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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 21 perc)

Az ülés megnyitása

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent
mai bizottsági ülésünkön. Elnézést a kis csúszásért, de gondolom, annál hatékonyabbak
leszünk a mai nap folyamán. Ha jól emlékszem, másfél héttel ezelőtt volt az első bizottsági
ülésünk, amikor az Államadósság Kezelő Központ munkatársait hallgattuk meg, illetve a
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárai voltak a bizottság vendégei. Akkor az
államadósság kialakulásáról, tendenciáiról beszéltünk, annak kezeléséről, szakmai
megítéléséről. Valóban tartalmas megbeszélés volt.

Az államadósság alakulása és jellemző tendenciái 2002 és 2010 között

A mai alkalommal folytatnánk ezt a munkát. A kiküldött meghívó alapján az Állami
Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank képviselőit hallgatnánk meg, illetve folytatnánk
velük eszmecserét. Az Állami Számvevőszék képviseletében Becker Pál, illetve Horváth
Sándor urat köszöntöm. a Nemzeti Bank képviseletében pedig Simor András elnök urat.
Tessék helyet foglalni, elnök úr.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a bizottság elfogadta napirendjét, és
határozatképessége is biztosított.

Az a javaslatom, hogy az ÁSZ képviselőivel kezdjük mai bizottsági munkánkat.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm még egyszer önöket. Köszönöm azokat az anyagokat,
amelyeket a bizottság rendelkezésére bocsátottak annak érdekében, hogy elmélyülten tudjunk
a 2002-2010 között kialakult államadósság jellemző tendenciáival foglalkozni, különös
tekintettel az államháztartásra. Megkérem önöket, hogy amennyiben kiegészítenivalójuk,
hozzáfűznivalójuk van, azt osszák meg velünk munkánk kezdetén. Önöké a szó! Becker úr,
parancsoljon!

Dr. Becker Pál szóbeli tájékoztatója

DR. BECKER PÁL, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság elnökének kérésére megküldtük az anyagot
az államháztartás, illetve a központi költségvetés hiányának évenkénti alakulásáról. Ezt
később, elnök úr kérésének megfelelően tovább pontosítottuk. Ebben a második anyagban
éves bontásban elemzést adtunk arról, hogy miből tevődött össze minden egyes év hiánya,
illetve melyek voltak a főbb tendenciák. A legfontosabb tudnivalókat az a táblázat foglalja
össze, amelynek címe: "Kimutatás a központi költségvetés bevételeiről, kiadásairól és
egyenlegeiről". Ebben a táblázatban jól látható, hogy alakultak az egyenlegek, hogyan alakult
ki a végső hiány az eredeti költségvetési tervben foglalt előirányzathoz képest, illetve az év
közben módosított előirányzathoz képest.

Ha sommásan szeretném összefoglalni, akkor erre az időszakra szinte majdnem
minden évben az volt jellemző, hogy a költségvetés tervezése során a kiadásokat
alulbecsülték, illetve a bevételeket felülbecsülték. Ennek következménye volt a végül
kialakuló hiány. Csak példálózó jelleggel, ha szabad, végigfutnék néhány tényezőn. 2002-ben
a vártnál nagyobb hiány kialakulásának oka egyértelműen a kiadások ugrásszerű
megnövekedése volt. 2003-ban a hiány 163 milliárd forinttal, tehát 28,7 százalékkal haladta
meg a tervezett összeget. Erre az évre, ugyanúgy, mint 2002-re is, jellemző volt, hogy a
kormány az év vége előtt módosította a költségvetést. 2002-ben az év vége előtt két nappal,
tehát itt tulajdonképpen nem egy költségvetésről volt szó, hanem a folyamatok lekövetéséről.
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2004-ben ismét azzal a problémával találkozunk, hogy a bevételek közel sem úgy
alakultak, ahogy az a tervezetben szerepelt, az áfából 177 milliárd, az szja-ból 121 milliárd, a
társasági adóból 11,2 milliárd forint hiányzott. 2005-ben tulajdonképpen egy jó évet élhettünk
meg abból a szempontból, hogy a hiány jelentősen elmaradt a tervezettől, 32, 6 százalékkal.
2006-ban viszont a központi költségvetés hiánya már 28,1 százalékkal haladta meg a
tervezettet, tehát itt valójában egy korrekció történt. Itt a hiány alakulása alapvetően az
adósságszolgálat kamatterheinek növekedésével, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak többletkiadásaival volt összefüggésben.

2007-ben a kiadások 2,1 százalékkal, a bevételek 6,5 százalékkal teljesültek túl a
tervezetthez képest, a bevételi oldalon az egyensúly javításában szerepet kapott az adó- és
járulékbevételek többlete, illetve a kamatbevételek alakulása, továbbá a központi
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeinek és befizetéseinek
túlteljesítése. 2008-ban a hiány elmaradt 22,2 százalékkal a tervezettől. Ennek egyik oka,
hogy a központi költségvetés hiányát az úgynevezett egyéb bevételek előirányzatán keletkező
41,5 milliárd forint többletbevétel kompenzálta, viszont az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek csökkentek, illetve nem teljesültek a tervezettnek megfelelően.

Tulajdonképpen 2009-ben ismét egyfajta kompenzációt látunk az előző évhez képest,
hiszen itt a hiány 10 százalékkal haladta meg a tervezettet, és megint azzal a jelenséggel
találjuk magunkat szembe, hogy az adóbevételeket jelentősen túltervezték, hiszen 415,6
milliárd forinttal maradtak el tervezetthez képest. 2010-ben a hiány gyakorlatilag megegyezik
a tervezettel, minimális eltérést találhatunk. De a 2010-es számokat egyelőre még tervezetként
kell kezelnünk, hiszen a zárszámadás ellenőrzése éppen most zajlik.

Szeretném felhívni a bizottság figyelmét még két tényezőre, amelyeket elemzésünkben
minden évben kimutattunk. Ilyen nevezetesen a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagság miatt
keletkező hiány nagysága, ahol a százalékos kimutatást is mellétettük, illetve ami rendkívül
fontos még, hogy az előző években felhalmozódott adósságok miatt keletkező

adósságszolgálat milyen mértékben terhelte meg a folyó év költségvetését, és ezáltal milyen
mértékben növelte a hiányt. Elnök úr, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy sajnálatos
technikai hiba miatt a jogszabálygyűjtemény az önnek megküldött anyagból hiányzott, ezt a
tegnapi napon pótoltuk. Ezért elnézést kérünk. Amennyiben kérdés van, kollégáimmal együtt
szívesen állok a bizottság rendelkezésére. Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen, Becker úr. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e kérdésük,
véleményük az elhangzottakhoz vagy az anyaghoz kapcsolódóan. Babák Mihály képviselő úr,
parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Először is szeretném azt mondani, hogy az
Állami Számvevőszéktől nem egy, hanem két jelentést kaptunk, mindkettő nagyon részletes
és áttekinthető. Ezt köszönettel nyugtázom. Innentől már csak az a gondom, hogy ebből majd,
nem ilyen terjedelmesen, sarkítva és számokat megjelenítve próbálunk majd szerkeszteni
olyan kimutatásokat, amelyekre magam is gondolom, és úgy látom, hogy az Állami
Számvevőszék adatbázisából nagyon precízen és pontosan megtalálhatók.

Amit korábban hiányoltunk, akár egy ciklus végén, akár év közben, az az volt, hogy
egy kormányzati ciklus gazdálkodásáról nem történt elszámolás. Nem kapta meg a magyar
közvélemény, hogy négy év alatt mekkora a hiány, milyen összegek vannak, hol hibázik a
költségvetés. Ez nyilvánvalóan benne van a jelentésekben minden évben, és Veres úr ezt
mindig kifogásolta, hogy nem tudjuk. Holott összehasonlítani nem tudtuk. Ez az anyag
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alkalmas arra, hogy trendeket tekintsünk át, tendenciákat, és ebben tiszta képet mutat
számunkra az önök által elkészített tájékoztató.

Észrevettük, hogy hiányzik két oldal, ezt pótolták is. Köszönjük, minden rendben van.
Amire én gondoltam még az önök által készített anyag tekintetében, az némi

kiegészítés, bár sok tekintetben ez is benne van. Jó lenne külön kigyűjteni a
magánnyugdíjpénztárak trendjeit, befizetéseit, kifizetéseit és azok hatását az államháztartási
hiányra. Megdöbbentő volt számomra, hogy az elkülönített állami pénzalapok, többek között
az egészségügyi kassza iszonyú mértékű hiánya és annak mozgása az eltelt 8 év alatt.
Katasztrofális. Amikor viszont két éven keresztül szufficit volt, komoly egészségkárosodási
problémái voltak az országnak. De mégis csak furcsának tartom, hogy az
egészségbiztosításnál 300 milliárdos hiányok is keletkeztek. Hogy teljesen autentikus legyek,
2002-ben 86 milliárd, aztán 309 milliárd, 343 milliárd, 2005-ben 375 milliárd, 2006-ban 111
milliárd hiánnyal zárt. Érdekes módon, 2007-ben és 2008-ban, amikor ennek nagyon komoly
következményei voltak, szufficites volt 27 és 73 milliárd forinttal. Aztán hirtelen, 2009-ben
megint 149 milliárdos lett a hiány, 2010-ben pedig 91 milliárd a várható hiány.

A Nyugdíjbiztosítási Alap hiánya egyszerűen hihetetlen számomra, főként az, hogy
ilyen eklektikus a trendje. Tudniillik ez a táblázat ad lehetőséget arra, hogy áttekintsünk
durván 10 évet, és 14 milliárdtól 39 milliárd, 80 milliárd, 93 milliárd, 67 milliárd, majd 7 és 3
milliárd az utóbbi két évben a hiánya. Ebben az a gond, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap
hiánya nem tartalmazza a magánnyugdíjpénztárakon kívül helyezett források trendjét. A
forrásokat itt kimutatták, de ezek trendjét hasonló módon össze kellene szerkeszteni, akkor
okát látnánk, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap hiánya miért keletkezett. Jó lenne tudnunk ennek
a hiánynak a pontos költségvetési hatását is, hogy mennyibe kerül ennek a hiánynak a
kezelése. Érdekes módon a magánnyugdíjpénztáraknak ez hozadékot hozott, míg az államnak
a költségvetési hiány likviditása szempontjából meg kellett finanszíroznia, és ez jelentős
költséggel járt.

Számomra érdekes lenne még, hadd mondjak néhány dolgot, nem tudom, tudnak-e
ebben segíteni, például a vagyoneladások kérdése. Ezek pozitívan hatnak az államháztartásra,
a hiányt csökkentik, de igazából vagyon csökken. Ezért jó lenne, ha tudhatnánk, mennyi
vagyoneladás volt az elmúlt 8 évben. A jelentésekben sok szám, sok adat megtalálható, de
sem a trendet, sem a bevételeket nem látjuk pontosan.

Szakmailag tanácstalan voltam, hogy a PPP terhei hol és mikor jelennek meg.
Tudniillik volt, amikor kívül volt az államháztartási hiányon, később, bizonyos autópálya-
építkezések esetében bekerült, így nem tudom pontosan követni. Ezen kívül azt sem tudom
követni, hogy milyen terhet jelent majd a következő évek költségvetése számára. Abban
kérnék segítséget, hogy az általam eléggé elhibázottnak tartott konstrukciók esetében több
szakember rájött, hogy a PPP-beruházások jelentős terhet róttak eddig a költségvetésre,
jelentős államháztartási hiányt generáltak és generálnak majd a következő időszakban is.
Ugyanis nemcsak az a célunk, hogy megállapítsuk, mennyi a PPP-ből származó éves
költségvetési teher, hanem azt is prognosztizálnunk kell, hogy mekkora terhet jelent a
következő években.

Érdekes lenne számomra, praktizáló polgármesterként, hogy milyen
kötelezettségvállalásokat tartunk nyilván. Nem találtam a jelentésben, lehet, hogy nem voltam
kellőképpen figyelmes, hogy milyen kötelezettségvállalások terhelik az elmúlt 8 évet rövid
vagy hosszú távon. És évente. Mert ez számunkra minden évben gondot okozott.

Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a költségvetési törvényjavaslatokban a
tervezett kiadások és bevételek köszönő viszonyban sem voltak a reálfolyamatokkal, iszonyú
mértékben előzte meg vagy kerülte ki egyik a másikát. Talán még arról is jó lenne egy
táblázatot látnunk, hogy melyik évben konkrétan mennyi volt az államadósság
adósságszolgálati terhe, és a jelenlegi adósság milyen terhet ró a következő évekre. Ebben is a
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tendenciára vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi volt eddig, és milyen terheket ró a következő
időszakra.

Annyit szeretnék a végén mondani, hogy kifejezetten meglepődtem a tb-alapok
hatalmas hiányán, főleg az Egészségbiztosítási Alap hiánya miatt. Egy dolgot még
elfelejtettem mondani. Voltak konszolidációk az állami cégeknél. Nem tudom, ezek mekkora
tankcsapdák voltak, és mennyi van még benne. Jó lenne arról is kimutatás, hogy az állami
cégek milyen hiánnyal fenyegették az állami költségvetést, milyen kiadásokkal terhelték, és
ez milyen veszélyt jelent a jövőt illetően summában, a konszolidált mérlegeik alapján.
Vannak cégek, amelyek komoly terhet jelentettek, és jelentenek ma is az állami költségvetés
számára. Körülbelül ezek voltak, amiken elgondolkodtam, és úgy gondoltam, megosztom
önökkel. Elnök úr, köszönöm a szólás lehetőségét.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha megengedik, én folytatnám,
összegyűjtenénk a felmerülő kérdéseket, és utána adnám meg Becker úréknak a szót. A
legutóbbi bizottsági ülésünkön nyilvánvalóvá vált, hogy az államadósság létrejöttében 2002
és 2010 között a legnagyobb tételt a költségvetés, illetve az ahhoz kapcsolódó elkülönített
pénzalapot jelentették. Nyolc év alatt körülbelül 9 ezer milliárd forinttal növelte ez az
alrendszer, ha lehet ezt mondani. Tehát a növekedés mintegy kétharmada ebből a szférából
származott. Ezért rendkívül fontos, hogy ezt a területet, ahol a legnagyobb tétel keletkezett
számba vegyük, mint ahogy Babák képviselő úr is ezt tette nagyon akkurátusan és pontosan.

Volt szerencsém évről évre a zárszámadásról szóló jelentéseket, a költségvetéshez
fűzött véleményeket olvasni, amelyeket az Állami Számvevőszék készített, de így
összességében, együtt látva az elmúlt 8 évet, döbbenetes volt. Úgy gondolja az ember, hogy
tanult elmék ülnek a tervezőasztalok mellett, de hogy így eltervezzék magukat, finoman
szólva, az megdöbbentő és elképesztő. Valóban, mind a bevételi, mind a kiadási oldal úgy néz
ki, mintha valaki a hasára ütött volna, és vagy teljesül, vagy nem. Ha meg nem teljesül, akkor
év végén majd lesz egy törvénymódosítás, és hozzáigazítják a tényleges folyamatokhoz, két
nappal december 31-e előtt. Ez valami elképesztő gazdálkodási fegyelmezetlenséget jelentett
az elmúlt 8 évben, trendszerűen, évről évre visszatérően. Hiszen a jelentéseket csupán évente
vesszük górcső alá, nem így, amikor 8 év kvinteszenciáját látjuk egy-egy anyagban. Ez
döbbenetes felismerés volt számomra.

Egy-két konkrét felvetésem és kérdésem is lenne, amit szeretném, ha kiveséznénk,
amennyiben lehetséges. 2002 vonatkozásában az szerepel, hogy a száznapos program
következményeként 363,3 milliárd forinttal növekedett meg a hiány, ennek legnagyobb része
a költségvetési szervek kiadásainál jelentkezett. Ezt hogyan értékelik, ennek mennyiben volt
egyszeri hatása, és mennyire volt az évek során költségvetésihiány-növelő hatású ez a
száznapos program. Nyilván nem csak egyetlen évben jelentkezett ennek hatása, de később ez
valahogy elfolyt, ellaposodott, elinflálódott, eltűnt a különböző fejezetekben. Milyen
becslésük van erre, a 8 év tekintetében ennek milyen éves szerepe lehetett a költségvetési
hiány folyamatos keletkezésében? Csak érdekességként: 2002-ben 738 milliárd forint volt az
adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, és majd érdekes lesz megnézni, hogy 2010-ben
hogyan alakult ez, micsoda óriási változás következett be.

2003-ról szólva önök úgy fogalmaznak: "A 2002. évre vonatkozóan különösen, de a
2003. évre is érvényes, hogy az adott év vége előtt - 2002-ben 2 nappal, 2003-ban közel egy
hónappal - hatályba lépő törvénymódosítás, amely 2003-ban a hiány összegét változatlanul
hagyta, nem tükrözte a költségvetés valós pozícióját." Hogy lehet ilyen, finoman szólva hibát,
trükköt elkövetni az önök megítélése szerint, hogy ilyen döntést hozzanak? Én most
kifejezetten szakmailag kérdezem önöket. 2003-ra vonatkozólag, ez egyébként az egyik
legkatasztrofálisabb év az elmúlt 8 év alatt, azt írják ez "azt jelentette, hogy a költségvetési
törvényben rögzített hiánytól 50 százalékot meghaladó összegű eltérésre lett volna lehetőség
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pótköltségvetés benyújtása nélkül." Gyakorlatilag ekkor következett be a pótköltségvetés
annullálása, annak kiiktatása az államháztartási törvényből. Ezt hogyan értékelik önök?
Használt-e ez a költségvetési gazdálkodás fegyelmezettségének? Mi lehetett ennek az oka,
hogy ilyen döntés hoztak, most már egy kicsit történelmi távlatból megítélve?

Szintén 2003-ról azt írják, hogy "A pénzügyminiszterhez jóváhagyásával a
finanszírozási tervet a 2003. évben négy alkalommal módosították." Hát milyen tervezés folyt
itt, hogy négy alkalommal kellett ezt a törvényt módosítani? (Babák Mihály: Egyszerű a
válasz.) Jó, de hadd tegyek föl költői kérdéseket is. Van itt még egy megállapítás: "A korai és
a számvevőszéki ellenőrzés által nem ismert okokból történt visszautalás a 2002. évi
költségvetés pozícióját a jelzett összeggel rontotta, azonban a 2003. évit javította." Egy 73
milliárd forintos összegről van szó, amiről gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, hogy miért
kellett visszautalni 2002-ben. És azt írják önök, hogy a mai napig nem jöttek rá erre. Ezek
szerint 73 milliárd forint szőrén-szálán eltűnt. Mi lehet ennek az oka?

2004. Ez meg a tervezés csodája, "csimborasszója". A központi költségvetés hiánya
31,8 százalékkal haladta meg a hiány módosított előirányzatát. Itt jön be az az ominózus nagy
trükk, az áfatrükk. Azt írják önök, hogy 2004 II. félévének havi, illetve III. és IV. negyedévi
bevallásában szereplő, visszautalni kért összegek számottevő részét meghosszabbított
ellenőrzések után utalták ki. (Az adózókkal szemben fennálló 2004. évi év végi tartozás 383
milliárd forint volt, amelyből 127 milliárd forintot az Art. szerint még 2004-ben vissza kellett
volna utalni jogszerűség esetén.)" Ez nem következett be. Azt írják: "A helyszíni ellenőrzés
tapasztalatai szerint az utasítás - tartalmát tekintve - nem volt összhangban az adózás rendjére
vonatkozó "az adózás működés feltételeinek kialakítása, szakszerű működtetése"
rendelkezéseivel. Az utasítás előkészítetlen, indokolatlan és szakmailag téves volt, továbbá a
költségvetés pozíciójára és az APEH működésére is kedvezőtlenül hatott." Viszont a
reálgazdaságot lehetetlen helyzetbe hozta.

Az önök meglátása szerint milyen következményei voltak ennek? Vagy miért
gondolhatták, hogy helyes metódus ez az áfatrükközés? Mi motiválhatta ezt? Milyen
eredménnyel járt az önök megítélése szerint? Olvashattuk, de nyilván van ennek a
reálgazdaságra való utalása is.

Szintén 2004-et érintően azt írják, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok osztalékelőleg-fizetési kötelezettségének előírása következett be, az uniós
adószámmal rendelkező vállalkozások áfabevallásának kiutalás előtti teljes körű ellenőrzése,
ez gyakorlatilag 196,2 milliárd forintos kiadásmérséklést jelentett, amikor egyébként volt egy
180 milliárd forintos, úgymond takarékossági program is. Igazán kíváncsi vagyok arra, hogy
mennyire volt indokolt ekkor osztalékelőleget fizettetni olyan állami tulajdonú cégekkel,
amelyek év végi mérlege akkoriban nem volt lezárva, tehát csak a következő évben lett volna
értelme valamilyen osztalékbefizetésre kötelezni őket. Addig az nem volt gyakorlat ezekre az
osztalékterületekre. Ezt önök hogyan értékelik, mennyiben segített a költségvetési hiányon?
Valószínűleg segített, de a cégek gazdálkodását ez mennyire befolyásolta, vagy mennyiben
volt egy voluntarista állami elképzelés arra vonatkozóan, hogy csak a költségvetési hiány
csökkenése szerepelje fő célként?

2005. Itt jelentkeznek az első nagy problémák, amelyek az autópálya-építés
finanszírozásánál voltak megfigyelhetők. Ekkor döbbent rá az ország és ekkor döbbentünk rá
mi is, hogy milyen hihetetlen megterhelést jelentett ez az ország költségvetésének, hogy
gyakorlatilag a Nemzeti Autópálya Rt.-n keresztül mégis csak az állam költségvetésének
kellett helytállnia a kifizetésekkor. Például a költségvetési törvény az autópályák
finanszírozási rendszerének változása jogcímen bevételi előirányzatként 148 milliárd forintot
tartalmazott. A 2005. évi bevétel az NA Rt. által két részletben, állami kezességvállalás
mellett felvett 177,8 milliárd forint költségvetésbe történő befizetéssel teljesült. A
költségvetési törvény módosítása szerint az NA Rt. által felvett hitelt az állam átvállalta. Mi
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volt ennek az oka? Miért következett ez be? És itt volt az a történés, amire talán már kevesen
emlékszünk, hogy a Budapest Airport értékesítése egyszeri nagy bevételt jelentett a központi
költségvetésnek, ezzel kozmetikázták a 2005-2006. évi hiányok jó részét. Arra jó volt, hogy a
vagyontárgyat – nem tudom, hogy értékén vagy érték alatt – eladták, viszont a strukturális
feszítő problémákat sikerült ezzel elodázni. Sokkal bölcsebben és ésszerűbben kellett volna
ezt a nagy jelentőségű, egyszeri bevételt használni véleményem szerint. (Babák Mihály: Itt azt
írják, hogy a kormány rendezte az NA Rt. által felvett hitelt.) Igen, Babák képviselő úr, itt
szembesült az ország azzal, hogy az autópálya-építési program gyakorlatilag egy lufi volt,
nem volt megalapozva, egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy a költségvetés révén
valamennyi adófizetőnek helyt kell benne állni, és akkor ez egy tisztább kép lett volna.

2006-ra rátérve. A központi költségvetés hiányát 390,3 milliárd forinttal növelő
módosítás 2006. december 22-én lépett hatályba. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési
folyamatok évközi alakulásának következményeit a törvénymódosítás legalizálta. A tendencia
tehát tovább folytatódik. Ekkorra vált világossá, hogy az áfacsökkentési trükk gyakorlatilag
katasztrofális állapotokat teremtett a költségvetésben, ezért visszakozni kellett. Önök mi
módon hívták föl erre a figyelmet, amikor belépett ez a törvénymódosítás? Tudom, hogy volt
erről szó, de nem árt, ha a bizottság előtt érzékeltetik, hogy önök már akkor mire és hogyan
hívták föl a figyelmet. A Nemzet Autópálya Zrt. feneketlen kútként elnyelte a forrásokat. A
2006. évről szóló költségvetési törvény 109. §-a további 415, 9 milliárd összegű
adósságátvállalásra adott felhatalmazást a kormánynak. Arra szeretném kérni önöket, hogy
egy táblázatban foglalják már össze, hogy mekkora terhet jelentett a költségvetésnek az
autópálya-finanszírozás ilyetén alakulása, nemcsak a közvetlen adósságátvállalást, hanem
ennek finanszírozását, kamatait is beleértve. (Babák Mihály: Az fix 4 milliárd évente.)

2007 egy viszonylag konszolidáltabb évnek tűnik, arról talán kevesebbet kell
szólnunk. (Babák Mihály: Itt voltak a megszorítások.) Igen, így van. 2008-ban is volt egy
érdekes egyéb bevétel, a magyar villamos energia átviteli rendszerirányító, a MAVIR Zrt.
egyszeri törvényi kötelezettségen alapuló befizetése. Miből fakadt ez a kötelezettség 30,5
milliárd forintos összegben? Minek alapján kellett ezt előírni? Arról már nem is beszélünk,
hogy 2008 jelentősen eltért a tervezettől. 2009-bben a tényleges költségvetési hiány 10
százalékkal haladta meg a tervezettet, pedig azért emlékszünk, hányszor próbálkoztak itt is a
törvény elfogadtatásával és milyen formában. Csak példaként, a GDP a prognosztizált 1
százalék helyett 6,3 százalékkal esett vissza, a háztartások fogyasztási kiadásai a tervezett
duplájával, 7,6 százalékkal csökkentek, a bruttó állóeszközé-felhalmozás 6,5 százalékkal esett
vissza a prognosztizált 0,9 százalékkal szemben, míg az infláció 0,3 százalékponttal volt
alacsonyabb a tervezettnél. Ez megint a tervezés megalapozottság jelzi, hogy hogyan lehetett
többszöri nekifutás után ilyen tervezési metódussal gazdálkodni, felelősen tervezni.

Még néhány szót a 2010. évi hiányról, bár ezek még nem végleges adatok. Azt írják
önök, hogy nagy valószínűséggel megegyezik majd a tervezett hiánnyal. Ha jól emlékszem,
nyolc év alatt ilyen talán 2007-ben volt egyedül, nem azért, mert jól terveztek, hanem a belső

mozgások adatai másként alakultak. Ekkor nagyjából eltalálták a bevételi és a kiadási
főösszegeket, illetve a hiány alakulását. Figyelemre méltó, és ezt szeretném képviselőtársaim
figyelmébe ajánlani, hogy a központi költségvetés hiánya már 2010 februárjában 608,1
milliárd forint, júniusban pedig 1021,9 milliárd forint volt. Ez, ahogy önök is írják, azonnali
beavatkozást tett szükségessé, bankadó, válságadó, magán-nyugdíjpénztári befizetések
eltérítése. Nyilván látva azt, hogy milyen folyamatok voltak, jogosnak tűnik az, hogy egyszeri
beavatkozásként azonnal cselekedni kellett, hiszen a hiány messze meghaladta a tervezettet.

Leírják önök azt, hogy a vélemény összegzett megállapítása az volt, hogy a
költségvetési törvényben rögzített és a választások előtti jelentésben prognosztizált hiány
betartása nem valószínűsíthető. Úgy gondolom, ez nagyon fontos volt a 2010. évi átadás-
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átvételkor. Ott is olyan tervszámokat, előrejelzéseket fogalmaztak meg, amelyekről már akkor
látszott, hogy finoman szólva is teljesíthetetlenek.

Bocsánat, hogy ilyen sokat beszéltem, de úgy gondolom, érdemes évenként
végigtekinteni az anyagot, mert nagyon tanulságos. Még egyszer azt tudom elmondani, hogy
ebből a folyamatból azt látom, és vagy megerősítenek, vagy megcáfolnak, hogy gyakorlatilag
vagy szándékos, vagy dilettáns tervezési hibák tömkelege figyelhető meg trendszerűen,
trükkök sorozatával, év végi költségvetési módosításokkal próbálták a valós folyamatokhoz
igazítani a költségvetési hiány folyamatainak tényleges alakulását. Gyakorlatilag a vagyon
olyan mértékű hasznosítása következett be, ami nem tekinthető feltétlenül okszerűnek. Azok
az egyszeri bevételek, amelyek az elmúlt 8 évben jellemezték a költségvetési gazdálkodást,
nem arra ösztökéltek, hogy némi levegőhöz jutva vagy az államadósságot, vagy a strukturális
váltást elősegítsék, hanem a folyamatokkal való sodródást, a valós folyamatokhoz való
hozzáigazítást eredményezték.

Az elkülönített állami alapokról Babák képviselő úr már szólt. Az én kérdésem csak
annyi, hogy egyáltalán ezek után szükség van-e ilyen jellegű, elkülönített állami alapokra,
amelyek ennyire nem tudják követni a tényleges kifizetéseket, a pénzek felhasználását. Az
Egészségbiztosítási Alap hiánya szerintem is döbbenetes, a társadalombiztosítás nyugellátási
része rendkívül nehézkes. Ebből is látszik, hogy ha azok a pénzek, amelyek a magán-
nyugdíjpénztári rendszerbe áramoltak, megmaradtak volna a rendszerben, a nyugdíjkasszát
pozitívvá tudták volna tenni. Nem azt mondom, hogy kényelmes, de tervszerű, a kifizetéssel
összhangban lévő bevételeket tudtak volna eredményezni, és ezáltal nem ilyen szorító, égető
érzést keltettek volna valamennyi nyugdíjasban, nem ilyen terheket kellett volna a vállukra
tenni, hogy vajon megkapják-e a nyugdíjat, hogy miért kellett elvenni a 13. havi nyugdíjat.
Ezek az egyensúlytalanságok eléggé elgondolkodtatják az embert, hogy mi szükség van ezek
után ilyen alapok működtetésére, ha ennyire elszakadnak a tényleges folyamatoktól, nem
igyekeznek az egyensúlyi állapotokat fönntartani.

Még egyszer elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de úgy gondolom, hogy
az anyag mélysége, a bizottság szakmaisága is megkívánta azt, hogy részletesen elemezzük a
folyamatokat. Pősze képviselő úr, parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden
szólnék hozzá, hiszen az előttem szólók kellő mélységben tettek fel kérdéseket. Én inkább azt
szeretném összefoglalni, megköszönve az Állami Számvevőszék anyagait, hogy ezekből a
kimutatásokból néhány dolog egyértelműen, világosan látszik. Nevezetesen az, hogy
önmagában a központi alrendszer elsődleges egyenlege is mintegy 3600-3800 milliárddal nőt
az elmúlt 7-8 évben. A múltkor már leszögeztük, hogy a kamatokat fizetni kell, ha már tőkét
nem nagyon tudunk törleszteni, a kamatok törlesztésével menedzselni kell az államadósságot.
Önmagában az egy felelőtlenség, hogy terv szintjén is már mínuszban volt az elmúlt 7-8 év
átlagában az elsődleges egyenleg, a tény szintjén pedig jóval magasabb lett.

Miért? Miért felelőtlenség ez? Egy-egy évben nem kizárt, hogy olyan helyzet alakul
ki, hogy akár az elsődleges egyenleg is mínuszba kerül. De, amikor már 11-12 ezer milliárd
forint körül jár az államadósság, amit elég hamar elértünk 2004-2005-re, akkor bizony, és
legkésőbb akkor meg kellett volna a vészharangot kongatni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a
magyar GDP sajnos nem úgy nőtt, hogy elbírta volna ezt a prognosztizálható és könnyen
belátható államadósság-növekedést, hanem sajnos úgy nőtt, hogy maga a GNI nagyon
szerényen emelkedik, a GDP jelentős része pedig külföldön realizálódik, nem
Magyarországon. Tehát gyakorlatilag a felelős, helyes kormányzati politizálás az lett volna,
hogy azt mondjuk 11-12 ezer milliárdnál, hogy állj. Nem tudjuk, és nem szabad hagynunk
tovább emelkedni a kamatokkal együtt sem ezt az adósságszinten, és ennek megfelelően
kellett volna a költségvetést összeállítani. Ezzel szemben pedig évről évre, szépen,
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szisztematikusan, terv szintjén is, és még inkább a végrehajtás szintjén nőtt az elsődleges
egyenleg hiánya, ezáltal megnőtt az az alap, amire az adósságot vetítjük, amihez hiteleket
kellett felvenni, nőttek a hitelek kamatterhei, és szépen, világosan, ám teljesen érthetetlen
módon 10 ezer milliárdról 19 ezer milliárd forintra nőtt 2009-ig, azaz évről évre
szemrebbenés nélkül csúsztunk lefelé. Ez nem véletlen, ez egy szándékos, szisztematikus 8-9
év politizálása volt. Mintha nem is vették volna észre minden év elején, illetve az előző évben
a tervezéskor, hogy itt megint ezermilliárddal fog a következő évben nőni a magyar
államadósság. Vajon ilyenkor mit gondolhattak a tervezők? Az emberben felmerül a kérdés,
hogy ők nagyon jól tudták, hogy a következő év ezermilliárddal, a következő év megint
ezermilliárddal növeli az adósságot. Nem nehéz kiszámítani fejben sem, hogy egy GDP-
növekedés mellett hol van a 65-70-75-80 százalék, és az milyen következményekkel jár.

A másik észrevételem egy izgalmas téma, amit nem akarok nagyon kifejteni, de
megosztom a bizottsággal, mert egyszer talán visszatérhetünk erre. Ez pedig nemcsak az,
hogy nőtt az államadósság, hanem hogy hová tűnt a GDP? Mégis csak volt GDP-növekedés,
mégis csak volt termelékenységnövekedés ebben az országban. Ehhez képest a
felhasználható, szabad rendelkezésű jövedelmek alig nőttek, a cserearányromlás elképesztő,
az EU átlagához képest is a magyar felhasználható, szabad jövedelmek lényegében az elmúlt
5-6 évben folyamatosan lecsúsztak, annak ellenére, hogy jóval szegényebb országok
csatlakoztak és kerültek be az átlagszámítási kalapba. Hát hová tűnt ez a pénz? És akkor
tisztelettel jelzem elnök úr számára is, hogy ez egy külön csapást jelenthet, ha lesz időnk rá és
energiánk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Babák Mihályhoz.) Majd egy következő
körben, képviselő úr. (Babák Mihály: Lehet, hogy olyan kérdést vetek föl, ami idetartozik.)
Rendben van, képviselő úr, parancsoljon, öné a szó!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Itt elsősorban alá szeretném húzni képviselőtársam azon
megjegyzését, hogy arra kell választ adnunk, hová tűnt a pénz. Ez a feladatunk. Látjuk azt,
hogy hiány keletkezett, növekedett a hiány. Hölgyek, urak, csak megdöbbentésképpen, amit
Pősze képviselőtársam is mondott, nem minden évben ezermilliárddal növekedett a hiány,
hanem 2007-ben 1300-1400 milliárddal, 2006-ban pedig majdnem 2000 milliárddal. És ha
még mondhatok véleményt, az áfatrükkel, amely 2004-ben kifektette a reálszférát, a
gazdaságot, 383, majdnem 400 milliárdot tartott vissza az állam. Ez katasztrofális. Hogy egy
kicsit még sikerüljön képbe hozni a jelenlévőket is, aki esetleg nem tanulmányozta át az
anyagot, hadd emeljem ki példaként a 2009-ben a magánnyugdíjpénztárakba kiáramló pénz,
ami nyilvánvalóan növelte a hiányt, 354 milliárd volt, és most kapaszkodjanak meg, a hiány
47,6 százalékát generálta. Az egész költségvetési hiány 47,6 százalékát! Az államadósság
adósságszolgálata 2009-ben majdnem 1200 milliárd.

Ezek iszonyú pénzek. Tényleg a bankoknak termeltünk. Azért volt fontos számomra,
hogy el kéne számoltatni az Autópálya Zrt.-t, át kéne világítani a teljes gazdálkodását, mert
úgy gondolom, ott súlyos milliárdok tűntek el. Nem tudom hová, de az a vélekedésem az
önök jelentése kapcsán, hogy nem lehet átlátni az Autópálya Zrt. kamatátvállalását,
hitelátvállalását és sok egyebet. És arra a kérdésre főként neme tudunk választ adni, hogy
hová tűnt el a pénz. Az az érzésem, hogy valahol itt is keresnünk kell. Kevés szakembernek
volt rá lehetősége, hogy egy 8-10 éves időintervallumot áttekintsen az államháztartásban.
Amikor először átolvastam ezt az anyagot, hasonló vélekedésre jutottam, hogy ezt nem lehet
tévedésből így csinálni. Szakmaiság? Szakmaiatlanság? Nálunk a tót ember azt szokta
mondani, ahogy esik, úgy puffan. Nem hiszem, hogy ez így történt, hanem ezt tényleg
puffantani akarták. Itt mindenhol folyt a pénz, de nagyon szisztematikus módon.
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Éppen ezért, hogy az okra válaszolni tudjunk, fontosnak vélem, és kérem, igazolják,
ha igazam van, a kötelezettségvállalásokkal további csaták lehetnek, a PPP-konstrukciókkal,
az Autópálya Zrt.-vel a vagyoneladásokkal, az állami cégek hiányának trendjével, annak
akkumulált problémáival. Ezekre szükség lenne, hogy választ tudjunk adni arra a társadalmat
érdeklő kérdésre, hogy hová tűnt ez a rengeteg pénz. Azt látom ebből a jelentésből, hogy
mindenhol folyt el a pénz. Köszönöm szépen, elnök úr. Megdöbbentő.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezek után Horváth úr, Becker úr, önöké a
lehetőség. Elég sok konkrét kérdés hangzott el, van mire válaszolni. Parancsoljanak!

Dr. Becker Pál válasza

DR. BECKER PÁL, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Itt elhangzott elnök úrtól is, a képviselő uraktól is, hogy
ez a trend most szándékos hiba, vagy dilettantizmus fakad. Engedjék meg nekem, hogy mint
az ÁSZ képviselője, ebben ne foglaljak állást. (Babák Mihály: Költői kérdés volt.) Mi azt
mondjuk, és jeleztük is nagyon sokszor, hogy rendszerbeli hiba van. Ahogy elnök úr is
említette, annak idején is jeleztük, hogy ha a hiány mértékét 50 százalékban túl lehet lépni
úgy, hogy nem kell pótköltségvetést benyújtani, akkor ez egyértelműen rendszerbeli hiba. Ha
szabad így mondani, mi így minősítjük az eseményeket.

Babák Mihály képviselő úr kérdéseire. Természetesen elkészítjük azt a táblázatot,
hogy a magán-nyugdíjpénztári kifizetések milyen okoztak évenkénti bontásban, illetve
feltételezem, meg fogjuk tudni határozni azt, hogy a hiány fedezete mennyibe került, a hiány
finanszírozása milyen többletköltséget okozott. Ugyanígy a zárszámadás alapján tudjuk
összegezni, hogy mennyi vagyoneladásból származó bevétel volt évenként. Természetesen ezt
is meg fogjuk küldeni a bizottságnak. A PPP-beruházásokból fakadó kötelezettségek
esetében, illetve, ha szabad, itt összevonom az NA Zrt. átvilágításának témakörével, az Állami
Számvevőszék azt tudja megállapítani,  hogy az  elmúlt években az úgynevezett rendelkezésre
állási díjak mekkora kiadást jelentettek a költségvetés szempontjából. Most alapvetően
minden PPP-beruházásnál RÁD-nak hívják, természetesen ezt is ki fogjuk gyűjteni az elmúlt
10 év zárszámadásaiból, és megküldjük a bizottságnak.

Az Autópálya Zrt. átvilágítása, illetve annak vizsgálata, hogy ez tulajdonképpen
mekkora terhet jelent, jelen pillanatban nem szerepel az ellenőrzési tervünkben. Úgy
gondolom, itt célszerű lenne megvárni az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ez irányú
munkáját, hiszen ők egy külön államtitkárság keretén belül a teljes PPP-konstrukció
felülvizsgálatát hajtják végre. Tudomásom van arra, hogy bejelentették az autópályákkal
kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát, esetleges módosítását is. Tehát úgy gondolom, hogy
most nem lenne célszerű, ha egy folyamatban lévő akciónál az Állami Számvevőszék
ellenőrzést hajtana végre, de ha a bizottság bekéri ezeket az adatokat a minisztériumtól, akkor,
gondolom, sikerül egy kicsit többet megtudni.

Az önkormányzat kötelezettségvállalásairól sajnos nem tudunk kimutatást adni a
legjobb szándékunk mellett sem. Semmiféle törvényi kötelezettségük nincs az
önkormányzatoknak, hogy a hosszú távú kötelezettségvállalásaikról jelentést tegyenek az
Állami Számvevőszéknek. Így nem vagyunk ilyen adatok birtokában.

Az államadósság mekkora terhet jelent a következő években? Azt hiszem, erre csak
általánosságban tudok válaszolni. Hová lett, hová lesz a pénz a következő években? Az
államadósság törlesztésére megy el. Egyértelmű, hogy olyan magas összegeket kell
visszatéríteni a következő években, amit az ÁKK kimutatott, hogy ez jelentős forráskivonást
eredményez a gazdaságból. Az állami cégek hiányával kapcsolatban képviselő úr kérésének
úgy tudunk eleget tenni, hogy megnézzük, az elmúlt 10 évben mennyi volt az állami
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támogatás a hiánnyal gazdálkodó cégek esetében. Ezt össze tudjuk állítani, meg fogjuk
küldeni a bizottságnak.

Dancsó elnök úr említette a száznapos programot, illetve kérdezte, hogy egyszeri vagy
áthúzódó hatásról van-e szó. Az így keletkezett hiánynak jelentős része áthúzódó hatású,
hiszen például a közalkalmazottak bérének 50 százalékos emelése mind a mai napig érezteti
hatását, tehát semmiféleképpen sem egy egyszeri hatást jelent. 2003-ban hogyan lehetett
olyan döntést hozni egy hónappal az év vége előtt, hogy még az akkor megjósolt szám sem
teljesült? (Babák Mihály: Passz.) Passz. Igen, köszönöm szépen a segítséget. Már az elején
említést tettem arról, hogy az Állami Számvevőszék akkor is jelezte, hogy a hiány 50
százalékos túllépési joga nagyon súlyos lazítás az Áht.-ben, és ez túl nagy mozgásszabadságot
ad a mindenkori kormányoknak, ezért ezt mi elleneztük.

A finanszírozási terven négy alkalommal kellett módosítani, milyen tervezés ez? A
finanszírozási terv módosítása már csak következménye a menet közben megnőtt hiánynak.
Újból és újból újabb finanszírozási tervet kellett összeállítani, hogy fedezni tudják a hiányt.
2002 decemberében 73 milliárd forint összegű visszautalás történt. Ez egyértelműen javította
a mérleget. Hogy egészen pontosan mi ez, meg fogjuk nézni, mert, miután 10 évről van szó,
én sem tudom egészen pontosan fejből az összes szám mögött meghúzódó tényeket.

A 2004-es adóvisszatartással kapcsolatban nagyon sokszor leírtuk, hogy szakmailag
nem volt indokolható, rendkívül káros volt. Alapvetően semmi más eredménye nem volt, mint
a 2004-es költségvetési adatok kozmetikázása. Ezáltal az állam terhe is megnövekedett,
hiszen a határidőn túli visszatérítések miatt kamatfizetési kötelezettség is keletkezett. De nem
ez volt az igazi kár, az a pénz, amit pluszban ki kellett fizetni emiatt az intézkedés miatt,
hanem az, hogy a reálgazdaságot bizonyos területeken ez sokkszerűen érintette. Ennek hatása
gyakorlatilag még ma is érezhető.

Indokolt volt-e 2004-ben az osztalékfizetési előleg? Itt alapvetően azt tudom
elmondani, hogy az előlegfizettetés törvényszerű, de hogy célszerű-e vagy sem, ha szabad ezt
mondanom, az már bizonyos értelemben politikai kérdés, amiben mi semmiféleképpen sem
szeretnénk állást foglalni. A tény viszont egyértelmű, az előlegfizettetés mindig az adott év
hiányát javítja, tehát az adott év költségvetését jobb színben tünteti föl, értelemszerűen a
következő év költségvetés ugyanekkora összeggel nagyobb hiányt fog elviselni. A Nemzeti
Autópálya Rt. költségvetésbe befizetett, állam által garantált hitele, ha szabad ezt mondanom,
ugyanazt a célt szolgálta, itt egy jelentős likviditásjavítás történt. Ugyanakkor az ügylet végső
kötelezettje az állam maradt, hiszen garanciát vállalt, ha az NA Rt. nem tudta volna befizetni
ezt az összeget.

2006. december 22-én lépett hatályba a költségvetés módosítása. Ezt mi is minden
alkalommal elmondtuk, hogy ez nem költségvetés. Nem akarok szavakkal játszani, de ez nem
is igaz, ez bizonyos fokig már zárszámadás, hiszen ha december 22-én mondok valamit, akkor
már a tényekről kéne számot adni, nem pedig az adott év költségvetését módosítani. Mekkora
terhet jelent a költségvetésnek az autópálya? Itt is azt tudom elmondani, mint az
indokolatlanul visszatartott adóbevételekről, illetve visszatérítésekről. Itt is két tételből áll
maga a kifizetés, amit az állam kénytelen volt teljesíteni, és az így keletkezett hiány
finanszírozása szintén az államot terheli.

2008-ban mi volt a MAVIR Zrt. 30,5 milliárd forint befizetési kötelezettsége? Elnök
úr, írásban megküldjük a tájékoztatást, ennek megint nem tudom a konkrét okát.

2010-ben a választások előtti beszámoló kapcsán kiadott véleményünkben valóban
jeleztük, hogy februárban már olyan kiugróan magas a hiány, hogy ez egyértelműen nem
kezelhető anélkül, hogy valamilyen intézkedést valamelyik kormány ne foganatosítana.

Az elkülönített állami alapokra szükség van-e? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Volt
olyan időszak, amikor 23 elkülönített állami pénzalap volt, jelen pillanatban, ha jól
emlékszem, 6 van. Az elkülönített állami alapok viszonylag megfelelnek a jelenlegi
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helyzetben annak a célkitűzésnek, hogy legalább nullszaldósan gazdálkodjanak, ne kelljen
támogatni őket. A gond, amit elnök úr is jelzett, a tb-alapoknál van, ott viszont nagyon nagy
gond van, és ez egyértelműen egy rendszerbeli megoldást követel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr válaszait. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egy tisztázó megjegyzést szeretnék főigazgató úr. Nem
az önkormányzatok kötelezettségvállalása izgalmas számomra, hanem az állami
kötelezettségvállalás az alrendszereknél. Ezek ugyanis olyan tankcsapdák, amelyek miatt még
ma is el tudunk merülni. És a jövőt illetően is jó lenne ezt tudni, ha nincs ilyen kimutatás,
akkor ezt sürgősen pótolni kellene, hogy folyamatos nyilvántartás legyen a hosszú távú
kötelezettségvállalásokról, mert annak a számvitelben jelentkeznie kell. Erről nem tudok,
arról viszont igen, hogy különböző kötelezettségvállalások születnek alkalmasint.
Megdöbbentő volt számomra mindez, köszönjük a válaszait, tájékozódásunkat
nagymértékben segítette, de elnök úr majd ezt még folytatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem arra gondol képviselő úr, hogy a költségvetési
törvényben meghatározott készfizető kezességek garanciáinak mennyisége, illetve jövőbeli
beváltási kockázata alapján mit prognosztizálnak, van-e erről bármilyen jellegű kimutatásuk
évekre lebontva? Mennyivel terhelné ez a következő évek költségvetését?

DR. BECKER PÁL, az Állami Számvevőszék főigazgatója: A rövid válasz az, hogy
nincs. Az Áht. előírja, hogy minden költségvetésben be kell mutatni a hosszú távú
kötelezettségvállalást, ez az elmúlt években nem történt meg. Ezt észlelve, a 2010-es
zárszámadás kapcsán teljes körű vizsgálatot végzünk a hosszú távú kötelezettségvállalások
területén a 2010. évre vonatkozóan, mert a zárszámadás csak az adott évre tudja ezeket
áttekinteni. Az év második felében indul viszont egy önálló vizsgálata az Állami
Számvevőszéknek, amely az elmúlt évekre visszatekintve teljeskörűen kívánja fölmérni a
kötelezettségvállalásokat a megfelelő struktúrában, éves bontásban, hogy ezáltal sikerüljön
pontos képet adni, hogy mi vár ránk a következő években. Tehát tervezzük ezt a vizsgálatot.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Ez nagyon fontos munka, bízom benne,
hogy majd a főbizottságunk is át tudja ezt tekinteni, mert nem néhány milliárd forintról van
szó, inkább ezermilliárdokban mérhető kötelezettségvállalások vannak. De ha jól értem, nincs
is nyilvántartva valamilyen leltárban, hogy az elmúlt években az ilyen jellegű kötelezettségek
hogyan alakultak. Feltételezem, hogy a jogi viták kapcsán is készül valamilyen leltár, hogy a
folyamatban lévő jogi viták milyen hatással lehetnek a költségvetés mindenkori alakulására.
Gondolok itt, mondjuk a ki nem fizetett tűzoltó pótlékoktól kezdve egyebekre, hogy ez
milyen kockázatokat jelent. Feltételezem, ez is fontos feladat lehet, hogy a garanciák és
kezességek mellett ennek áttekintése is szükséges lehet annak érdekében, hogy világosan
lássuk, milyen kockázatok vannak a költségvetési törvények realizálásában. Parancsoljon,
képviselő úr.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az MFB Rt.-nél tudok arról,
legalábbis szakmai információm van, hogy konszolidálták bedőlt hitelek kapcsán. Valahol
utalások vannak a zárszámadásban, hogy az MFB Rt.-nél is voltak pénzügyi elszámolások,
amelyek a hiányt növelték, és kvázi konszolidálták az MFB Rt.-t a hitelállományát rendezték.
Érdekes dolog erről is tudni. Van-e képük ezekről? A Postabank konszolidálásáról tudunk, de
érdekes módon az MFB ügye csak a szakmában volt hallható, és sehol nem találkoztunk vele.
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Volt ilyen, nem volt, mit fizettünk ki, mennyivel terhelte ez a költségvetést? Az az érzésem,
hogy az elmúlt 8 évben ilyen hiánynövelő tétel is volt. Önök tudnak róla?

ELNÖK: Főigazgató úr, parancsoljon!

DR. BECKER PÁL, az Állami Számvevőszék főigazgatója: Köszönöm szépen. Én
nem tudok erről, de az említett vizsgálatban egészen biztosan erre is sor fog kerülni.

ELNÖK: Biztosan volt ilyen, mert emlékszem az anyagból egy 180 milliárdos tételre,
amit az MFB konszolidációjára, tőkehelyzetének rendezésére fordítottak. Nyilvánvaló, hogy
kellett lenni olyan tételeknek, amelyek az MFB helyzetét rendezik, hiszen saját és jegyzett
tőkemegfelelési problémák merültek föl.

Más kérdés, vélemény, úgy látom nem merült föl. Szeretném megköszönni főigazgató
úrnak, főcsoportfőnök úrnak, hogy rendelkezésünkre álltak, elkészítették ezeket az igen fontos
anyagokat. Amennyiben képviselőtársaim a következőkben úgy ítélik meg, hogy további
információt szerezzünk a költségvetési folyamatokról, egyéb tényezőkre, akkor azt szeretném
kérni, álljanak majd a rendelkezésünkre. Azokat az anyagokat, táblázatokat pedig, amelyeket
itt képviselőtársaink igényeltek, várjuk majd szeretettel. Köszönjük szépen, és tartsanak
velünk a bizottság további munkájában is.

Simor András meghallgatása

Rátérünk a következő pontunkra, az MNB és az államadósság kapcsolatát taglaló
összefoglalóra. Ha jól sejtem, munkatársa Antal Judit, a pénzügyi elemzések helyettes
vezetője. Önt is szeretettel köszöntöm elnök úr mellett, örülök, hogy elfogadta albizottságunk
meghívását, és rendelkezésünkre áll ennek a fontos kérdésnek a megbeszélésében,
megvitatásában. Az eddig gyakorlatunknak megfelelően arra szeretném kérni elnök urat, hogy
a jelentéssel kapcsolatos kiegészítését, véleményét ossza meg velünk, és ezzel segítse
munkánkat. Köszönöm szépen. Öné a szó, elnök úr.

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm szépen a lehetőséget is, de nem szeretném a hölgyek, urak idejét rabolni azzal,
hogy elismétlem azt, ami az anyagban szerepel. Ahhoz kiegészítenivalóm nincs. Március 25-
én eljuttattuk véleményünket a bizottsághoz, ez nyilván nem vállalkozik olyan feladatra,
amire az Állami Számvevőszék hivatott. Úgyhogy mi sajátos jegybanki szempontok szerint
mondtuk el véleményünket. Kérdésekre állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy kérdésük,
véleményük, felvetésük van-e az anyaggal kapcsolatban. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, remélem, megbocsát, de olyan kérdést tennék
fel, amire nem tud vagy nem akar válaszolni. Az elmúlt 8 évben az ön által vezetett Magyar
Nemzeti Bank milyen gazdaságpolitikát, milyen kormányzati politikát finanszírozott az
iménti számvevőszéki jelentés tükrében is? Hogyan ítéli meg azt, hogy könnyű vagy nehéz
volt-e a feladat, a Magyar Köztársaság érdekeinek védelme teljes szakmaisággal, holott ilyen
kaotikus pénzügyi állapotok voltak a magyar költségvetések tájékán? Köszönöm.

ELNÖK: Pősze képviselő úr, parancsoljon!
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PŐSZE LAJOS (független): Kérdésem lenne az elnök úrhoz. Az első, hogy meg
tudná-e valahogy saccolni elnök úr, ha nem, akkor később esetleg ki lehetne számítani, hogy
ha 2002 óta egy Szlovákiához hasonló kockázati felárral tudjuk kezelni az adósságállományt,
akkor az mennyi megtakarítást jelentett volna napjainkig? a kérdést azért tartom célszerűnek,
mert minden mindennel összefügg, annak következtében, hogy a hiány elszaladt, nyilván sor
került arra is, hogy átértékelődtek a kockázati felárak. Így kapcsolódik ez az eredeti
témánkhoz. Nekem van egy tippem, de most ezt nem mondom meg, kíváncsi vagyok, hogy
elnök úr fog-e most valamilyen számot mondani, foglalkoztak-e ezzel. Valószínűsítem azért,
hogy a szomszédos országok fejlődésével vonnak párhuzamokat és készítenek ilyen
spekulációkat.

Szeretném azt is megkérdezni, hogy 2008-ban, ha el tudná mondani röviden, hogy
egészen konkrétan miért is merült fel a devizatartalék megemelésének igénye. Hogyan állt elő

ez a helyzet, hogyan jöttek ki azok a számok, hogy éppen 33-34 milliárd euróra kellett
megemelni? Egy laikus azt gondolná, hogy egy 20-25 milliárd dolláros tartalék Magyarország
esetében elegendő, de ezt ön meg fogja tudni mondani, szakmailag kíváncsi volnék rá.

Két héttel ezelőtt hallottuk, hogy volt egy olyan tétel, az Európai Központi Bank (Sic!)
által adott hitelcsomagban, amit közvetlenül a Nemzeti Bank hívott le, talán egy 1,5 milliárd
eurós tétel. Ennek mi volt az apropója? Mihez kapcsolódott? Első körben ennyit.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha megengedi elnök úr, én is szeretnék
egy-két kérdést föltenni. Először is köszönöm, hogy az önök részéről is elég részletes anyagot
kaptunk. Az első kérdésem arra vonatkozna, mivel 2003-ban volt egy jelentős forintárfolyam-
sávszélesítés. Nem az ön tevékenységéhez kapcsolódott, de a bizottságunk munkája 2002-től
8 évet ölel fel, ezért azt gondolom, hogy a jegybank elnökeként szakmai véleményének kell
lennie, amire kíváncsi lennék. Azt írják, hogy az árfolyamsáv kiszélesítése jelentős mértékű
forinterősödést eredményezett akkor. Megítélése szerint ez az államadósság tekintetében
szerencsés volt, káros volt, olyan folyamatokat generált-e, amelyek a későbbiekben is
jelentősen növelték az államadósságot? Tehát az ön meglátása szerint akkor ez szerencsés
volt-e vagy sem, szakmai döntés volt-e, milyen következményekkel járt? Nekem van erről
véleményem, de elsősorban az önére lennék kíváncsi, hiszen ez egy lényeges monetáris
politikai lépés volt, és jelentősen befolyásolta az akkori folyamatokat.

A következő kérdésem. Az adósságkezeléssel kapcsolatosan jelezték azt, hogy az
MNB a devizatartalék biztonságos szintjének fenntartása érdekében szükségesnek látta a
lejáratot meghaladó devizaforrás bevonását. Ezek szerint nem volt elegendő a devizatartalék,
a szükséges devizaforrás szintje, ezért javaslatokat kellett tenni. Melyek voltak ezek a
javaslatok? Azt hiszem, ez már az ön időszakához is kapcsolható. Milyen lépéseket kellett
tenni, ha érzékelték azt, hogy alacsonyabb a devizatartalék, alacsonyak a devizaforrások? Az
önök által leírtakból az következik, hogy nem fogadták meg ezeket a javaslatokat. Mi az oka
annak, hogy ezt elutasították, nem vették komolyan, nem tartották megfelelőnek ezeket a
kéréseket? Egy speciális szakmai kérés, ha a kockázatokat mutató fiskális legyezőábra
kifejlesztéséről mondana bővebbet. Bocsánat a tudatlanságomért, hogy nem ismerem ezt a
technikát. De megköszönném, ha kíváncsiságomat kielégítené, hogy ez mit takar önmagában,
és erről is tudomást szerezzünk, mert ezzel nem találkoztam a szakirodalomban.

Az MNB a kamateredmények vonatkozásában azt írja, hogy a vizsgált időszakban
döntő részben veszteséget mutatott, ami a forint-deviza kamatkülönbözet viszonylag magas
szintjéből, illetve a jegybank mérlegének eszköz-forrás szerkezetéből következik. Ez
mennyiben objektív viszony, illetve mennyiben lett volna befolyásolható a monetáris politika
irányítása kapcsán, hogy ez a forint-deviza kamatkülönbözet ne legyen ekkora? Kicsit még
konkrétabbra lefordítva, számtalanszor elhangzott a mi bizottságunkban az évek során, talán
még magam is szóvá tettem többször, hogy a jegybanki alapkamat túlzottan magas, a
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reálfolyamatok vonatkozásában mindenképpen, de összehasonlítva más devizanemekkel is.
Egy kicsit a gazdaságpolitikai távlatot is tükrözve értékelhetjük most, elnök úrnak mi a
véleménye a jegybanki alapkamat ilyetén módon való meghatározásáról? Lehetett volna-e az
eltelt 8 évben alacsonyabb kamatszinttel dolgozni, vagy indokolt lett volna még magasabb
kamatszintet alkalmazni? Ez nyilván bizonyos értelemben a kamateredményre is hatással volt,
hiszen ez e tekintetben befolyásoló tényező.

Jelezték azt, hogy jelentősen csökkentették a banküzemi költségeket, jelentős
létszámleépítés következett be. Ez önmagában a szervezet hatékonyabb működéséből
következett, vagy mekkora volt a szerepe a jegybanki feladatok szűkülésének ebben? Ha
néhány szóban erre is kitérne elnök úr, gondolom, talán nem lenne haszontalan a bizottság
tagjai számára.

A 7. oldalon azt olvashatjuk, hogy a szükségesnél alacsonyabb deviza-tartalékszint
ugyanis az állam és a teljes gazdaság finanszírozási költségének emelkedéséhez vezet. Ha
kifejtené, hogy mit értenek ez alatt! Hogy amennyiben alacsonyabb az ország deviza-
tartalékszintje, akkor ez milyen gazdaságfinanszírozási pluszterheket jelent a költségvetésnek,
illetve a gazdaság egészének. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Az elmúlt időszak talán
legizgalmasabb szakmai vitája arról szólt a válság kapcsán, hogy a jegybanknak magas vagy
alacsony volt-e a deviza-tartalékszintje. Úgy tudom, hogy e tekintetben inkább arra mutat,
hogy mégis csak alacsony volt, de kíváncsi vagyok elnök úr véleményére, hogy ez mennyiben
jelentett biztonságot arra, hogy az államadósság megújítása, a folyamatos likviditás
biztosítása lehetővé váljék.

Azt írják önök, szerintem helyesen, hogy elsősorban a hazai devizában való
eladósodás a kívánatos. A jegyzőkönyv kedvéért tettem hozzá, hogy egyetértek ezzel a
megállapítással. Ennek ellenére azt írják, hogy a teljes adósságon belül a magas devizaarány
megnöveli az ország sérülékenységét, és az árfolyamkockázat révén egy esetleges
árfolyamgyengülésen keresztül emelheti a GDP-arányos államadósság, maastrichti
államadósság szintjét is. Láttuk az előbb is, hogy gyakorlatilag egy 25 százalékos devizaarány
mentén nagyon hirtelen, a 2000-es évek közepén 40 százalékra ugrott a devizaarány az
államadósság finanszírozásában, a devizaalapú finanszírozásban, és utóbb még magasabb
szintet ért el. Arra lennék kíváncsi, hogy miért döntöttek mégis a döntéshozók úgy, látva,
hogy a hazai devizában való eladósodás sokkal kisebb kockázatot jelent, hogy ezt
választották? Kíváncsi lennék rá, hogy ön szerint mi okozhatta ezt? Önöknek, a jegybanknak
ez volt a véleménye? Akkor miért nem vették figyelembe ezt a véleményüket az akkori
döntési helyzetben?

Pősze képviselő úr is rákérdezett erre a 1,5 milliárd eurós hitelkeretre, amit a jegybank
hívott le. A jegybank úgy növelte a devizatartalékot, hogy közben az államadósság nem
emelkedett. Ennek a technikájára lennénk kíváncsiak, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
Másrészt miért volt szükséges ilyen értelemben megosztani ennek a segélycsomagnak a
lehívását? A jegybanknak miért kellett belépni ebbe a körbe, és miért pont ekkora összeggel?
Mi volt az oka, hogy egyáltalán be kellett lépnie ebbe a mentőcsomagba.

Nagyon fontosnak tartom az állampapírpiac fejlesztésére tett javaslataikat. Szeretném
megkérdezni, hogy ezeknek hol tart a megvalósítása, egyáltalán meg fogják-e valósítani.
Különösen a másodlagos piac vonatkozásában vannak egészen jó javaslatok. Ennek a
folyamata hol tart? Gondolom, az Államadósság Kezelő Központtal folyamatosan
kapcsolatban vannak, ahogy más szereplőkkel is. Hogyan, mi módon értékelik ennek
lehetőségét, és hogyan áll ennek bevezetése?

Az utolsó kérdésem talán túlmutat a 2010-es éveken, hogy a legutóbbi jelentős,
dolláralapú kibocsátást hogyan értékeli elnök úr. Mekkora sikerként kell ezt elkönyvelnünk az
ország szempontjából, hogy ekkora összegű dollárkötvényt sikerült kibocsátani, és ez mit
jelenthet a későbbiekben az országkockázat, az ország megítélése szempontjából. Elnézést,
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hogy önnek is egy kicsit sok kérdést tettem föl, de ha megbirkóztak ezzel a feladat az Állami
Számvevőszék képviselői is, akkor, úgy gondolom, hogy a jegybank vezetője is meg tud
birkózni néhány apróbb kérdéssel. Köszönöm szépen. Önöké a szó.

Simor András válasza

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen. Először
Babák képviselő úr kérdésére válaszolnék. Mint a jegybank elnöke a gazdaságpolitikát
általában nem kommentálnám, mert azt gondolom, ez nem lenne ildomos részemről. Inkább a
jegybanki feladatok oldaláról próbálnám megközelíteni, hogy mennyire volt nehéz ebben az
időszakban a jegybanknak saját feladatait teljesíteni, és ebben a gazdaságpolitika mennyire
segítette a jegybankot céljai elérésében. Azt tudom mondani, költségvetési oldalról
közelítvén, hogy a jegybank elsődleges feladata az árstabilitás megvalósítása, és e tekintetben
a folyamatos költségvetési hiányok és kiigazítások mindenképpen nehezítették ezt a feladatot.
Nehezítették azért, mert egyik oldalról a jelentős költségvetési hiányok keresleti nyomást
tartottak a gazdaságban, aminek inflációs hatása volt, majd amikor bekövetkeztek a
kiigazítások, ezek rendre vagy az esetek túlnyomó részében adóemelésekkel és egyéb olyan
intézkedéseken keresztül valósultak meg, amelyeknek szintén inflációs hatásaik voltak.

Tehát, ha úgy tetszik, az a fajta „húzd meg – ereszd meg” politika, ami az elmúlt, talán
majdnem egész évtizedben megvalósult, mindenképpen megnehezítette az árstabilitás
elérését, ráadásul a költségvetési hiányok megdrágították Magyarország finanszírozását is,
megnövelték azt a kockázati felárat, amit a befektetők követeltek Magyarországtól, mind a
belföldi, mind a külföldi befektetők, és ez tükröződött a kamatokban is, a jegybanki
alapkamatban is.

Pősze képviselő úr kérdésére, hogy ha a szlovák felárral kalkulálunk, akkor mennyi
megtakarítás keletkezett volna az államkasszában, és most konkrét számmal nem tudok
válaszolni. Az biztos, hogy a piacok általában három évvel ezelőttig, a válság beköszöntéig
nem tettek olyan borzasztó nagy különbséget a jobb és a kevésbé jó adósok között. Ez az
egyik tanulsága a válságnak, hogy ez a különbözet nagymértékben kiszélesedett azóta. Tehát
2008 előtt ez a különbözet nem volt olyan borzasztóan nagy, 2008 óta viszont ez a különbözet
mérhető, és jelentősen tágul. Hogy ez pontosan mennyit tesz ki, nem tudnám számszerűen
megmondani. De éves szinten több százalékos differenciáról van szó, és ezt föl kell szorozni
az államadósság egészével. Vagyis ez egy mérhető, számszerűsíthető, jelentős összegnek
tűnik. Természetesen kollégáim ezt megpróbálják modellezni, mert utólag nyilván már csak
hipotetikusan lehet kiszámolni. Ha egy ilyen számmal elő tudunk állni, akkor azt a bizottság
elnökének el fogjuk juttatni.

2008-ban miért merült föl a devizatartalék megemelésének igénye? A válság
beköszönte előtt már azt láttuk, hogy egyrészt Magyarország külső adóssága jelentős
mértékben növekszik, és ezen belül a rövidebb lejáratú külső adósság. Ez tette szükségessé
azt, hogy a jegybank magasabb tartalékokkal rendelkezzen. Sajnos ez akkor következett be,
amikor Magyarország hozzáférése a nemzetközi tőkepiacokhoz jelentősen korlátossá vált. Itt
azt kell tudni, hogy a jegybanknak magának viszonylag kevés eszköze van arra, hogy a
devizatartalékait növelje. Hiszen van egy megállapodás az állam és a jegybank között, hogy a
jegybank nem jelenik meg direkt hitelfelvevőként a piacon, tehát amit tudunk tenni, az az,
hogy a piacon forintért vásárolunk devizát, de ezt sem lehet nagymértékben megtenni anélkül,
hogy az árfolyamot nagyon el ne nyomnánk, vagy a devizapiacot működését meg ne
nehezítenénk. Ilyenkor általában az szokott történni, hogy megkérjük az államadósság-
kezelőt, hogy bocsásson ki több devizakötvényt, és ebből növeljük tartalékokat. 2008 elejétől
azonban ez már nehézségekbe ütközött.
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Ennek kapcsán felmerül az a kérdés, hogy az MNB közvetlenül hívott le hitelt. Egy
helyesbítést szeretnék tenni, hogy nem az Európai Központi Banktól, hanem az IMF-től
hívtunk le közvetlenül hitelt. És akkor itt arra is kitérnék, hogyan működött ez az egész
kapcsolatrendszer. Az MNB-nek az egész hitelcsomag-megállapodásban több szerepe is volt.
Egyrészt a nemzetközi intézmények elvárják minden ország esetében, hogy az eredeti hitel-
megállapodásokat a kormány és a jegybank képviselője is aláírja. Tehát, ha úgy tetszik, aláíró
félként szerepeltünk ezekben a hitel-megállapodásokban. Másrészt volt egy alkalom, amikor,
ahogy helyesen mondták az urak, mi hívtunk le hitelt, ez egy viszonylag kis összeg volt, 1,5
milliárd euró. Ennek az a magyarázata, hogy az államnak akkor nem volt szüksége pénzre, mi
meg úgy gondoltunk, hogy a devizatartalék feltöltése kapcsán ez egy hasznos kiegészítés lehet
a Nemzeti Bank számára. És az nagyon fontos, hogy amikor a Nemzeti Bank veszi igénybe
ezeket a hiteleket, azok nem növelik az államadósságot, mert a Nemzeti Bank adóssága nem
az államadósság része. Tehát ilyen szempontból ez a 1,5 milliárd pusztán a devizatartalékot
növelte, de az államadósságot nem.

Amikor az állam hívta le ezeket a hiteleket, és általában, amikor az állam
devizaadósságot bocsát ki, akkor annak az a menete, hogy befolyik a deviza az államadósság-
kezelőhöz, ők ezt konvertálják forintra, majd a forint felett rendelkeznek, ezt használják a
költségvetés finanszírozására. Ennek ilyenkor kettős szerepe van. Egyrészt a forint a kincstár
finanszírozását szolgálja, másrészt a deviza nálunk marad, és ezen keresztül növeljük a
devizatartalékot.

Dancsó képviselő úr kérdezte a 2003-as árfolyamsáv szélesítését, hogy mi volt ennek a
következménye. Csak egy apró helyesbítés, hogy ez 2001-ben következett be, de ennek
következménye volt egy jelentős forintárfolyam-erősödés, a forintárfolyam-erősödés a
Nemzeti Bank mérlegében okozott egy veszteséget. Hiszen a Nemzeti Bank mérlege úgy néz
ki alapvetően, hogy az eszközoldalon deviza van, a forrásoldalon pedig forint. Tehát amikor a
forint erősödik, akkor a forrásoldal megnő, és ez automatikusan árfolyamveszteséget okoz a
Nemzeti Banknál. Tehát amikor nagyon jelentős forintárfolyam-erősödés van, az veszteséget
okoz a jegybanknál, ez következett be 2001-ben, és ezt kellett 2002-ben és 2003-ban, ha úgy
tetszik, pótolni. Nagyon fontos, hogy ez egy értékelési veszteség volt, nem realizált veszteség.
Tehát az év végén megnézték, hogy pénzügyi árfolyamon mennyi az eredmény, és ez egy
értékelési különbözetet jelentett, és ezt kellett pótolni az államnak. Tehát ez nem egy realizált
veszteség volt, magyarul, ha a következő évben gyengül az árfolyam, akkor kiegyenlíti az
előző évi erősödést.

Itt egy nagyon sajátos dologra szeretném fölhívni az önök figyelmét. Amikor az állam
devizában adósodik el, és ezt konvertálja a Nemzeti Banknál, akkor nála keletkezik egy
kamatnyereség. Hiszen a devizaadósság kamata jóval alacsonyabb, mint a forint kamata. De
ezzel párhuzamosan a Nemzeti Banknál keletkezik egy kamatköltség, amire nem mondom,
hogy ugyanannyi, de jelentős, hiszen ezzel megnő a Nemzeti Bank deviza-eszközállománya,
és forint-forrásállománya is. Tehát amit megnyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. Viszont
a költségvetésben közvetlenül csak az állam kamatkiadása jelenik meg egy évben, a Nemzeti
Bank eredménye csak a következő években, áttételesen jelenik meg, ha az más tényezők nem
kompenzálják.

Az állam miért döntött úgy, hogy devizában vesz föl hiteleket és nem forintban? Ezt
én nem tudom megmondani, ezt az állam képviselőitől kellene megkérdezni, de ennek több
oka lehetett. Részben az, hogy a devizának alacsonyabb a kamata, vagy könnyebben lehetett a
devizapiacokról forráshoz jutni. De én ezt a kérdést nem tudom megválaszolni. Igen, voltak
olyan időszakok, amikor javaslatot tettünk nagyobb devizakötvény kibocsátására, pont azért,
mert úgy gondoltuk, hogy a tartalékok szintjét emelni kell. Ez azonban nem azt jelentette,
hogy az állam több adósságot halmozott föl, hanem más devizaszerkezetben halmozta fel az
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adósságát. Tehát forint helyett inkább devizát bocsátott ki. De emlékeim szerint erre nagyon
ritkán került sor az elmúlt 8 évben.

A fiskális legyezőábra mindössze annyit jelent, hogy mi előrejelzést készítünk a
gazdasági növekedésről, az inflációról, a költségvetés jövőbeli, várható alakulásáról is. Ebben
két évre előre kivetítünk egy legvalószínűbb pályát és annak mentén egy kockázatokat
tükröző úgynevezett legyezőábrát, és ahogy ez szélesedik, úgy csökken a valószínűség. Tehát
a legyezőábra szűk belső része a nagyobb valószínűség bekövetkezését mutatja, és ahogy
haladunk széjjelebb, úgy csökken a valószínűsége az előrejelzésnek. Tehát ez a legyezőábra
mutatja, mekkora kockázatot látunk abban, hogy a legvalószínűbb pálya bekövetkezik, vagy
mekkora az attól való esetleges eltérés.

Na most, az MNB kamateredménye be van kódolva, majdnem hogy ezt kell mondjam,
hiszen abban a helyzetben, amikor az országnak van egy jelentős külső adósságállománya,
ezzel párhuzamosan szükséges, hogy legyen egy jelentős devizatartaléka. A jelentős
devizatartalék pedig alapvetően euróban van, ennek kamata jóval alacsonyabb, mint a
forintkamat, a bank forrásoldalán pedig forintadósság van. Tehát ebből be van kódolva egy
kamatveszteség. Nyilván, minél magasabb a forintkamat, és minél alacsonyabb a
devizakamat, annál nagyobb a kamatveszteség. Ezt nyilván úgy lehet lehozni, mivel a
devizakamatokra nincs igazán hatásunk, ha a forintkamatokat csökkentjük. De erre akkor van
lehetőség, ha az infláció csökken, mert olyan állapotot nem nagyon lehet tartósan elképzelni,
hogy viszonylag magas infláció viszonylag alacsony kamatokkal párosul. A kettőnek valahol
egyensúlyban kell mozognia, akkor tudjuk a kamatokat tartósan alacsony szinten tartani, ha az
infláció is tartósan alacsony. Tulajdonképpen ezt bizonyítják az európai minták, a környező
országok mintái. Ebből következően az segít minket a kamatok csökkentésében, ha az infláció
csökken. Ebben persze a kormányzatnak is lehet szerepe, részben fegyelmezett költségvetési
politika megvalósítása útján, részben azzal, ha a szabályozott árak alakulása csak az indokolt
költségeket tartalmazza. Gondolok itt az energia, a víz, a gáz, a csatorna, a szemét, satöbbi
költségeire.

Azért azt hozzátenném, hogy annak ellenére, hogy a kamateredményben van egy
kódolt veszteség, a Nemzeti Bank az elmúlt 8 év során realizált veszteséggel összességében
nem terhelte a költségvetést. Erre azért került sor, mert amíg a kamatoldalon veszteséget
mutatott ki a Nemzeti Bank, addig az árfolyamoldalon nyereséget mutatott ki, és ezekből
összességében a 8 év alatt realizált vesztesége a Nemzeti Banknak nem keletkezett. Az
egyetlen, amiben a költségvetésnek a Nemzeti Bank felé fizetési kötelezettsége származott, az
az úgynevezett átértékelési különbözet, aminek a 90 százaléka, ahogy Dancsó képviselő úr
említette, a 2001-es árfolyamsáv szélesítéséhez kapcsolódik. Akkor került sor egy, durván a
GDP 2 százalékának megfelelő költségvetési kifizetésre, azután elhanyagolható összegű
fizetésekre volt csak szükség.

Ebben szerepet játszott az is, hogy a banküzemi költségek jelentősen csökkentek,
ahogy ezt írjuk az anyagban, 2002 és 2010 között reálértékben 40 százalékkal csökkentek a
bank működési költségei. Azt tudom mondani arra a kérdésre, hogy ez mennyiben volt
hatékonyságnövelés, és mennyiben volt a Nemzeti Bank feladatainak szűkítése, hogy a
Nemzeti Bank feladataiban alapvetően változás a periódus elején következett be, 2002-2003-
ban, hiszen akkor adott föl a jegybank olyan feladatokat, mint például a bankok
devizatevékenységének ellenőrzése vagy a devizaengedélyezési tevékenység. Ezzel szemben,
ha megnézik a megküldött anyagot, abból az látszik, hogy a működési költségekben a jelentős
csökkenés a periódus második felében következett be, 2006-tól kezdődően, akkor pedig már a
tevékenység szűküléséről érdemben nem volt szó. Tehát azt tudom mondani, anélkül, hogy
számszerű választ adnék erre a kérdésre, mert ezt nem tudom megtenni, hogy a működési
költségek csökkenésének zöme a hatékonyságjavulásból adódott.
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Hogy lehet azt magyarázni, hogy ha csökken a devizatartalék, annak milyen költsége
van a gazdaság szempontjából? Borzasztóan nehéz feladat, hogy ezt számszerűsítsük. Nem is
tudnám megtenni. Csak logikai alapon tudom azt mondani, hogy ha a befektetők úgy érzik,
hogy egy országnak kevés a devizatartaléka, akkor ez növeli az ország hitelezési kockázatát,
és akkor ők ezt a felárakban ismerik el. Ezért is fontos az, hogy a Nemzeti Bank a
stratégiájának megfelelő tartalékkal rendelkezzen. Nekünk van erre egy bonyolult számítási
mechanizmusunk, ami több tényezőt figyelembe vesz, hogy mi az az optimális deviza-
tartalékszint, amit az országnak fenn kell tartania. Mi ezt a szintet próbáljuk követni, de ahogy
mondtam, a saját önálló lehetőségeink viszonylag korlátosak, ezt az állammal, a kormánnyal
tudjuk csak megfelelő szinten tartani.

Az állampapír-piaci javaslatok. Azt gondolom, javaslatink túlnyomó részét
megfogadták. Két olyan javaslat van, ami még, ha úgy tetszik, nyitott. Az egyik az, hogy mi
úgy gondoljuk, hogy egy hatékonyabb másodpiaci kereskedési infrastruktúra, kereskedési
rendszer bevezetése növelné az állampapír-piaci likviditást, és az állampapír-piaci likviditás
növelésén keresztül csökkentené azt a felárat, amit a magyar államnak fizetnie kell. Ezt a
legegyszerűbben úgy tudom megmagyarázni, hogy ha egy befektető nagy biztonsággal úgy
érzi, hogy ő mindig 10 percen belül el tudja adni azt a papírt, ami a kezében van, ha éppen
úgy akarja, akkor hajlandó lesz alacsonyabb áron is vásárolni. Ha azt a számítástechnikai
kereskedési infrastruktúrát, amivel jelenleg mi rendelkezünk, egy jobbra cserélnénk, egy
nemzetközileg elfogadott infrastruktúrára cserélnénk, akkor egy magasabb likviditással
alacsonyabb felárat kellene már az elsődleges kibocsátások szintjén is fizetnie a magyar
államnak.

A másik ilyen javaslatunk, hogy mi azt gondoljuk, hasznos lenne bevezetni az
államadósság-kezelőnek azt, hogy folyamatosan versenyeztesse az elsődleges forgalmazókat.
Ugye, most egy 15-ös listán szereplők tehetnek folyamatosan ajánlatot a magyar államnak,
amikor magyar állampapírt bocsát ki. Most forintról beszélünk. Mi azt gondoljuk, hogy
lehetne olyan rendszer, amikor az államadósság-kezelő évente méri ezeknek az elsődleges
forgalmazóknak a teljesítményét valamilyen rendszer szerint, és azt mondja, hogy minden
évben kettő, aki a leggyengébben teljesít, kibukik ebből a rendszerből, és beenged két újat. Ez
olyan nyomást gyakorolna a forgalmazókra, hogy mindenkinek érdeke lenne jobban teljesíteni
a magyar állam javára. Ez, a verseny erősödésén keresztül megint leszoríthatná a felárakat.

Végül, hogyan értékeljük a kibocsátást. Azt gondolom, hogy önmagában az nagy
siker, hogy egy jelentős kibocsátási volumennel meg tudott jelenni a magyar állam a
nemzetközi tőkepiacon. Persze, ehhez az is hozzátartozik, hogy meg kellett fizetni azt a
felárat, amit a piac elvár Magyarországtól, és ez jelenleg még elég magas szinten áll. Sajnos, a
magyar felár elszakadt a környező országok által fizetett áraktól, és bár január óta, amióta a
kormány bejelentette, hogy jelentősebb strukturális kiigazító programot fog megvalósítani a
következő 2-3 évben, ez a felár elkezdett csökkeni, de még mindig nem csökkent le a kelet-
közép-európai átlag szintjére. Tehát ebben további előrelépés lehetséges, és reménykedünk is
ebben a következő hónapokban. Köszönöm szépen.

További kérdések és a válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a válaszokat. Képviselőtársaimat kérdezem,
hogy merültek-e fel még új kérdések, vagy van-e olyan, amire nem kaptak választ. Pősze
képviselő úr, parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (független): Nem akarom húzni az időt, de szeretném megragadni az
alkalmat, hogy azokat a kérdéseket, feltehessem itt, amelyek foglalkoztatják a szakmai
közvéleményt. Elhangzott többször az infláció, illetve a kamat összefüggése, és egyáltalán,
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hogy mi legyen a kamatpolitika célja. Ez a kérdés felmerült a szakmai műhelyekben is, a
korábbi és a mostani jegybankelnök nagyon szép vitát, írásokat tud erről produkálni. Ez egy
hallatlanul izgalmas kérdés, ez nem vitás. Azt mondják nagyon sokan, hogy sem az egyik,
sem a másik irányzat nem olyan, ami számunkra követendő lehet, mert azt mutatja az európai
trend, hogy számos európai ország gyakorlata az, hogy igenis alacsony kamat mellett is lehet
alacsony inflációt elérni. Hát bizony, ilyenkor el szokták mondani azt is, hogy 1-1,5
százalékkal alacsonyabb átlagkamatot alkalmaztunk volna 2002 óta, ha már ezt a 8 évet
vizsgáljuk, akkor is ugyanúgy elértük volna ezt az inflációs célt. Erre a felvetésre ön mit
mond, mi a véleménye erről.

ELNÖK: Elnök úr, öné a szó, parancsoljon!

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Az a kérdés, hogy mit kell
szolgálnia a jegybanki monetáris politikának. Erre azt tudom mondani, hogy nekünk
egyértelműen az MNB-ről szóló törvény ad választ. Ez nem a mi szabad választásunk, nekünk
aszerint kell cselekedni, hogy a magyar lakosság által választott Országgyűlés milyen
feladatot ad számunkra. Ebben a tekintetben a feladat egyértelmű, a monetáris politika
elsődleges célja az árstabilitás megvalósítása. Tehát nem opcionális kérdés, hogy ezt követjük
vagy sem. Nyilvánvalóan a monetáris politikának nem lehet célja, hogy az inflációt olyan
horizonton szorítja le az árstabilitás szintjére, ami mérhetetlen károkat okoz a reálgazdaság
számára. Tehát a mi feladatunk az, hogy az inflációt fokozatosan szorítsuk le az árstabilitás
szintjére.

Azt gondolom, ha végignézzük az elmúlt 8 évet, akkor semmikképpen nem juthatunk
arra következtetésre, hogy az MNB kamatpolitikája túl szigorú volt, hiszen emellett a
kamatpolitika mellett sem sikerült az inflációt az árstabilitás szintjére tartósan lecsökkenteni,
talán egy nagyon rövid időszak kivételével, amikor épphogy elértük a 3 százalékos inflációs
célt. Egyetértek Pősze képviselő úrral abban, hogy alacsony infláció mellett lehet alacsony
kamat, de itt az a kérdés, hogy mi van előbb. Lehet-e alacsony kamat mellett magas inflációt
leszorítani, vagy pedig először kell az alacsony inflációt elérni, és azzal párhuzamosan, ahogy
csökken az infláció, úgy lehet a kamatot is csökkenteni? Én nem hiszem, hogy tudunk olyan
példát mondani Európában, ahol viszonylag magas infláció mellett lecsökkentették a
kamatokat, és ezt követte az infláció csökkenése. Azt gondolom, bár itt nem tudok most
fölsorolni példákat, de nagy valószínűséggel azt bizonyítanák, hogy elindult az infláció
csökkentése, és ezt követte a kamatok csökkentése. És amikor már egy alacsony inflációs
környezetben élünk, akkor természetesen a kamatok is alacsony szinten stabilizálódhatnak.

Mi azt reméljük, hogy nagyon hosszú évek után most van arra remény, hogy
Magyarország 2012-ben ténylegesen eléri az árstabilitást. És ha ennek közelébe kerülünk,
akkor ez lehetővé teszi a jegybank számára azt is, hogy majd idővel a kamatokat is
csökkentse. Hiszen nem lehet olyan érdeke a jegybanknak, hogy magas kamatokkal öncélúan
úgymond büntesse a gazdaságot, csak az motiválja a jegybankot a kamatdöntéseinél, hogy
megvalósítsa azt a célt, amit az Országgyűlés számára megszabott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nekem lenne még a 2009-ben lehívott 1,5 milliárd eurós
hitelkerethez kérdésem, mivel arra nem kaptam választ, hogy miért pont ennyi, és miért
vonták be akkor az MNB-t. Miért nem a Pénzügyminisztérium kezelte? Miért kellett önöknek
ebben szerepet vállalni?

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Minden egyes lehívásnál
opcionális volt az, hogy az állam hívja le vagy a Nemzeti Bank. Ebben mindig egyeztettünk a
Pénzügyminisztériummal és az államadósság-kezelővel, hogy kinek van igénye, ha úgy
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tetszik. Általában az államnak volt igénye a lehívásra. Ez az egy olyan eset volt, amikor az
állam azt mondta, hogy neki most éppen nincs szüksége pénzre. Hogy ez miért 1,5 milliárd
volt? Azért, mert ennek a hitelcsomagnak volt egy lehívási ütemterve. Minden negyedévre
meg volt határozva, hogy mennyi lehet lehívni. És bár én garantálni most nem tudom a
választ, de nagy valószínűséggel azért volt annyi, mert abban a negyedévben éppen annyit
lehetett lehívni az IMF-től. Ezzel párhuzamosan az Európai Uniótól is lehetett lehívni
hiteleket, de ezt csak az állam vette igénybe minden egyes alkalommal. Abban a Nemzeti
Banknak nem volt játéktere, nem volt szerepe.

ELNÖK: Pősze képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr.

PŐSZE LAJOS (független): Utolsó lesz, ígérem. Az elmúlt 8 év kamatpolitikájához
kapcsolódna a kérdésem. Nagyon sok olyan kamatdöntés volt, aminek a mértéke, időzítése a
laikusok vagy a féllaikusok számára nem volt teljesen triviális. Ráadásul ez egy olyan
időszakban történt, amikor mindenki tudta azt, hogy a kereskedelmi bankok mindenki által
ellenőrizetlen mennyiségű pénzeszközzel rendelkeznek. Elképesztő pénzkínálat volt a piacon,
2-3-szoros felülhitelezése volt minden projektnek nagyon sok esetben. Nagyon sok helyen
emiatt a jegybankok felelőssége, szerepe megnőtt. Valakinek a pénzpiaci folyamatokat
kezelni kellett. Megnőtt az „open market activity” tevékenységük vagy kötelezettségük a
jegybankoknak, hogy a kereskedelmi bankok mohóságát és kontrollálatlanságát valahogy
tompítsák.

Azt szeretném megkérdezni, vajon hogyan látják visszatekintve, az elmúlt 8 évben a
Magyar Nemzeti Bank a monetáris pénzpolitika eszközeit alkalmazva, akár saját
kötvénykibocsátással, akár kötvényvásárlással, akár devizaműveletekkel való manipulációval,
elég intenzív volt-e ezekben az „open market” műveletekben ahhoz, hogy ezáltal
folyamatosan, napi szinten kövesse úgy az inflációt, hogy ne legyen szükség annyi váratlan
kamatbeavatkozásra. Hogy egy kicsit elébe menjenek ennek a hektikus kamatmozgásnak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr, parancsoljon!

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen a kérdést.
Igazából a Nemzeti Bank eszközrendszere, monetáris politikai eszközrendszere eléggé
limitált. A fő eszköze a monetáris politikának a kamat. Ezt nem lehet semmilyen más
eszközzel helyettesíteni. Azonban azt is kell látni, hogy a kamatpolitikának vannak korlátai.
Nevezetesen egy olyan országban, ahol a tőkeáramlás szabad, márpedig az Európai Unión
belül szabad a tőkeáramlás, ott a devizahitelezés elterjedésével a kamatpolitika hatása a
gazdaságra korlátosabbá válik. Ebben a helyzetben, azt gondolom, az segített volna, ha a
devizahitelezés szabályozására korábban kerülhetett volna sor, és ezt valamilyen mértékben
korlátok között lehetett volna tartani.

Ez azonban, mint ahogy az utóbbi időszak is bizonyítja, amikor különböző kormányok
tettek intézkedéseket a devizahitelezés szabályozására, a kormány kezében volt, hiszen neki is
voltak és vannak eszközei. A Nemzeti Banknak egy lehetősége volt és van, hogy javaslatokat
tegyen a kormány felé szabályozás megvalósítására. Most nemcsak a saját nevemben, hanem
az elődöm nevében is nyilatkozva azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Bank tett szabályozási
javaslatokat a kormány számára. De az is látszik, és nemcsak Magyarországon, hanem szerte
a világban, hogy nehéz a kormányoknak ilyen helyzetben korlátozó intézkedéseket hozni,
hiszen a devizahitelezés abban a helyzetben gyorsította a gazdasági növekedést. Segítette azt,
hogy sok tízezer ember lakáshoz jusson, akik adott esetben, ha nincs devizahitel, nem jutottak
volna lakáshoz. Ilyen helyzetben a kormánynak azt mondani, hogy korlátozza ezt a hitelezést,
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és akkor kevesebb lakás épül az országban, kevesebb új hitelt tudjanak a bankok nyújtani, ez
egy komoly feladat. És nemcsak Magyarországon volt olyan kormány, amely nem élt ezzel a
lehetőséggel. De azt tudom mondani, persze utólag, hogy kellett volna élni, de a Nemzeti
Bank nemcsak utólag gondolta, hogy élni kellett volna ezzel, hanem már akkor is tettünk
ilyen javaslatokat.

ELNÖK: Még egy kérdésem lenne, elnök úr, hallgatva a válaszait és az anyagot
olvasva. Önök egy nagyon prudens, jó szándékú jegybanki politikát, monetáris politikát
kívántak megvalósítani, de a fránya kormány nem fogadta meg az önök javaslatait sok
tekintetben, legalábbis az én olvasatomban. Hogyan érzi elnök úr, az eltelt időszakban
mennyire volt ön erős? Mennyire tudott ráhatással lenni a kormány cselekedeteire?
Különösen, hogy említette azt is, hogy a mindenkori költségvetés alakulását, tervezését önök
évről évre véleményezték. Hogyan látja, megfogadták ezeket a tanácsokat? Érez-e olyan
felelősséget a jegybank tevékenységében, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy ez a
csődtömeg ne alakulhasson ki? Vagy pedig úgy látja, hogy azok a költségvetési folyamatok,
amelyekről az Állami Számvevőszék képviselőivel beszéltünk elég hosszasan a bizottsági
ülés elején, elsősorban és kizárólagosan a költségvetési politikával, a fiskális politikával
függtek össze? És önök bármilyen jó szándékú javaslattal éltek, igyekeztek rávilágítani arra,
hogy így nem mehet tovább, itt a devizaarányokkal probléma lesz, tartós kamatproblémák
lehetnek, ezeket lesöpörték, nem vették figyelembe, és mindazért, ami itt kialakult, egyedül a
fiskális politika a felelős? Hogyan látja ön ezt, visszatekintve az elmúlt évekre?

Ez egyfajta értékelés is lenne, mert nekünk nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy
önnek mi a meglátása e tekintetben, a szakmai pontok megbeszélésén túl is. Köszönöm.

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen. Azt tényleg
tiszta lelkiismerettel tudom mondani a Nemzeti Bank nevében is, ha úgy tetszik, az elődöm
nevében is, mert én csak 2007 márciusától töltöm be az elnöki posztot, hogy a Nemzeti Bank
minden lehetséges fórumon minden lehetőséget megragadott arra, hogy az államháztartási
hiány és az eladósodás kockázataira figyelmeztesse a kormányt, a parlamentet, a
közvéleményt. Az anyagban felsoroltuk mindazokat a publikációkat, amiket nyilvánosságra
hoztunk. De nemcsak a nyilvánosság előtt, hanem zárt körben is megtettük ezt. Azt
tapasztaltam, hogy a jegybank nagyon korlátozott hatást tudott gyakorolni ezekre a
folyamatokra. A piacnak volt sokkal erősebb hatása. Már amikor a piaci lehetőségek
beszűkültek, a finanszírozási lehetőségek beszűkültek, akkor volt egy élesebb, egy
markánsabb kormányzati reakció. Ebben tudnám összefoglalni mondandómat.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e még
elnök úrhoz kérdésük. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. akkor szeretném megköszönni
elnök úrnak, kollégáinak, hogy rendelkezésünkre álltak, hogy elkészítették ezt az anyagot, és
segítették munkánkat. Arra szeretném önöket is kérni, hogy amennyiben az albizottsági
munka során még olyan kérdések esetlegesen felmerülnek, amelyekhez a Nemzeti Bank
képviselőinek, elnök úrnak a segítsége szükséges, akkor adott esetben álljanak
rendelkezésünkre, és ha olyan jellegű felvetéseink vannak, segítsék a munkánkat a
továbbiakban is. Szeretném megköszönni a türelmüket, hogy részt vettek a mai bizottsági
ülésen. További jó munkát, szép napot kívánok valamennyiüknek.



- 26 -

Az ülés bezárása

A következő napirendi pont az egyebek. Nem látom, hogy képviselőtársaim élni
kívánnának ezzel a lehetőséggel, akkor a bizottság ülését bezárom. Köszönöm szépen
mindenkinek a segítségét és a munkáját.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 28 perc.)

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke
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