkozásában, másrészt pedig a gazdasági 
növekedés viszonyrendszerében? Nyilván ezzel alapvetően összefügg az a kérdés, hogy a 
hitelezés mint kardinális kérdés, a gazdasági növekedés egyik lehetséges motorja. Milyen 
elképzelései vannak a vonatkozásban, hogy hogyan lehet ez irányba szorítani azt a 
pénzintézeti közvetítő rendszert, amely az elmúlt időszakban eléggé kivonta magát ez alól a 
feladat alól? Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most ismét a jelölt úrnak adok szót. Tessék! 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm, elnök úr. Z. Kárpát 

Dániel képviselő úr felvetéséire a következőt szeretném mondani. Már a bevezetőmben is 
beszéltem a növekedés bizonyos feltételeiről, amelyek nem annyira kormányon, hanem a 
kormányon kívül vannak, a mezőgazdaság, a fogyasztás bővülése, az export teljesítménye. A 
fogyasztást gondolom olyannak, amire áttételesen hatásunk van. Látni kell, hogy például az 
elmúlt évek adóváltozásai hiába hagytak több pénzt a családoknál, hiába emelkedett, mondjuk 
a nettó gazdasági bér 2 százalékkal az elmúlt évben is, ezek nagy része egyelőre a hitelek 
törlesztésére és megtakarításra megy el. Az emberek félnek a hitelektől, egy kudarctörténet 
után nyilvánvalóan visszafogottabban hajlandó mindenki csak eladósodni. Ezek a félelmek, 
ezek a gátlások, ezek a gátak csak lassabban oldhatók föl annál, mint ahogy mi gondoltuk. 

Egyébként a kormányzat számára az a két program, amely korábban a gazdasági 
növekedés megteremtését szolgálta, továbbra is irányadó, a Széll Kálmán-terv és az új 
Széchenyi-terv. Ennek a legfontosabb pontjait továbbra is fontosnak érzem. Ezekben azokat 
az iparágakat jelöltük meg, amelyeknél kitörési pontokat látunk. Ilyen az autógyártás, ilyen a 
logisztikai beruházások támogatása, ilyen a gyógyszeripar, amelyre lehet építeni, a zöld 
iparágak kiszélesítése vagy éppen az alternatív energia beruházások, energiamegtakarító 
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beruházások támogatása ezek közé tartozik. Egyébként ebben szerintem a közgazdász 
szakmában nagyjából konszenzus van. Nemrégiben olvastam éppen a Gazdaságkutató 
Intézetnek egy hasonló jellegű anyagát, amely 6-7 ilyen kitörési pontot jelölt meg, szinte 
szóról szóra ugyanaz, mint a Széll Kálmán-terv megjelölt kitörési lehetőségei. 

A belső forrásaink a növekedésösztönzésre minimálisak. Kétségtelen tény, hogy 
többet költünk ma a kisvállalkozások támogatásra, mint 2010-ben, ugye, évente 10 milliárd 
forintot költünk el erre saját forrásból. De ezek a 7 ezer milliárdos vállalati hitelállományhoz 
viszonyítva töredékét képezik csak annak, amit beruházások ösztönzésére kellene fordítani. 
Az egyetlen nagy lehetőségünk az európai uniós támogatások hatékonyabb felhasználása. Ha 
nem szervezzük át, ha nem alakítjuk át azt a struktúrát, amit szintén örököltünk, akkor 
ugyanazzal a problémával fogunk szembesülni, mint amivel most szembesült a kormány, nem 
biztos, hogy az európai uniós támogatásaink 100 százalékát le tudjuk hívni. A kifizetések 
összege, most mondok egy számot, 2010-ben volt havi 12 milliárd, most már 90 milliárd 
forint fölött van, tehát jelentős eredményt értünk el, de ez még mindig kevés lehet majd 
ahhoz, hogy behozzuk azt a lemaradást, amit 2010 előtt, ebben a hétéves költségvetési 
szemeszterben felhalmozott az ország. Ennek a változása szerintem mindenképpen be fog 
következni, 2014-től új ciklus lesz. A gazdasági minisztériumnak ebben kiemelt szerepe lesz, 
hogy ez a struktúra megváltozzon. 

A devizahitelesekkel mi fog történni? Sokat tettünk azért szerintem, hogy a helyzet 
kedvezőbb legyen, de még nem eleget. Úgyhogy ezt folytatni kell, ebben egyetértek képviselő 
úrral. Mindezt azonban úgy kell megtenni, hogy itt Dancsó József kérdésére is válaszoljak, 
hogy a hitelezés bővülése is lassan azért elinduljon. Tehát csak olyan lépéseket lehet jó 
szívvel támogatni, amelyek a pénzintézeti rendszer normális, egészséges működését nem 
veszélyezteti. Azt gondolom, hogy növekedés nélkül a devizahitelesek problémáját sem lehet 
tartósan javítani vagy megoldani. A növekedéshez viszont az egyik nagyon fontos elem, hogy 
hitelezés bővüljön az országban. Tehát ezt kell összehangolni. Azért tudok most csak ennyit 
mondani, mert még nem vettem át a tárcát, egy tárgyalássorozat elindult a Bankszövetség és a 
gazdasági minisztérium között. Amikor a kinevezésem megkapom, és a tárcát elfoglalom, 
akkor nyilván képbe tudok kerülni, hogy ezek a tárgyalások hol tartanak. 

Az adó módosítására nem látok szükséget, nem érzem ezt szükségesnek. Nyilván 
mindenki örülne neki, ha akár a jövedelemadó, akár a fogyasztási adó területén csökkentést 
tudnánk most megvalósítani. A túlzott deficit eljárás feloldásáig szerintem erre nincs 
lehetőség. Brüsszelnek arra van szüksége, hogy határozottan tudjuk azt bizonyítani, hogy a 3 
százalék alattra tervezett hiány, a 2,7 százalékos hiány ebben az évben teljesüljön. Tehát 
adócsökkentést én itt most nem érzek reálisnak. 

Dancsó képviselő úrnak köszönöm az együttműködésre vonatkozó mondatait. Azt 
gondolom, hogy nemzetgazdasági miniszterként a bizottságra partnerként kell számítanom, és 
igyekszem is ezt a munkát elvégezni, a beszámolókat rendszeressé tenni és ebben részt venni. 
A túlzott deficit eljárás nem rajtunk múlik. Olli Rehnnek volt egy jó mondata, hogy 
Magyarország azon hat ország között lehet, amelyet kiengednek ennek az eljárásnak a hatálya 
alól. Ez egy reményt keltő mondat, júniusban lesz a döntés, májusra készül el a Bizottság 
anyaga. Igyekszünk, hogy ez az anyag már olyan szellemiségű legyen, hogy az eljárás alóli 
kivezetést megkaphassuk. 

A különadókból a 2013-a tervezett bevételeket be kell szedni, tehát itt még nincs 
lehetőség arra, hogy változás, módosítás történjen. Nyilván azokkal az ágazatokkal is 
egyeztetni kell, amelyeket ez a különadó érint. Azt azonban látni kell, hogy 2010-ben egy 
másfajta struktúrára állt át az ország, a közteherviselésnek egy sokkal arányosabb formáját 
kezdtük el. Azt hiszem, hogy emiatt is a különadókat egyelőre meg kell tartani, pláne, amíg a 
túlzott deficitben döntés nem születik. 
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A hitelezés bővítéséről a pénzintézetekkel tárgyalunk. Azzal számolhatunk; ha 1 
százalékkal növekszik a vállalati hitelállomány, akkor az 0,5 százalékkal növelheti a bruttó 
hazai terméket, és 0,2 százalékkal nőhet az állami bevétel. Ez nekünk is érdekünk tehát, 
nekünk is fontos, hogy a hitelállomány növekedjen. De vitatjuk azt az álláspontot, amely csak 
és kizárólag a bankadó mértékétől tesz függővé a hitelezés nagyságát. Amit a Valutalap is 
mondott, hogy csak akkor lesz növekedés, ha csökkentjük a bankadót, azt így nem lehet 
elfogadni, hiszen a bankadó csak eleme annak, hogy milyen hitelezés van egy országban, a 
pénzintézetek mennyire hiteleznek. A külföldi tulajdonú bankok tőkekivonása, 
forráskivonása, a kamatszint legalább olyan fontos hogy változzon, mint a bankadó mértéke. 
Úgyhogy a tárgyalások folynak, remélem, hogy néhány héten belül itt azért egy 
megállapodást tudunk elérni. Nyilván a cél az, hogy egy olyan jellegű megállapodást kössünk, 
ami nem veszélyezteti a bevételeket, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a hitelezés 
növekedésével párhuzamosan valamilyen kedvezményt kapjanak majd a pénzintézetek. 

 

Font Sándor, Pősze Lajos, dr. Nyikos László kérdései, észrevételei és a válasz 

ELNÖK: Köszönjük a reagálást. A harmadik körben elsőként Font Sándor képviselő 
úr szól. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először Szekeres Imre 

gondolataira hadd reflektáljak, mert súlyos kérdést feszegetett, a GDP-arányos államadósság 
kérdését. Magyarul, az ő prezentálásában nem tett semmit a kormány, ugyanott tartunk, ahol 
voltunk, sőt, még a magánnyugdíjpénztárak vagyonát is felhasználta a gazdasági stabilitáshoz. 
Nos, engedjék meg, hogy csak adatsorokat közöljek, mert olyan nagy tudásunk és régmúltú 
politikai tapasztalatunk nekünk nincs, mint Szekeres Imrének, nekünk csak statisztikai 
adataink vannak, nem letagadva, hogy a Horn-kormány idejében a 80-80 százalékos 
államadósság elkezdett valamelyest csökkenni. 

De konkretizáljuk, hogy 1998-ban 60,9 százalékkal kezd el kormányozni az akkori 
kormánykoalíció, majd ’99-ben ez a GDP-arányos államadósság 0,1 százalékkal csökken, 
majd 2000-ben 56,1 százalékos ez az adósságállomány. 2001-ben már 52,7 százalékos, ez 
ugye a történelmi mélypont, 52,7 százalékos volt Magyarország államadóssága. 2002-ben 
bizony már választási év van és kormányváltás, 55,9 százalékosra nő, majd 2003-ban 58 
százalék, 2004-ben 59 százalék, 2005-ben… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, hogy félbeszakítom, de nem ezt a tárgya a 

mostani napirendi pontnak. Szíveskedjék a tárgyra térni, és a jelölt urat kérdezni az 
elgondolásairól. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Ez a tárgy. 2006-ban 66 százalék, 2007-ben 67, 2008-ben 

73, 2009-ben 79 és 2010-ben, kormányváltáskor 81,4 százalékos. Képviselőtársam, ez 2012 
végére 79 százalékra érkezik, most 79 százalék alatt van. Tessék megnézni, napi számláló is 
van. Ennyit az önök által felnövelt GDP-arányos államháztartási hiányról és a kormány 
munkájáról, amit végzett. Mi már egyszer ültünk itt Varga Mihály miniszterjelölttel, közel 10 
évvel ezelőtt. Azért soroltam fel ezeket az adatokat, mert remélem, miniszterként köze volt 
ahhoz a nagyon konszolidált folyamathoz, ami 2001-2002-ben az akkori Fidesz-MDF-
kisgazda kormány véghez tudott vinni. 

Azt gondoljuk, ugyanez a szerepköre most is meglesz miniszterjelölt úrnak. Csak 
egyet említenék meg, és köszönöm szépen, itt befejezem, hogy péntek délután 16 órakor, 
amikor a gazdasági bizottság elkezdte meghallgatni miniszterjelölt urat, a forint elkezdett 
erősödni a miniszter úr adott válaszai alapján. Magyarul a kiszámíthatóságot és azt a szakmai 
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munkát értékelte, amit már egyszer bemutatott miniszterként. Nem kérdéses, hogy ezért 
szeretnénk újra támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pősze képviselő úr, tessék! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen a szót. Csak nagyon röviden. Én nagy 

elismeréssel gondolok vissza arra az elmúlt 3 évre, amikor egy igen nehéz nemzetközi 
környezetben és bölcs egyensúlyi pályát követve vezérelte a gazdaságpolitikát a kormány. 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy túl sokáig nem lehet növekedés nélkül csak egyensúlyi 
helyzetre játszani. Ezért biztatnám miniszterjelölt miniszter urat, hogy a jövőben, amikor az 
átvétellel kapcsolatos feladatok, munkák kicsit jobban lehetővé teszik igenis egy konkrét 
tervet kell kidolgozni a növekedésre. 

Nincs kereslet az országban, most már nem tudom, hány éve, és ha nincs kereslet, 
akkor mindegy, hogy 10 vagy 40 százalék a vállalkozások adókulcsa, mert nem termelnek. Na 
most, ugye, a keresletet meg kell teremteni. Van két olyan terület, ahonnan lehet keresletet 
előteremteni. Az egyik az, ha valahogy sikerül előrébb lépni, továbblépni az eddigi nagy 
munka után a devizahitelesek ügyében, mert ott százmilliárdos nagyságrendben szabadulhatna 
fel kereslet. Hiszen ott van beragadva egy csomó pénze a lakosságnak. A másik nagy kereslet-
utánpótlás lehet, hogy a mezőgazdasági termelésből alig részesül Magyarország, most egy kis 
túlzással mondom ezt, mert a multik tarolnak le mindent a piacon. Van olyan klasszikus 
magyar termék, nem mondom a nevét, amelyet alig termelünk, és a boltban is csak külföldi, 
lengyel, olasz, chilei és spanyol konzerveink vannak. Elképesztő. 

Ezek olyan dolgok, amikor nem lehet már másra mutogatni 2-3-4 év után, hogy mért 
nem termeljük mi azt meg. Az a profit miért nem termelődik meg a magyar 
élelmiszerszektorban, iparban, ami sok százmilliárd forintos pluszjövedelmet jelentene, és az 
keresletet támasztana? Tehát nem jó a helyzet most sem nemzetközileg, egy spanyol, egy 
olasz helyzet megint csak rajtunk csattan. Nem azért, mert Magyarországnak köze van hozzá, 
csak ez a rutin, hogy ha bárhol Európában gond van, akkor a leggyengébb láncszemeknél 
indul meg a tőkekivonás. Tehát most mindegy, hogy 2 vagy 6 forinttal drágább vagy 
kevesebb az euró, mert az nem rajtunk múlik, hanem azon, hogy mi történik Hispániában 
vagy Görögországban. De igenis előbb-utóbb át kell állnunk egy olyan gazdaságpolitikára és 
egy olyan tervrendszer kidolgozására, ami a keresletet megteremti, és aztán ez elvezethet egy 
növekedési pályához. Nem egyszerű dolog, tudom, ehhez kívánok sok sikert és elszántságot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A fináléban én is két rövid kérdést hadd 

tegyek föl a jelölt úrnak. Rendkívül egyszerűen lehet majd rá válaszolni, főleg, ha pozitív 
választ fog adni rá, nem fog sok időt igényelni. Az egyik kérdésem, tisztelt jelölt úr, látszólag 
bagatellnek tűnik, de nem gondolkodott-e azon, hogy annak a tárcának a nevét, ahová most 
menni fog, vissza kéne írni Pénzügyminisztériumra. Kossuth óta Matolcsy Györgyig jól 
megvolt ez a tárca ilyen név alatt. És nemcsak a nosztalgia van bennem, talán önben is, hiszen 
mindketten több évet töltöttünk abban a házban, a József nádor téren, hanem azért, és ez a 
második kérdésem, hogy talán így több energia, idő jutna arra önnek, hogy egy nagy 
restanciát fölszámoljon, vagy legalábbis enyhítsen rajta. Ez pedig a kormányon belül 
pénzügyi ellenőrzés helyzete. 

2001-ben, amikor ön vagy politikai államtitkár volt, vagy ugyancsak miniszter az első 
Orbán-kormányban, volt egy kormányhatározat, ami úgy szólt, hogy létre kell hozni egy 
hatékony, összefüggő, egymást kiegészítő, et cetera, nem sorolom a jelzőket, pénzügyi 
ellenőrzési rendszert. Ilyen nincs. Csak ét rövid példa. Nincs megoldva a központi 
költségvetési szervek éves pénzügyi beszámolójának az auditálása, nincs megoldva a helyi 
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önkormányzatok éves pénzügyi beszámolójának auditálása sem. Tehát, a két kérdésemet így 
összekötve egy számomra sokkal szimpatikusabb Pénzügyminisztérium ezt a kérdést talán 
végre érdemben tudná vizsgálni, és az ön leendő minisztersége alatt nagyobb hatékonysággal 
tudná művelni. 

Ezek voltak az én kérdéseim. És akkor a kérdéseket befejeztük, visszaadom a szót 
jelölt úrnak, szíveskedjék reagálni. 

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Font 

képviselő úrral magam is egyetértek, lehet olyan gazdaságpolitikát kialakítani, amely nem az 
eladósodás révén próbál keresletet ösztönözni vagy gazdasági növekedést megteremteni. Erre 
már volt példa, igaz, akkor sokkal kedvezőbb volt az európai környezet, kedvezőbbek voltak 
külkereskedelmi kilátásaink. Kétségtelen tény, hogy az akkori kormány nagy érdemének 
tekintem, hogy ’98 és 2002 között 61 százalékról 52-53 százalékra tudta lecsökkenteni az 
államadósság mértékét. Tehát igen, ott a gazdasági növekedés mellett, párhuzamosan, óriási 
teljesítmény volt, hogy az eladósodási tendenciát meg tudtuk fordítani. Most ugyanezt a 
mutatványt kell bemutatni egy válság kellős közepén, 80 százalék fölötti államadóssági arányt 
kell visszahozni egy tolerálható tartományba, egy olyan tartományba egyébként, amit az 
alaptörvényünk is előír. Ezen dolgozunk. 

Pősze Lajossal egyetértek, termeljük meg azt, amit lehet, adjuk is el. Az elmúlt 
években azonban olyan rendszerek alakultak ki az országban, amelyek csak korlátozottan 
teszik lehetővé, hogy magyar termelők, magyar előállítók, magyar beszállítók eljussanak 
közvetlenül a fogyasztóhoz. Ezen a rendszeren változtatni kell. A magyar kormány főleg a 
mezőgazdasági termelők tekintetében nagyon sok lépést tett, hogy ez a rendszer 
megváltozzon. De nemcsak a mezőgazdaságot mondhatnám itt. A BV fogvatartottjai, 
mondjuk, olyan cipőket készítenek, amit már a rendőrség és a honvédség is használni tud 
miközben korábban ezt Kínából rendelték meg. Azt gondolom, ez ebbe az irányba tett, szintén 
hasonló lépés, és több, sok ilyen lépésre van szükség. 

Elnök úr kérdései. Bár nyilván nosztalgiával tekintünk vissza egy olyan időszakra, 
amit már meghaladtunk, mégis azt kell önnek mondanom, súlyos hibának tartanám, ha most 
kettéválasztanánk a Nemzetgazdasági Minisztériumot Pénzügyminisztériumra és Gazdasági 
Minisztériumra. Ezt azért tartanám annak, mert hetekre, hónapokra leállna a munka. Egy ilyen 
szétválasztás mindig egy apparátusi bizonytalansággal és lefagyással jár. Szerintem most nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen időszakot éljünk. Ez a kormánynak nem szándéka. A 
minisztérium egyben marad, és ebben a keretben fog működni. 

Ami a kormányon belüli ellenőrzést illeti, itt azért vannak olyan szervezetek, amelyek 
ezt hivatottak végrehajtani, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal például ennek az egyik eleme, 
az Állami Számvevőszék egy másik ilyen fontos elem. De ha az önkormányzatok világára 
gondolok, nagyon sok olyan ellenőrzés van, amit külső könyvvizsgáló cégek végeznek el 
önkormányzatoknál, tehát itt azért ellenőrzés nélkül nem marad adóforint, nem marad 
közösségi felhasználás. Abban kétségkívül van igaza elnök úrnak, hogy ezt lehetne 
szélesíteni, és azokat a lefedetlen területeket, ahol bizonytalan az ellenőrzés hatékonysága, 
lehetne javítani. Nyilván ezeket meg fogjuk majd vizsgálni, ha a tárca vezetését átveszem. A 
kollégáimmal törekszünk majd arra, hogy itt is érjünk el valamilyen előrelépést. 

 

Döntés a miniszterjelölt kinevezésének támogatásáról 

ELNÖK: Miniszterjelölt úr, köszönjük szépen a megjelenését, köszönjük a válaszait. 
Engedje meg, hogy a bizottság és magam nevében kinevezése esetén jó egészséget kívánjak 
mindenekelőtt és sok sikert leendő munkájához. És lesznek még polémiáink is természetesen. 

Köszönöm szépen. A meghallgatást befejeztük. Viszontlátásra! (Jelzésre.) 
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Nem kell szavazni erről. Bocsánat, azt mondják, szavazni kell, hát akkor szavazzunk! 
(Derültség.) Én úgy tudom, hogy nem kell, de elfogadom a nálam tájékozottabbak 
véleményét. 

Akkor hát megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki Varga Mihály miniszterjelölt úr 
nemzetgazdasági miniszterré való kinevezését támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tizenkilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? Négy. Ki az, aki tartózkodott? Egy. 
A bizottság a miniszterjelölt úr kinevezését támogatja. 

Az ülés bezárása 

És most újra megköszönöm az aktív közreműködését, sok sikert kívánok. 
 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a bizottság 

támogatását. 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 05 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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