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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)

Az ülés megnyitása

Jó reggelt kívánok mindenkinek. tisztelettel és szeretettel köszöntöm
képviselőtársaimat, a sajtó képviselőit, tisztelettel köszöntöm Veres János volt
pénzügyminiszter  urat, aki előzetes egyeztetésünknek megfelelően részt vesz mai bizottsági
ülésünkön.

A napirend elfogadása

Először is a napirendet szeretném feltenni szavazásra. Aki egyetért a kiküldött
ajánlással, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadta napirendjét, így nincs akadálya annak, hogy megkezdjük munkánkat.

Az államadósság-növekedés jellemző tendenciái 2002. és 2010. között

Az elmúlt időszakban meghallgattuk az Állami Számvevőszék, az Államadósság
Kezelő Központ, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, illetve
képviselőit, továbbá a legutóbbi alkalommal László Csaba és Draskovics Tibor volt
pénzügyminiszter urak álltak rendelkezésünkre. A 2002. és 2010. közötti államadósság
keletkezését vizsgáló bizottságunk jelenleg ebben a stádiumban tart. Most talán a leghosszabb
időszak vizsgálata következik, hiszen Veres János volt pénzügyminiszter úr tevékenysége, aki
2005. április 25. és 2009. április 14. között volt pénzügyminiszter, úgy gondolom, hosszú idő

időszakot ölelt át, tehát biztos vagyok benne, hogy sok izgalmas dolgot tudunk megbeszélni,
tisztázni.

Az eddigi metódusnak megfelelően, egyeztetve képviselő úrral, a bizottság ülésének
kezdetén szeretne elöljáróban néhány gondolatot elmondani, és utána természetesen
kérdésekre nyílik lehetőség. Képviselő úr, öné a szó!

Dr. Veres János szóbeli tájékoztatója

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A bizottsági ülésre szóló meghívóban szerepelt az albizottsági munka előzménye. Azt tudom
ezzel kapcsolatban mondani, hogy áttanulmányoztam az eddig jegyzőkönyveket, és azok
alapján az a határozott meggyőződésem, hogy az albizottság igen részletes, szakmailag
kimerítő írásos és szóbeli előterjesztéseket ismerhetett meg az eddigi üléseken az
Államadósság Kezelő Központ, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről abban a
témakörben, amit megfogalmazott az albizottság működésének céljaként. Bizonyos pontokon
hasznos kiegészítést jelenthetett ehhez az alapos írásos és szóbeli tájékoztatáshoz az Állami
Számvevőszéktől és a Magyar Nemzeti Banktól kapott anyag, ezért azt gondolom, hogy a
tényszerűség ezen túlmenően minimális, ami nem ismert az albizottság előtt az adott periódust
illetően. Hiszen az Államadósság Kezelő Központ és a Nemzetgazdasági Minisztérium is igen
részletesen tájékoztatást adott a tényszerű információkról.

Ezen túlmenően szeretnék még két olyan dokumentumsort mindenképpen citálni,
amely ebben a témában természetesen megkerülhetetlen, és az albizottság valamennyi
tagjának esküjéből adódóan nyilvánvalóan kötelezettsége is, hogy ezeket ismerje, illetve ezek
tartalmával tisztában legyen. Ez pedig nem más, mint az Országgyűlés által minden évben
elfogadott költségvetés és zárszámadás. Azért tartom fontosnak ezeket megemlíteni, mert
ezek azok az országgyűlési döntések, törvények, amelyek ennek a kérdéskörnek lényegében
valamennyi momentumát alapvetően meghatározták az elmúlt években Magyarországon, és
feltételezhetően a következő években is meg fogják határozni. Ezen túl, úgy gondolom, a
magam részéről viszonylag csekély új információt tudok hozzátenni ezekhez a tényszerű
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ismeretekhez, amelyek rögzítésre kerültek az írásos dokumentumokban, illetve az albizottság
eddigi munkájának jegyzőkönyveiben.

Három ponton szeretnék mindössze megjegyzést fűzni ehhez. Az első. A magam
részéről úgy gondolom, hogy abban a periódusban olyan folyamatnak lehetünk részesei,
amely folyamatban az akkor már európai uniós tag Magyarország számára kötelezővé vált,
egyébként szándéka szerint követett gyakorlatnak megfelelően elkészítette a
konvergenciaprogramokat, és ezek teljesítése, illetve betartása volt a legfontosabb
makrogazdasági célkitűzések összessége. Úgy gondolom, hogy azokban az években,
amelyekről most beszélünk, alapvetően ezen programok sikeres végrehajtása érdekében
folytatott tevékenység volt meghatározó a gazdaságpolitika, a költségvetés-politika egészét
illetően. Több olyan év van ebben a periódusban, amikor az államadósság mértékére
legnagyobb hatással bíró hiány a konvergenciaprogramokban rögzített szint alatt teljesült,
attól kedvezőbben alakult. Adott esetben az elfogadott költségvetési törvényhez képest is
kedvezőbben alakult. E mögött nagyon sok olyan makrogazdasági folyamat van, amelyek
együttes eredőjeként alakult ki ez a szint, és nagyon sok olyan politikai folyamat van,
amelynek együttes eredőjeként alakult ki az, hogy mi lett elfogadva a költségvetésben, és mi
az, ami a valóságban teljesült.

Ennél fontosabbnak tartom megemlíteni azt, hogy ezen periódusban Magyarországon
nem volt a politikai mezőben egységes akarat és egységes célmeghatározás. Meglehetősen
szórt volt a politikai szándék a hiány nagyságát illetően, meglehetősen szórt volt a politikai
elképzelés azzal kapcsolatban, hogy mi a fontosabb az országnak közép- és hosszú távon, a
hiánycélt figyelmen kívül hagyó szociális és egyéb gondoskodás állam részéről történő, adott
esetben feszített vagy erőltetett biztosítása, a kitűzött beruházási programok nagyságának
fenntartása és megvalósítás gyorsaságának biztosítása, a lehetséges európai uniós források
eléréséhez szükséges nemzeti saját erő biztosításának nagysága. Azaz ezekben a kérdésekben
nem volt konszenzus. Sőt, azt is tudom mondani, hogy meglehetősen határozottan lehetett
érzékelni ebben a periódusban azt, hogy bárki részéről is volt az adósságot leginkább
befolyásoló hiánycsökkentés érdekében kezdeményezés, az általában nem találkozott a
politikai mezőben egyetértéssel és támogatással. A legkevésbé az akkori ellenzék részéről
talált támogatásra ilyenfajta gondolat. Volt ezzel kapcsolatban, mint emlékszünk rá, politikai
akció is szervezve, szemben ezzel a céllal.

A harmadik momentum, amire szeretnék utalni, az az, hogy mindezen körülmények
figyelembevételével 2008 őszére Magyarország abba a helyzetbe került, hogy szeptemberben
az Európai Bizottság által megállapítva is olyan minősítést kapott a magyar költségvetési
helyzet, amely nagy valószínűségűnek említette annak idején azt, hogy az akkor kitűzött
hiánycélon belül fog teljesülni 2008-ban Magyarországon a költségvetési hiánycél. Nagy
valószínűséggel megállapítottnak tekintette azt, hogy az ország fő makrogazdasági
célkitűzései teljesülnek. Ezután jött a világ és az Európai Unió valamennyi országát érintő
pénzügyi és gazdasági válság, ez Magyarországon októbertől kezdve volt markánsan
érzékelhető. Ez lényegesen megváltoztatott sok körülményt. Ekkor át kellett értékelni az
addig követett gyakorlatot sok mindenkinek. Meggyőződésem szerint nem elsősorban a
szakembereknek, hanem a politikai osztály lényegében valamennyi szereplőjének. Úgy
gondolom, hogy ezt követően olyan kérdések eldöntésére is nagyobb hajlandóság mutatkozott
vagy nagyobb türelem mutatkozott, amelyek azt megelőzően tabunak számítottak
Magyarországon. Ilyen módon alakult át mind a 2009-es költségvetés kerete, mind pedig a
2010-es költségvetés kerete is.

Utolsó előtti pontként szeretnék utalni arra, hogy egy zárt periódust vizsgálni
valószínűleg nem lehet ilyen kérdéskörben. Ugye, az albizottság munkájaként a 2002 és 2010
közötti periódus vizsgálata van kitűzve. Itt már az elődök is beszéltek róla, de én magam is
szeretném megemlíteni, hogy több olyan döntés van, amely ezen időszakot megelőzően vagy
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azt követően született, és igen jelentős mértékben befolyásolja adott esetben a tárgyidőszak
különböző makrogazdasági számainak alakulását is. Nem kívánok ebből túlságosan sokat
megemlíteni. Mindenesetre az teljesen bizonyos, hogy a mostani nyugdíjpénztári elszámolási
gyakorlat, ami kezd kialakulni - most így fogalmazok, hiszen nem világos még mindenki
számára, legalábbis számomra néhány ponton nem világos, hogy pontosan hogyan is fogják
majd a magánnyugdíjpénztárak vagyonát elszámolni a következő időszakban -, tehát ez a
gyakorlat egy tízéves megtakarítási periódus, egy tízéves időszak megtakarításainak
átértékelését és a költségvetésben egészen más módon történő figyelembevételét fogja
eredményezni az előttünk lévő időszakban, ami nyilvánvalóan az államadósságra is jelentős
befolyást gyakorol. Látszólagosan ez egy csökkenő államadósságot mutat majd ki, miközben
az ezt megelőző időszakban növekvő államadósságot eredményezett a kötelező magán-
nyugdíjpénztári rendszer működése. Holott érdemes lenne vizsgálni ennek azt a részét is, ami
a kötelezettség oldalon terheli az államot a majdani nyugdíjkifizetések tekintetében. Szívesen
feledkeztek meg mostanában erről a kérdéskörről.

Úgy gondolom, hogy ebben a periódusban voltak más nagy döntések is, amelyek
érdemben befolyásolták adott évek hiányát és adósságalakulását is. Itt klasszikusan csak egy
tételre szeretnék utalni, a 2002 májusa előtt meghozott döntés a későbbiek során több módon
elszámolásra, éppen az Eurostat aktuális döntéseinek figyelembevételével. A Gripen-
beszerzések költségének sajátosságára szeretnék utalni, hiszen legalább háromféle módon
történt maga az elszámolás menet közben, attól függően, hogy a luxemburgi statisztikusok
hogyan tartották célszerűnek és indokoltnak az elszámolását. Így egy adott időszakon kívül
meghozott döntés esetében adott évekre adott esetben százalékos mértékű GDP-arányos
hiányváltozást is eredményező elszámolást kellett alkalmazni. És még egyszer mondom, az
adott perióduson belül három különböző elszámolási kötelezettsége volt Magyarországnak,
függetlenül attól, hogy milyen módon született meg ez a bizonyos döntés.

Befejezésül szeretnék csatlakozni ahhoz a jegyzőkönyvben elég precízen leírt
kezdeményezéséhez László Csaba volt miniszter úrnak, aki egy nyilatkozatot olvasott föl. Azt
gondolom, ennek a nyilatkozatnak minden egyes részével magam is egyet tudok érteni. Tehát,
ami a meghallgatási jegyzőkönyvben attól kezdve van rögzítve, hogy „A gazdaság, ezen belül
az államadósság mindenkori alakulása akár kormányzati ciklusokon is átívelő, kollektív és
egyéni döntések kölcsönhatásának az eredménye, ezért egyes személyeknek az államadósság
mértékével kapcsolatos kizárólagos felelősségét nincs értelme és nem is lehetséges vizsgálni.”

Felolvasom a többi részét is, mert úgy gondolom, úgy fair, de szó szerint van a
jegyzőkönyvből.

„Amennyiben egy közhivatalt betöltő személy hivatali körben elkövetett
cselekményeivel kapcsolatban jogszabálysértés megalapozott gyanúja merül fel, annak
kivizsgálása a hatályos jogállami keretek között az igazságszolgáltatási szervek joga és
feladata.

A parlament a rendelkezésére álló eszközökkel – mint például a bizottsági
meghallgatás – kizárólag a politikai felelősség kérdésében hivatott véleményt alkotni. A
kormány, így a miniszterek munkájáról az országgyűlési választások során közvetett módon a
szavazópolgárok is véleményt alkothatnak.

A miniszteri eskümben fogadalmat tettem arra, hogy a jogszabályokat megtartom és
megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, ezzel elősegítve a Magyar Köztársaság
fejlődését. Pénzügyminiszterként hivatali időm alatt mindvégig a miniszteri eskümben
foglaltaknak megfelelően jártam el, legjobb tudásom és képességem szerint elősegítve a
magyar gazdaságnak a világgazdasági keretek által is determinált, megalapozott
növekedését.”

Köszönöm szépen a figyelmet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkaptuk írásban is László Csaba volt
pénzügyminiszter úrtól, tehát valamennyi bizottsági tag előtt ismert ez a nyilatkozat. Úgy
látom, ragadós ez a gyakorlat.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): A jegyzőkönyv olvasása kapcsán…

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Azt a tényt rögzítenünk kell, hogy 2005 végén 61,8 százalékos volt az
államadósság mértéke, ami már a maastrichti kritérium fölött volt, 2008 végén már 72,3
százalék, 2009 végén pedig 78, 4 százalék volt. Az látszik, hogy ebben az időszakban igen
jelentősen eltávolodtunk a maastrichti kritériumoktól. Ez azt is jelentette, hogy az euró
bevezetése az ön pénzügyminisztersége elején még föl sem merült bizonyos dátumokkal,
később pedig már a ködös messzeségbe került. Annak örülök, hogy pénzügyminiszter úr,
képviselő úr is úgy minősítette, hogy alapos, kimerítő szakmai munkát végez bizottságunk,
mind szóban, mind írásban erre konkrét tények vannak. Ezért is sajnálom azt, hogy az ön
párttársai, illetve az LMP képviselői nem vesznek részt ebben a munkában, hiszen ez a
lehetőség számukra is adva volt. De eleve prejudikálták a bizottság munkáját, ennél fogva ők
úgy gondolták, hogy nem akarnak részt venni ebben, pedig, úgy gondolom, valamennyiünk
érdeke lenne, hogy ők is itt legyenek és meggyőződhessenek arról, hogy mi is történt abban az
ominózus 8 évben.

Egy-két konkrét kérdésem lenne miniszter úrhoz. Talán a legdöbbenetesebb a 2005-
2006-os év volt az ön tevékenységének idején, hiszen nyilvánvalóan látszott az, hogy egyre
messzebb kerülünk attól a kívánatos céltól, hogy az általam már előbb említett maastrichti
kritériumok teljesüljenek. Ennek ellenére az államadósság növekedésének megfékezésére nem
történt semmilyen lépés. Itt ön a politikai felelősségre apellált, ezért szeretném megkérdezni,
hogy ön mint pénzügyminiszter fölhívta-e a kormány tagjainak, a miniszterelnöknek a
figyelmét arra, hogy rossz irányba haladnak a dolgok, hogy nem olyan irányba haladnak,
amelyek alapján Magyarországot az adósságminősítő cégek megfelelő országnak
minősítenék. Sőt, leminősítések következtek be. Tett-e ilyen kezdeményezést a legfőbb
döntéshozók, a miniszterelnök úr felé, hogy ezen változtatni kellene?

Ez már csak azért is érdekes kérdés, mert volt két olyan nagy bevétele abban az
időszakban a költségvetésnek, amely egyszeri volt, de a strukturális reformok lehetőségét is
magában rejtette. Az egyik a Budapest Airport eladása, ami több mint 400 milliárd forintos
bevételt jelentett a költségvetésnek, illetve a MOL Rt. 80 milliárd forintja is egyszeri bevételt
jelentett a költségvetésnek, ami jelentős mozgásteret eredményezett. Ennek ellenére
semmilyen strukturális reform nem következett be. Sőt, a társadalombiztosításnak több mint
450 milliárdot utaltak át hiánykezelésre úgy, hogy változás nem következett be a rendszerben.
A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez már a 2006-os politikai választási felkészülés
miatt nem következett be, tehát azt az évet választási évnek tekintették, és ennek mindent
alárendeltek, vagy más megfontolásból nem nyúltak strukturális reformokhoz.

Ön említette az akkori ellenzék szerepét. Ezt mások is említették. Azzal tisztában
vagyunk, hogy alapvetően az akkori ellenzék tehetett nagyon sok mindenről az önök
meglátása szerint, de más indokok is közrejátszottak ebben. Hiszen ön említette a politikai
mező nem egységes akaratát és nem egységes célmeghatározását. Ez miben nyilvánult meg?
Önnek vitái voltak a kormány tagjaival, az egészségügyi kormányzattal, a miniszterelnökkel?
Hogyan kell ezt konkrétan értelmezni? Ön mást akart, de nem engedték, hogy olyan irányba
vigye az ország szekerét, ami nem ilyen eladósodottságot jelentett volna, vagy egészen
másként kell ezt érteni? Ha ezt kifejtené, azt szívesen hallanánk.
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A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy már az elődei is gálánsan viselkedtek a
Nemzet Autópálya-kezelő Rt.-vel. Gyakorlatilag, amit bemondott ez a részvénytársaság, azt a
költségvetés kifizette, magyarán a garanciákat beváltották. Ebben a periódusban több mint
400 milliárd forintot fizettek ki a cég helyett. Kezdeményezett-e ön emiatt vizsgálatot, vagy
elfogadták ezeket a számokat? Mi volt ennek a garanciaátvállalásnak a módszere? Milyen
konkrét vizsgálatok voltak annak kiderítésére, hogy valóban indokoltak voltak-e ekkora
összegben ezek a garanciaátvállalások? Egyszóval, volt-e vizsgálat, mielőtt ezek a kifizetések
megtörténtek?

Megkérném miniszter urat a válaszra, utána Babák képviselő úr és Márton képviselő
úr jelezte, hogy kérdése van. Miniszter úr, öné a lehetőség!

Dr. Veres János válasza

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elsőként a fölvezető gondolatokra reagálnék. Az MSZP
azért nem vesz részt ennek az albizottságnak a munkájában, mert a költségvetési bizottságnak
van egy olyan albizottsága, amely az elmúlt időszak ilyen jellegű kérdéseivel foglalkozik.
Miután ennek az albizottságnak a létrehozását egy olyan levél kezdeményezte, amely a
klasszikus Tanú-beli esetre visszautalva már a végeredményt is tartalmazta Szijjártó úr
megfogalmazásában és aláírásával, ezért azt gondoljuk, hogy fölösleges olyan albizottságban
részt venni, amelynek feladatkörére már létezik a főbizottságnak albizottsága, másrészt pedig,
ha valaki már a döntés végeredményét is prejudikálja egy kezdeményező levélben, az nem
szokott jót jelenteni senkinek sem. Ezt csak azért mondom, hogy tiszta legyen, miért nem vesz
részt az MSZP ennek az albizottságnak a munkájában.

Sok mindenki figyelmét felhívtam a figyelmét a nyilvánosságon keresztül és minden
módon, hogy a dolgok melyik irányba haladnak vagy nem haladnak jól. Szeretném
egyértelművé tenni, hogy a 2005-2006-os év Magyarországon alapvetően arról volt nevezetes,
hogy olyan, korábban nem tisztázott elszámolási kérdések kerültek az évek során fokozatosan
és folyamatosan, hol az Európai bizottság, hol az Eurostat által eldöntésre, amelyek közül
egyre már utaltam a fölvezetőmben. Ez a Gripen-elszámolás kérdése volt, de utalhatok az
autópálya-elszámolásra is. Hiszen abban a rövid másfél éves periódusban, amiről most szó
van, legalább két különféle számítás létezett az elszámolás mikéntjét illetően. Időnként még
elemzők körében is elég nehéz volt azokat az érveket fölsorolni, ha most fél évvel ezelőtt úgy
kellett elszámolni valamit, akkor most miért kell másként elszámolni. Nagyon egyszerű volt a
válasz ilyenkor, azért, mert van az Európai Unión belül egy arra hivatott szervezet, amely
ezeket megmondja. És ha valamilyen kérdésben álláspontot foglal el, akkor utána azt kell
követni, úgy is fogalmazhatok, hogy mindaddig, ameddig új álláspont nem születik. A
Gripennél volt ilyen. Egyik alkalommal az volt az álláspontjuk, hogy pénzügyi lízingnek kell
tekinteni, és arányosan kell elszámolni az évek között, amikor fizetünk, máskor az volt az
álláspont, hogy amikor a gépek földet érnek az adott országban, akkor kell elszámolni. A
harmadik alkalommal pedig egy egészen más álláspont érvényesült. Ezt csak arra mondom,
hogy voltak ilyen jellegű, menet közben tisztázódó körülmények. Alapvetően egyébként az
autópálya-elszámolások kapcsán is ez volt a meghatározó.

Természetesen kezdeményezések voltak, ezekből annyi valósult meg, amennyi
megvalósult. Ezek a kezdeményezések az önök számára is ismertek, hiszen ez a minisztérium
irattárában pontosan rögzítésre került. Ezek a levelek, előterjesztések mindenki számára
megismerhetőek, aki a Pénzügyminisztérium irattárát áttekinti. Nem értünk egyet azzal a
megjegyzéssel, miszerint semmilyen strukturális reform nem következett be ekkor. Több
olyan strukturális reformintézkedés indult el, amelyek meggyőződésem szerint a klasszikus
európai értelemben vett strukturális reformnak sokkal inkább megfelel, semmint például most
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az a bizonyos nyugdíjrendszer-átalakítás, ami zajlik Magyarországon. Hiszen ez
nyilvánvalóan nem tekinthető annak.

Nem volt olyanfajta mérlegelés, 2005-ben főleg nem, de 2006-ban sem tudok
olyanfajta mérlegelésről, hogy mi tekinthető választási évnek és mi nem. Az természetesen
benne volt a politikai közéletben Magyarországon, hogy a 2006-os választást megelőzően
meglehetősen bőkezű választási ígéretek hangzottak el különböző területeket illetően. A
magam részéről itt is csak azt tudom elmondani, amit akkor elmondtam a parlament
nyilvánossága előtt, illetve a költségvetési bizottságban is, hogy a 2006-os kampányt úgy
csináltam végig, hogy 140 helyen szerepeltem a nyilvánosság előtt. A 140 nyilvános
szereplésem mindig ugyanazon vázlat alapján zajlott, és a 140 nyilvános szerepléseim
alkalmával mindenütt elmondtam, van egyébként az albizottságnak olyan tagja, aki ezzel
találkozott annak idején, hiszen voltunk együtt ilyenfajta rendezvényen, hogy négy területen
megkerülhetetlen átalakításokat kell végrehajtani Magyarországon. Ezt a négy területet is
meghatároztam ezekben az előadásokban. Ezek közül volt, amiért politikai vitába is
keveredtem mind az akkori ellenzékkel, mind a saját magam politikai oldalával, tekintettel
arra, hogy nem láttam megkerülhetőnek Magyarországon sem az egészségügy, sem a
közigazgatás, sem az oktatás, sem az önkormányzati rendszer átalakítását. Ugyanis enélkül,
meggyőződésem szerint Magyarországon nem fog kialakulni a következő időszakban sem
megfelelően stabil, fenntartható államháztartás, az európai normáknak megfelelő egyenlegről
szólva. Ezért tehát azt gondolom, hogy a magam részéről nyílt kártyákkal, nyílt lapokkal
játszottam. Volt olyan sajtótermék, amely ennek kapcsán meg is támadott azért, hogy a
tárcám érdekei ellen beszélek nyilvánosan ezekről a kötelezettségekről és kényszerekről a
választási kampány részeként is adott esetben.

A politikai mező természetesen nemcsak az ellenzék és a kormányoldal
megosztottságában nem volt egységes, hanem, gondolatom szerint az oldalakon belül sem
volt egységes. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom. Az imént utaltam rá, hogy magam is
kerültem ilyen konfliktusba annak idején. A kormányon belül természetesen voltak viták. A
kormányon belül sok kérdésben volt sokféle álláspont, aztán végül született egy
kormánydöntés, és azt követően a szerint haladt a kormányzati munka. A kormánydöntés
végrehajtása valamennyi kormányzati szerv kötelezettsége.

A Nemzeti Autópálya-kezelő elszámolása nem bemondás alapján történt. Szeretném
ezt egyértelművé tenni, tekintettel arra, hogy a változó szabályok is szükségessé tették, hogy
bizonyos készültségi állapotot, készültségi fokot félig kész, harmadkész vagy
háromnegyedkész autópályáknál megállapítsanak szakmai számításokkal. Ezért minden egyes
alkalommal az történt, hogy ha volt ilyen az Autópálya-kezelő költségeinek garanciális
átvállalására vonatkozó kezdeményezés, akkor minden egyes alkalommal minden egyes
tételről egyeztetések folytak a két minisztérium szakmai szintjén, azaz nem vezetői, nem
miniszteri, nem is államtitkári szinten, hanem szakmai szinten. Sokféle megközelítése létezhet
ennek a kérdésnek. A magam részéről, úgy is mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei születésű
és ott élő állampolgár, rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy Magyarországon az autópálya-
hálózat épüljön ki. Megtapasztaltam azt, hogy mit jelent 4 óra alatt Budapestre érkezni
rendszeresen, hetente, és megtapasztaltam azt, hogy mit jelent 2,5 óra alatt Budapestre érkezni
rendszeresen hetente. Az én esetemben annyi változott, hogy elkészült az M3-as autópálya
Nyíregyháza – Nagykálló kereszteződéséig az autópálya. Nagy vívmánynak és nagy
eredménynek tekintem Magyarországon, hogy az autópályák felépültek.

Az Autópálya-kezelő közbeszerzéssel választotta ki a kivitelezőit, míg korábban ez
nem teljesen így történt. A közbeszerzéssel kiválasztott kivitelezők pedig normál számlázás
alapján számolták el azokat a költségeiket, amelyek fölmerültek az adott periódusban az
autópálya-építés kapcsán. Azt gondolom tehát, hogy a Pénzügyminisztérium, amennyiben
rátekintése volt erre a kérdésre, kellő körültekintéssel és megfelelő szakmai hozzáállással
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vizsgálta meg minden egyes alkalommal a Nemzeti Autópálya-kezelőnél fölmerült
költségekre a garanciabeváltás lehetőségét vagy a hitelátvállalás lehetőségét. Hiszen
emlékeim szerint 2006-ban inkább hitelek átvállalásáról döntött a kormány, illetve az
Országgyűlés, hiszen egy költségvetés-módosítás kapcsán az Országgyűlés elé is került a
kérdés. Tehát az ország teljes nyilvánossága megismerhette szakaszonként is azt, hogy a
Nemzeti Autópálya-kezelő melyik autópálya-szakasznál mekkora költséggel számolt el,
illetve mekkora költsége volt adott esetben a hitelátvállalásnál az adott építési területnek.
Köszönöm.

További kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr a szót. Hosszasan szóba hozta
miniszter úr László Csaba nyilatkozatát, de megvallom őszintén, minket nem hoz lázba ez a
nyilatkozat, mert a bizottság az államadósság megduplázásának okait keresi. Ön sem válaszolt
erre, és az elődei sem válaszoltak, úgyhogy menjünk vissza, mert egyelőre még nem a
felelősség oldaláról tárgyalunk, hanem az okokat keressük. Számomra végtelenül elszomorító,
hogy 8-12 éves kormányzás után sem alakult ki egy kormányzatban, egy miniszterben a
problémaérzékenység, az elszámolhatóság, a felelősség kérdése és sok egyéb más, pedig úgy
gondolom, hogy tanulságok levonása nagyon fontos lenne emberileg is. Nem az ÁSZ és nem
az Államadósság Kezelő Központ kimutatásait kell ma megvitatnunk, úgyhogy köszönjük
ebbéli elismerését, itt számviteli szakemberek a kötelességüket teljesítették, de tőlük sem
tudtuk meg pontosan azt, amit a kormánytagoktól kell megtudni: mi az oka az államadósság
megduplázódásának. Miért emelkedett az önök kormányzása alatt az eladósodottság a
duplájára? Erre kell választ keresni, és tényleg bosszant az, hogy ezt még utólag sem tudja
senki sem megmondani.

László Csaba magyarázkodása a GDP-elmélettel és az államadósság összefüggéseivel
számomra szakmailag is szánalmas volt, mellébeszélés. De egyikőjük sem vállalta a
felelősséget, sőt, az okokra sem tudott egyértelmű választ adni. Mégis csak felháborító az,
hogy a közpénzzel, az állam pénzével nem tud egy kormány elszámolni, hogy hol, mire
használta föl, a hiteleket mire fordította. Ha egy magánember, egy hétköznapi ember hitelt
vesz föl, tudja, hogy mire veszi föl. Ha elkölti a pénzét, és néha zavarba kerül, akkor gyűjti a
számlákat, és hó végén átvizsgálja. Úgy gondolom, önöknek 8 év alatt volt erre idejük,
amikor láthatták azt, hogy számításba kell venni a számlákat, és meg kell nézni, hogy hol
folyik el, sok-sok csatornán keresztül az állam pénze, a közpénz, mert ez kutyakötelességük
lett volna. Az az érzésem támadt, amikor önöket már harmadjára hallgatjuk meg, hogy itt
minden úgy folyt, ahogy akart. Az Állami Számvevőszék jelentéséből is kitűnik, hogy mint
egy rossz hordóból, a sok lyukon keresztül elfolyt a közpénz. Még az Állami Számvevőszék
sem tudott pontos véleményt alkotni egy zárszámadás kapcsán, hiszen maga a költséghely, az
alrendszer nem tudott elszámolni. Nem volt elfogadható az elszámolása. Önök emellett
szépen nyugodtan elmentek éveken keresztül, hogy tárcák, fontos költséghelyek nem tudnak
elszámolni. Könyörgöm, ez nem a munkájuk része lett volna?

No, de nézzük! A kérdés az, hogy mi okozta az államadósság megduplázódását. Nem
szakmai a kifejezés, de szeretném megismételni, hiszen Jutka néni a Bethlen Gábor utcából is
megkérdezi, hogy mondja, Mihály, hová tűnt ez a sok pénz. El kéne tudni számolni. Ő így
kérdi, mert úgy gondolja, hogy ha hitelt vettünk föl, hová a jó égbe tűnt el ez a rengeteg pénz.
Mire fordítódott? Lehet, hogy jó célra, lehet, hogy rosszra, lehet, hogy hamis, lehet, hogy
ellopták. Ezekre a kérdésekre választ kell adni. Kik és mire fordították ezt a pénzt? Arról már
nem is beszélve, hogy ha rossz helyre fordították, nem is érdekelte önöket, hogy kik lehetnek
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a felelősök. Nemcsak az államadósság megduplázódása a kérdés, hanem az is kérdés, hogy
hová tűnt a 2002 tavaszán akkumulált 320 milliárd tőke. Tetszik emlékezni rá, annak idején a
polgári kormány 320 milliárdot hagyott az önök kormányának? Bocsásson meg, hogy nem az
egész ciklust, a 8 évet vezényelte miniszterként, de csapatmunka volt, mint mondta, László
Csaba és Draskovics Tibor után, aki csak mosolygott, de semmilyen konkrét választ nem
adott. Nagyon kedves volt, de teljesen mellébeszélt, ahogy tőle megszoktuk. Tehát, hová
tűntek ezek a pénzek?

Szóval, úgy gondolja, kedves miniszter úr, hogy csak politikai felelőssége van egy
kormánynak? Egy pénzügyminiszternek nincs szakmai felelőssége? Ha az állam pénze
szanaszét folyik, abban senkinek nincs felelőssége? Ezt tudomásul kell venni?
Konvergenciáról beszéltek. Tudja, nekem mindig az a kényszerképzetem támad, nem tudom,
önök mit értettek konvergencia alatt, hogy nálunk ez nem közelítést jelent, hanem leszakadást.
A 8 év alatt a konvergencia ellentétes fogalommá vált, leszakadást és eltávolodást jelentett.
Nagyon érdekelne, ha részletezné, hogy az államadósság növekményével kapcsolatban mi
volt a politikai akarat. Kinek volt politikai akarata? Mi volt az a politikai akarat, amely hagyta
elfolyni a közpénzt?

Ön beszél a kormányzati felelősségről, de hozzáteszi egyből, hogy ellenzéki felelősség
is létezik. Nem ismeri el a kormányzati felelősséget, de már az ellenzékre mutat. Különben
megszoktuk, hogy a szocialista kormányok, amikor hatalmon vannak, a saját hibájukat mindig
másra maszatolják. Hölgyek, urak, úgy gondolom, hogy ez nem helyes. Pénzzel nem lehet
maszatolni. Ott számok vannak. El kell tudni számolni pontosan, és a kérdésekre pontos
válaszokat kell adni. Hol folyt el a pénz? Miért nőtt az államadósság a duplájára?

Az ellenzékkel kapcsolatban az is érdekelne, hogy melyik ellenzékre gondolt. Netán
tán az SZDSZ-t is ellenzéknek minősíti? Tudom, hogy rengeteg gondjuk volt vele, remélem,
hogy nem az akkori echte ellenzéki pártokat emlegeti a felelősség oldaláról. Hiszen, ne
haragudjon meg, kinek volt a kezében a kormányrúd? Az ellenzék outsider, megvan a sajátos
feladata, de nem hiszem, hogy kormányzati felelőssége támad. Ezért mindenki kacagásban
törne ki, ha ezt komolyan nyilvánosan is elmondaná, még ha 100 előadásra is csak egy
forgatókönyv volt, és mindig ugyanazt mondta is. Szóval, érdekelne, hogy kit minősített
ellenzéknek és milyen felelősséggel. Mert ha azt mondja, hogy az SZDSZ-t, akkor talán értem
is, csak nem tudom, miért ellenzék. Jó lenne tisztán látni, és ebben a privát véleményére
vagyok kíváncsi.

Arra kérdésre, amit úgy emlegetett, hogy 2008 őszén drámai intézkedéseket kellett
meghozni, egy szót nem mondott arról, hogy hogyan jutottunk odáig. Azért mégis csak
furcsa, hogy az okokra egyáltalán nincs válasz.

Tisztelt Miniszter Úr! Az is feltűnt, hogy amikor ön és a kormánya, ugyan lehet, hogy
nem egy forgatókönyv alapján, de vallotta, hogy állandóan hazudtak, és trükkök százait
követték el, azt azóta sem mondták el, hogy mik voltak ezek a trükkök százai. Nagyon
érdekelne, hogy mi vezényelte, mert többek között a vagyon is eltűnt. Eltűnt az Airport, amit
annak idején visszavásárolt a polgári kormány, a MOL-részvényeket eladták, aztán a
Postabankot is eladták, nagyon kétséges dolog a PPP. Az autópályák esetében elhiszem, hogy
másfél órával korábban tud Budapestre érni, de ez nagyon drága volt ennek az országnak, ha a
hatszorosát, tízszeresét kellett érte fizetni. Szerintem ez ennyit nem ért meg a magyar
állampolgároknak.

Úgy gondolom, létezik miniszteri felelősség és kormányzati felelősség, ezt önök
elhárítják, ami helytelen. Mi erről a véleménye? Létezik Magyarországon kormányzati és
miniszteri felelősség? Önök komolyan nem gondolták, hogy egyszer majd számot kell adni
arról, amit csináltak? Ön hosszasan beszélt az elszámolások formájáról. Nézze! Egy egyszerű,
nem szakmai példával szeretném illusztrálni. Ha valaki otthon eladósodik, teljesen mindegy,
hogy mikor számolja el, az neki hiányt jelent. De hogy azt sem tudjuk, hogy milyen
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kötelezettséget vállaltak, mert ezek is trükkökkel el lettek tüntetve?! Ön beszélt a Gripenekről,
az autópályák elszámolásáról. Ezt régen megoldották, ugyanis amit cashben kifizettünk, az
megvalósult kifizetés, amivel még tartozunk, azt a kötelezettségvállalások között soroljuk föl,
így tehát tudjuk azt, hogy a következő évben milyen kötelezettségeink vannak. Hogy
önkormányzati példával éljek, ha pénzmaradvány van, akkor tudjuk, hogy feladatorientált
vagy szabad felhasználású. Nálunk, egy kisvárosban például a kötelezettségvállalásnak
nagyon zárt rendszere van. Anélkül, hogy ne kerüljön nyilvántartásba egy adósság, egy
költség, el nem képzelhető, hogy így működjön a számvitel, a nyilvántartási rendszer egy kis
önkormányzatnál. Érdekes módon, az állam esetében mindenhol folyhat a pénz, és a
kötelezettségvállalásról sehol sincs nyilvántartás? Nem tudják azt, hogy milyen kiadások
terhelnek majd egy adott gazdasági fejlesztési döntést, mely években milyen kiadások
lesznek, az milyen következményekkel jár, és mikor kell valójában kifizetni? Az egész
elszámolási fikció, amit ön mond, hogy változtak a szabályok, nincs jelentősége. A Magyar
Köztársaság vásárolt egy gépet, ki kell fizetnie, akár az adott költségvetési évben, akár a
következőben. Az az ő költsége, és gondoskodni kell a pénzről.

Rengeteg kérdést fölvet az ön mondandója. De egy biztos. Szégyen, hogy László
Csaba magyarázkodni próbálkozott, papírnyilatkozatokat mutogatott, holott mi még csak az
okokat keressük. A felelősség kérdésében majd meglátjuk, hogy kell-e konkrét intézkedést
tenni. Ön és a kormánya korábban sok mindent elejtett a trükközésekről. Hová tűnt a pénz?
Mi az oka az államadósság megkétszereződésének? Ez nagyon fontos kérdés lenne, de erre
öntől egy fikarcnyi választ nem kaptunk. Szóval, vége kell hogy legyen a pénzügyi
maszatolásnak, tudnia kell mindenkinek azt, hogy milyen okok játszottak közre abban, hogy
ide jutottunk. Köszönöm, elnök úr. Várom miniszter úr megtisztelő válaszát.

ELNÖK: Márton Attila képviselő úré a szó.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt ülünk lassan
háromnegyed órája, amióta zajlik az ülés, és a magyarázkodáson kívül, hogy a külső okok, a
brüsszeli meg a luxemburgi bürokraták voltak a hibásak, mást nem hallottunk. Egyszerűen
nem hiszem el, hogy ennyi idő után sem lehet tisztán, világosan, egyértelműen fogalmazni.
Kapcsolódnék itt Babák képviselőtársamhoz, csak és kizárólag maszatolás zajlott most Veres
János képviselőtársunk részéről. Semmi konkrétum nem hangzott el. Hivatkozik itt a
miniszteri és képviselői esküjére. Kérdezem én, hogyan járhat el lelkiismeretesen az a
képviselő vagy az a kormánytag, akinek a minisztersége idején, az elnök úr által ismertetett
számok alapján, közel 30 százalékkal nőtt az államadósság, 61,8 százalékról 78,4 százalékra?
Hogyan járhat el lelkiismeretesen? innentől kezdve azt lehet mondani, hogy ön nem az
esküjének megfelelően végezte a munkáját.

Azt mondja: az államadósság növekedését idézte elő a magán-nyugdíjpénztári
rendszer. Kérem szépen! Miért nem változtatták meg ezt a rendszert? A jegyzőkönyvben
keresse vissza, ezt mondta. Miért nem változtatták meg akkor ezt a rendszert 8 éven keresztül,
ha egyébként látták, hogy ez a rendszer folyamatosan az államadósság növekedését generálja.
A tegnap esti vitában, amikor a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakításáról és a
finanszírozható nyugdíjrendszerről volt szó, az ön képviselőtársai már-már magukból kikelve
törvénytelenséget hangoztattak, mindenféle dolgot próbáltak a parlamenti ülésen ordibálni,
mert jobb szót erre már nem tudok, ön pedig most azt mondja, hogy a magán-nyugdíjpénztári
rendszer az államadósság növekedését idézte elő. Miért nem nyúltak hozzá ehhez a
rendszerhez?

A második kérdés: Gripen. Hát ne csináljunk már úgy, mintha a Gripenek ügyek a
luxemburgi, brüsszeli bürokratákon múlt volna. Kérem szépen, a Gripen-szerződést önök
módosították úgy, az önök első kormánya, hogy alapvetően több tízmilliárddal
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kedvezőtlenebb a szerződés. Úgy alakították a gépeket, amire még a NATO sem írt elő
kötelezettséget, cserébe kevesebbet repülhetnek a pilóták, és súlyos tízmilliárdokkal kerül
többe a végösszeg a Gripenek bérlésével kapcsolatosan. Hát nehogy azt mondja már, hogy
mindezt a brüsszeli bürokraták meg a luxemburgi statisztikusok csinálták! Ezt önök csinálták.
Ezt a szerződést önök módosították úgy, hogy sok tízmilliárddal többe kerül, és még a magyar
katonai pilóták is kevesebbet tudnak repülni. Ezt önök csinálták, ez felelősség. Ez az önök
felelőssége.

Konkrét dolog a Budapest Airport eladása. Kérem szépen, 476 milliárdot kapott a
magyar állam a Budapest Airport üzemeltetésének átengedéséért. Tiszta, világos, egyértelmű
választ várok öntől, mert még az Állami Számvevőszék sem tudta az ellenőrzéseiben
megállapítani, hogy ezt a pénzt pontosan mire költötték el. Kérem, hogy itt és most,
jegyzőkönyvbe mondja el konkrétan, hogy mire lett ez a 476 milliárd forint elköltve. Ön
biztosan tudja, hiszen pénzügyminiszter volt, tehát ha valakinek, akkor önnek tudnia kellett.
Kérem, hogy erre teljesen konkrét választ adjon.

Más. Ön volt a pénzügyminiszter, amikor a Malév eladására sor került. Milyen
szempont alapján választották ki azt a már akkor is mindenki számára, a közvélemény a
szakma számára egyértelműen rosszabb, hátrányosabb, nem megfelelő szakmaisággal
rendelkező partnert, akinek átengedték a Malévot, aminek az lett a vége, hogy olyan
csődtömeget örökölt a jelenlegi kormány, ami már a cég működését veszélyezteti, és
folyamatosan állami tízmilliárdokkal lehetett az elmúlt időszakban is a céget talpon tartani,
működtetni? Politikai vagy pénzügyi szempont volt, ami a Malév eladását abban az időben
alátámasztotta? És mi volt ez a szempont? Mert tudjuk, hogy három majd később két konkrét
pályázó volt, miért pont ezt a partnert választották ki?

Visszatérve a Budapest Airportra. Önnek emlékeznie kell, hiszen ön volt a
pénzügyminiszter, amikor a Budapest Airportot üzemeltető cég legutóbb gazdát cserélt. Az
MNV Zrt.-nél lévő dokumentumok tanúsága szerint bekerült a kormány elé az a
kezességvállalási szerződés, amely lehetővé tette az immár sorrendben a harmadik Budapest
Airportot üzemeltető konzorciumnak, hogy a magyar kormány pénzügyi garanciáját kapja
meg az üzemeltetésre vonatkozóan. Ez egészen konkrétan arról szól, hogy amennyiben
bizonyos pénzügyi-forgalmi mutatószámok nem úgy alakulnak a repülőtéren, ahogy, mondjuk
az üzemeltető elképzeléseiben szerepel, abban az esetben a magyar kormány kamatos
kamattal növelt pénzügyi garanciát vállal a teljes vételárért vagy üzemeltetésbe adási
összegért. Ez mára több százmilliárd forintra rúg, jóval meghaladja a ténylegesen kifizetett
476 milliárd forintot. Bekerült a kormány elé ez a dokumentum. Kérdésem, ki volt ennek a
kormány-előterjesztésnek a benyújtója. Mert erre ön biztosan emlékszik. Milyen indokok
támasztották alá, hogy a magyar állam egy immár harmadik üzemeltető konzorciumnak,
amelyhez a magyar államnak semmi köze nem volt, ilyen jellegű pénzügyi garanciát adjon?
Ez teljesen konkrét kérdés, feltételezem, hogy ön ilyen súlyú ügyekre biztosan emlékszik,
hiszen itt nem egy-két milliárd forintról, hanem több százmilliárd forint sorsáról volt szó.

Én ezekre a konkrét kérdésekre szeretnék választ kapni, és remélem, hogy nem fog
ugyanúgy amnéziában szenvedni képviselő úr, mint az előzőekben meghallgatottak, akik vagy
nem tudták, hogy miről van szó, vagy nem emlékeztek, vagy nem tudtak pontos adatokat
mondani. Úgyhogy bízom abban, hogy ön azért erősebb emlékezőtehetséggel és képességgel
rendelkezik, tehát konkrétan fog ezekre az ügyekre emlékezni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom miniszter úrnak a
válaszadás lehetőségét. Parancsoljon!
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Dr. Veres János válasza

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szerintem László Csaba
nyilatkozata nem azért hangzott el, hogy izgalomba hozza Babák Mihályt. A kormány a
fölvett hitelekkel minden évben elszámolt, minden évi zárszámadás pontosan tartalmazza a
hitelek fölhasználásának céljait. Éppen ezért el kell olvasni a zárszámadásokat, de erről már
többször beszéltünk ebben a bizottságban, egyébként pedig önök megkapták külön az Európai
Uniótól és az IMF-től fölvett hitelek elszámolási mikéntjét, az itt külön szerepel egy
mellékletben, táblázatos formában. Nem hiszem, hogy ehhez bármit hozzá tudnék tenni.
Téved Babák úr, amikor azt gondolja, hogy a kormány nem számolt el a hitelekkel. Pontosan
elszámolt a hitelekkel minden egyes alkalommal, ezért pontosan szerepelnek minden év
zárszámadásában. Kérem a zárszámadásokat elolvasni hozzá.

Nem értünk egyet abban, hogy az állam pénze elfolyna. Szó nincs arról, hogy az állam
pénze elfolyik. Az állam pénze olyan célokra megy, amelyeket az állami költségvetés évente
meghatároz. Olyan nyugdíjkiadásokra, szociális kiadásokra, intézményi működtetésre és
beruházásokra megy az állam pénze, amelyek gazdagították Magyarországot az elmúlt
időszakban is. A mi időszakunkban ezeket a beruházásokat csak és kizárólag közbeszerzéssel,
nyilvános pályáztatással, parlamenti ellenőrzés mellett lehetett elindítani, nem úgy, mint az
önök időszakában, Babák úr, amikor ismételten kivonják a parlament ellenőrzése alól ezeknek
a beruházásoknak a bonyolítását, lásd a Magyar Fejlesztési Bankhoz rendelt állami vállalati
portfolión keresztül.

Téved, amikor azt mondja, hogy 300 milliárd forintot hagyott volna bárki (Babák
Mihály: 320!), téved, amikor ezt mondja. Ez a Fidesz-legendárium része, erről szó nincs.
Nézzék meg azt az átadási jegyzőkönyvet (Babák Mihály: A Medgyessy is elismerte.)…

ELNÖK: Miniszter úré a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP):…Nézzék meg azt az átadási jegyzőkönyvet, ami annak
idején született az átadó és az átvevő miniszterek között. Az pontosan mutatja, hogy az állam
az akkori költségvetési tervben szereplő költségvetési hiány nyolcvanvalahány százalékáig
felhasználta a forrásokat öt hónap után. Ebből következően ez a legendárium része, kérek erre
nem hivatkozni a továbbiakban.

Én sohasem mondta azt, ha ön így értette, akkor sajnálom, hogy ne lenne a
kormányoldalnak és a kormánynak felelőssége. A kormánynak mindig van felelőssége, mint
ahogy mindig van az ellenzéknek is felelőssége. Ezért csak azt tudom mondani, ha lehetséges,
a kettőt együttesen is figyelembe kell venni. Természetesen a kormányzati munkáért a
kormányzatnak van felelőssége. És ha már itt tartunk, csak óvatosan jegyzem meg, Babák úr,
érdemes megnézni azt, hogy az elmúlt 8 hónapban, amióta Fidesz-kormány van
Magyarországon, nem csökkent az adósság, hanem növekedett. Azért érdemes erről szót
váltani, mert kifejezetten úgy gondolom, hogy egymásra épülő folyamatokról van szó, és
semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy egy hónap egyik napjával véget ér valami, aztán
valami egészen új kezdődik, aminek semmi, de semmi köze nincs ehhez vagy ahhoz.
Magyarország eléggé lassan fog eljutni abba szakaszba, amikor extrabevétel nélkül tudna
ilyen értelemben kedvezőbb helyzetet elérni, azaz a strukturális egyensúlyt tudná javítani.
Nem javítja a strukturális egyensúlyt. Magyarországon elsődleges költségvetési többlet 2008-
ban volt bizonyosan. Az, hogy 2010-ben van-e vagy sem, az az eddig közzétett adatokból nem
egyértelműen derül ki. És hogy lesz-e 2011-ben? Ahogy most látom a költségvetésből, nem
biztos, hogy meglesz az eddigi számok alapján. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a
strukturális egyenlegről beszéljünk, illetve az elsődleges egyenlegről is beszélünk ebben az
esetben.
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Egyébként elég pontosan beszéltem arról, Babák úr, hogy 2008 ősziéig hogyan
jutottunk el. Idehoztam az Európai Bizottság értékelését is, 2008 szeptemberében értékelte
Magyarországot, és 2008 szeptemberében az általam már korábban elmondott pozitív
értékelést adta Magyarországról. Én nem mondtam soha, téved, Babák úr, ha ezt mondja,
hogy hazudtunk. (Babák Mihály: A miniszterelnöke.) Parancsol? (Babák Mihály: A
miniszterelnöke.) Hát, azt én nem tudom, hogy ő mit mondott, de rajtam ne kérjen számon
ilyeneket. (Márton Attila: Nem volt ott az őszödi frakcióülésen?) Azt tudom mondani, már
beszéltem erről ebben a bizottságban több alkalommal… Ha már megkérdezte Márton
képviselő úr, a frakcióülésen ott voltam, hozzászóltam. Az a hozzászólás is kint van az
interneten. Ha elolvassa vagy meghallgatja azt a hozzászólást, akkor pontosan tudhatja, hogy
ezekben a kérdésekben mi az én álláspontom, és ez nem változott azóta sem. Éppen ezért,
amit én mondtam, azért mindenért vállalom a felelősséget. Akkor is, amit mondtam, azóta is,
amit mondtam, és kéretik azt a legendáriumot figyelmen kívül hagyni, hiszen önök közül
senki, de senki nem tudott olyan konkrét adatot mondani, amelyre vonatkozóan igaz lenne a
Babák úr által citált állítás.

Megerősítem tehát még egyszer: nincs tudomásom arról, és soha senki nem
bizonyította számomra azt, hogy lett volna a mi kormányunk időszakában bármilyen adattal
kapcsolatban bármifajta meghamisítás vagy más, nem valós adatközlés. Tényadatok esetében
biztos, hogy kizárólagosan valós adatközlésre került sor. Ezt már csak a Pénzügyminisztérium
azon rendszere is biztosította, aminek alapján nem politikai vezető döntése volt az, hogy
valamilyen adatot közlünk-e vagy nem valamikor, hanem mindig is szakmai előkészítés
alapján kerül sor adatok nyilvánosságra hozatalára. Amikről önök szívesen beszélnek, az nem
tényadatokra vonatkozó közlés volt, és amit szívesen mosnak össze bizonyos, hogy is
fogalmazzak, nem kellő szakmai körültekintés kapcsán, az az, amikor prognózisadatok
hangzanak el valahonnan, amikor olyan adat hangzik el, amely később, az általam már
többször hivatkozott, de nem tudok mást mondani, mert ez a valóságos tény, akár Eurostat,
akár európai uniós utólagos korrekció miatt változnak. Ez a rendszer így működik, hogy
utólag is változhatnak bizonyos számok.

Na már most, ha a prognózisokról beszélünk, akkor csak utalnék önöknek arra, hogy
2011 januárjában a jelenlegi miniszterelnök bejelentett egy adatot a 2010-es költségvetés
hiányát illetően, majd áprilisra ez az adat megváltozott. Érdemben változott meg ez az adat,
nem egytized ponttal, hanem több tizedponttal változott meg GDP-arányosan. Ezt azért tartom
fontosnak megemlíteni, mert megint olyan helyzetről van szó, amelyben, ha igaz lenne az
önök állítása ránk nézve, akkor most visszamondhatnánk azt is, hogy a jelenlegi
miniszterelnök manipulálja, módosítja, hamisítja az adatokat, vagy nem tudom, mit csinál.
Nem erről szól a történet. (Babák Mihály: Nem ezt tárgyaljuk most.) Arról szól a történet,
hogy ezeknek az adatközléseknek van egy szakmai előzménye, és ilyenek előfordulnak, mint
ahogy önökkel is előfordult ebben az évben.

A Budapest Airport bevételével kapcsolatban a 2005-ös év zárszámadása pontosan
elszámol a bevételről. Éppen ezért nem maradt vita a Számvevőszék és Pénzügyminisztérium
között sem ezzel kapcsolatban. Azt tudom mondani mindenkinek (Babák Mihály: Megette a
költségvetés.), hogy miután költségvetési bevételről van szó egyik oldalon, nyilvánvalóan
szembe vele költségvetési kiadások állnak. Nem is lehet más szakmai magyarázata a
dolognak. Természetesen, ha Babák képviselő úr megnézi az éves költségvetéseket és
zárszámadásokat, valamennyi pontos táblázatokat tartalmaz, az én részvételemmel készült
költségvetés és zárszámadás is arról, hogy milyen kötelezettségvállalásai vannak az államnak.
Táblázatos formában minden egyes zárszámadásban és minden egyes költségvetésben is
közöltük, hogy miféle kötelezettségvállalásai vannak az államnak. Éppen ezért nem értek
egyet azzal a megközelítéssel, miszerint még azt sem tudjuk, hogy milyen kötelezettséget
vállaltunk. Az egy más kérdés, hogy nem ez a zárszámadási vagy költségvetési vita
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leghangsúlyosabb része, ezzel igen kevesen szoktak foglalkozni a vitában. Én egyébként az
expozémban is utaltam rá, ha jól emlékszem, két alkalommal, hogy ezek külön föltüntetésre
kerültek. Egyébként ugyanúgy, mint az önök önkormányzatánál, zárt rendszere van a
költségvetési kötelezettségvállalásoknak. Olyannyira zárt rendszere, hogy ilyen
kötelezettségvállalások csak több tárca együttes részvételével működő bizottságok együttes
jóváhagyásával jöhettek létre annak idején, amikor én miniszter voltam. Hogy ma ezt hogyan
változtatták meg, azt nem tudom megmondani, de az bizonyos, hogy akkor csak így jöhettek
létre.

Márton képviselő úr kérdései. Én nem mondtam olyat, hogy akár brüsszeli, akár
luxemburgi bürokraták voltak a hibásak. Én nem hibáztattam őket, csak azt mondtam, hogy
az, hogy hogyan számolunk el valamit, és itt elszámolási kérdésekről van szó ezekben az
ügyekben döntő részben, hiszen eleve elszámolási kérdés az, hogy mennyi az adósság,
mennyi annak a GDP-arányos része, mert az önök előtt szereplő iratokban is legalább
háromféle adat szerepel ugyanazon év adósságmértékére, GDP-arányos adósságmértékére
vonatkozóan. Ha végigolvasták ezeket az adatokat, pontosan tudhatják, hogy megint igaz az,
amit én állítok. Ebből a szempontból tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezekkel az
elszámolási kérdésekkel legyünk tisztában. Ameddig nem voltam államtitkár, illetve nem
voltam miniszter, nem nagyon izgattak ezek az elszámolási kérdések, aztán, amikor
kormányzati felelősséget kellett vállalni, akkor már az embernek sokkal inkább oda kellett
figyelnie arra, hogy pontosan miért így, és miért úgy írják elő az elszámolásokat adott esetben
azok a bürokraták, akiknek ez a dolga. Ez nem maszatolás, hanem meggyőződésem szerint a
szakmai minimum teljesítése.

Lehet, hogy az ön számára semmi konkrétum nem hangzott el, én azt gondolom,
nagyon sok konkrétum hangzott el, éppen ebből a kritériumból adódóan. Visszautasítom azt
az állítását, miszerint nem az eskümnek megfelelően végeztem volna a munkámat. Mindvégig
az eskümnek megfelelően végeztem a munkámat. Ez akkor is így van, ha ön nem így ítéli
meg, nem az ön megítélésén múlik ez a kérdés szerencsére. (Babák Mihály: Az övén is.) Mint
egy magyar állampolgáré, úgy természetesen. (Babák Mihály: Meg mint parlamenti
képviselőé.)

Magán-nyugdíjpénztári rendszer. Képviselő úr azt mondtam, hogy természetesen,
amikor a magán-nyugdíjpénztári rendszer adott évben adósságot generál a kimutatott
adósságban, és természetesen az elbújtatott, ki nem mutatott adósságban csökkenést
eredményez. Beszéljük ezt végig! Az a rendszer, amit önök megszüntettek, 25 százalékban
biztosította volna a nyugdíjasok nyugdíjkifizetéseit. Ennyivel kevesebbet kellett volna az
állami nyugdíjrendszerből majd fizetni a majdan nyugdíjba vonulóknak. (Babák Mihály: Nem
volt ilyen szabály, nem volt ilyen törvény.) De volt ilyen törvény, Babák úr, el kell olvasni.
’97-ben alkottuk meg ezt a törvényt, pontosan így szól. Azzal, amit most csináltak, egy
probléma van. Ez a rendszer… (Közbeszólásra.)

ELNÖK: Miniszter úré a szó, parancsoljon! Szót fogok adni, képviselőtársaim!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ez a rendszer nem mutatja ki jelen pillanatban azt,
hogy mennyi állami kötelezettségvállalás keletkezik amiatt, hogy a kötelező
magánnyugdíjpénztár megszüntetéséből adódóan megszűnik egy kötelező magán-
nyugdíjpénztári kötelezettségvállalás is a majdani nyugdíjasok nyugdíjkifizetésének 25
százalékára vonatkozóan. Ezért a mostani adósságnövekedés, amit eredményezett, egy
középtávú kötelezettségcsökkenéssel volt párhuzamba állítva. Amikor önök kimutatják a
mostani számokat, mindig elfeledkeznek és következetesen elfeledkeznek arról, hogy van egy
6 év múlva bekövetkező érdemi, de több mint 10 év múlva még magasabb mértékű állami
kötelezettségvállalás-növekedés e mögött a változtatás mögött. Ezt is figyelembe kellene majd
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venni. És az a furcsa helyzet van, hogy ha ezt nem veszik figyelembe, akkor nem fog valós
számot kapni 2050-2060-ra vonatkozóan, ameddig el kell végezni ezeket a bizonyos
számításokat, ha már nyugdíjrendszerről beszélünk. Ha csak annyit hall meg az én
szavaimból, hogy azt mondtam volna, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer növelte az
államadósságot, akkor hallja meg a másik felét is. A kimutatott államadósságot a befizetési
években növeli, és egyben az állam kötelezettségét csökkenti azokban az években, amikor
ebből adódóan nyugdíjjáradék-kifizetés keletkezik.

Én nem ejtettem egy árva szót sem arról, hogy a Gripen-szerződések miatti kifizetési
kötelezettség. Ebben valószínűleg nincs vita közöttünk. Kötött az önök kormánya egy
szerződést, a mi kormányunk pedig szakmai okokból ezt módosította. Ezt követően az egy
teljesen más történet, hogy a magyar adósságra vonatkozóan a Gripen-elszámolás különböző

kötelezettségei, különböző időpontban megjelenő kötelezettségei miatt éppen adott évben mi
az elszámolási kötelezettség. Egy konkrét számot hadd mondjak. 2006 márciusában döntötte
el az Eurostat, hogy egy új elszámolási metodikát kell alkalmazni, ezért 2006-ban az év
közbeni változás miatt 70 milliárd forintot kellett a 2006-os költségvetésben elszámolni, ez a
GDP 0,3 százalékát jelentette ahhoz képest többletként, mint amit addig ismertünk az
elszámolástechnikából. És nem változott semmi. Ugyanolyan futamidőben ugyanannyit fizet
Magyarország a Gripenekért. Ezt csak azért mondom, mert volt és van szerepük ilyenfajta
döntéseknek.

A Budapest Airportra utaltam már, azt gondolom, megválaszoltam, amit kérdezett. A
Malév eladására miért akkor került sor és milyen szempont alapján. Lehet, hogy képviselő úr
számára újdonság lesz, de versenyszempont alapján választottuk ki a vevőt. A mi
kormányunk időszakában valamennyi privatizációs döntésnél kötelező volt a verseny, nem
úgy, mint ahogy önök módosították most a törvényt, azaz most meg lehet csinálni verseny
nélküli értékesítést is. Ekkor a pályázatot benyújtók közül az a pályázó, aki végül megnyerte a
szerződést, volt az, amelyik megfelelt a pályázat kiírásainak, és amelyeik a legtöbb
kötelezettségvállalást tette ezzel kapcsolatban. És ha már ezt szóba hozta képviselő úr, bár
tudom, hogy ebben véleményeltérés van közöttünk, hadd mondjak el még egy dolgot. Miután
Magyarország európai uniós tagországgá vált, az Európai Unióban meglehetősen érzékeny
területnek számít a légi közlekedés támogatási szempontból. Ezért mindaddig, ameddig a
Malév többségileg nem magyar állami tulajdonban lévő társaságként működött, addig
lehetőség volt arra, hogy a Malév, egyébként már a privatizációt megelőzően is meglévő
veszteségeinek finanszírozása nem magyar költségvetési forrásból történjen. Ugyanis magyar
költségvetési forrásból nem lehet légitársasági veszteséget finanszírozni. A Malév
csődtömegét mi is megörököltük önöktől. Tehát a Malév akkor is veszteséges volt, amikor a
mi kormányunk hivatalba lépett. Ebből következően azt gondolom, nehéz lenne olyan évet
mondani, amikor a Malév pozitív mérleggel zárta üzleti évét. Nem szívesen beszélek erről
többet, mert nem akarok ártani a társaságnak. Ha zárt ülést tartanánk, akkor, azt gondolom,
sok érdekességet lehetne ezzel kapcsolatban megbeszélni.

Nem emlékszem kormány-előterjesztések konkrét tartalmára, időpontjára. Honnan
emlékeznék, miközben meggyőződésem legalább tízezer ilyen típusú ügy ment a kezünkön
keresztül, ebből következően, ha ön ennyire tudja, akkor bizonyára megnézte. Nyilván
fellelhető a kormány irattárában. Annyiban azonban véleményeltérés van közöttünk, hogy az
én emlékeim szerint ez a bizonyos kötelezettségvállalás, amire ön utalt, az első privatizációs
szerződésnek is része volt. Én magam úgy emlékszem, hogy amikor az első szerződés
megköttetett az angol partnerrel, akkor is része volt egy, ha nem is pontosan az, amit most ön
elmondott, de egy hasonló vállalása az akkori szerződésnek. Ismereteim szerint ennek
határideje lejárt. Köszönöm a figyelmet.
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ELNÖK: Bocsánat, mindjárt megadom a szót Pősze képviselő úrnak, de nem bírom ki,
hogy ne idézzek az Állami Számvevőszék hozzánk eljuttatott anyagából a Nemzeti autópálya-
kezelő Zrt. által fölvett hitelek elszámolásával kapcsolatban. Azt írják: „Ennek alapvető oka,
hogy az Eurostat jelzése alapján már 2005-ben sem lehetett költségvetésen kívül kezelni az
autópálya-építéssel összefüggő állami kiadásokat A költségvetés a 2005. évben 177,8 milliárd
forint összegű, az NA Zrt. által felvett hitelt vállalt át és fizetett ki. A 2006. évről szóló
költségvetési törvény 109. §-a további 415,9 milliárd forint összegű adósságátvállalásra adott
felhatalmazást a kormánynak az NA Zrt. autópálya-építéssel összefüggő hitelfelvételével
kapcsolatban, holott a jelzett kiadásokat a 2006. évi költségvetésben meg kellett volna
tervezni.” Tehát készséggel elfogadok mindent miniszter úrtól, de itt az Eurostatos elszámolás
kapcsán az Állami Számvevőszék jelezte, hogy már 2006-ban meg kellett volna tervezni ezt a
kiadási tételt, és nem tervezték meg tudatosan, szándékosan. Hát mi ez, ha nem trükk? És
akkor finoman fogalmaztam. Miniszter úr, akar erre válaszolni?

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Természetesen. Ugyanúgy pontatlan a fogalmazás, amit
idézett elnök úr, azt is megmondom, hogy miért.

ELNÖK: Ez egy szó szerinti idézet.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Értem, hogy szó szerinti idézet, de akkor sem a
tényhelyzetet tükrözi. Tudja miért? 2006 elején derült ki a következő. Akkor az volt az
álláspontja az Eurostatnak, hogy az 50 százalékos készültséget elérő autópálya-szakaszok
azok, amelyek a költségvetésben szerepeltethetők. Körülbelül 8 hónappal később született
meg az az álláspontja az Eurostatnak, hogy immáron készültségtől függetlenül kell
figyelembe venni. 2005 őszén bizonyosan nem volt olyan az Európai Unióban egységes
álláspont, ami alapján mindazon tételeket, amiket most fölolvasott szám szerint, már a 2006-
os költségvetésbe be kellett volna állítani, mert 2005-ben, amikor készítettük a 2006-os
költségvetést, nem ez volt az Eurostat álláspontja. Volt egy átmeneti időszak. Az egész
történet hová nyúlik vissza? Ha visszaemlékeznek? 2005 júniusára vagy augusztusára, amikor
Magyarországra jött az Eurostat delegációja vizsgálódni. Ez volt az az MNB-kormány vita,
Szapáry úr szereplésével. Ez az a periódus, amikor az MNB… mindannyiunk számára ismert,
miről beszélek, vagy nem? Nem akarok a részleteibe belemenni, az a lényeg, hogy ekkor
kezdett az Eurostat ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni, addig Európában sehol nem
foglalkoztak ezzel az üggyel. Az MNB akkori kezdeményezésére, hogy szerintük a kormány
nem végzi helyesen az autópálya-elszámolásokat Magyarországon, semmiképpen nem
feljelentésről, hanem kezdeményezésről beszélünk ebben az esetben, kezdett el az Eurostat
ezzel foglalkozni, majd három különböző időpontban három különböző álláspontot
fogalmazott meg. Amire ön hivatkozik, lehet, hogy az ÁSZ a későbbiekben hivatkozhat, de
csak 2006 nyarán következett be, emlékeim szerint az Eurostatnak ez az állásfoglalása,
semmiképpen nem 2005 augusztusában vagy őszén, hiszen 2006 tavaszán még az volt az
álláspont, hogy az 50 százalékos készültségű autópályák elszámolása az, ami a
költségvetésben számolandó el. Köszönöm.

ELNÖK: Nem győzött meg miniszter úr. (Dr. Veres János: A tények ismertetése a
feladatom, nem az, hogy meggyőzzem.) Úgy gondolom, az is fontos, hogy közös nevezőre
jussunk bizonyos tényekben. Márpedig az Állami Számvevőszék tényadatait e tekintetben
elfogadom, hiszen miért írtak volna mást, mint ami a valóság. Parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor az a kérésem, hogy keressék ki az akkori
Eurostat-állásfoglalásokat, kérdezzék meg a Nemzetgazdasági Minisztérium ezzel foglalkozó
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munkatársait, hiszen a tárgyalásokat nem én, hanem ők folytatták, kérdezzék meg a
Statisztikai Hivatal ezzel foglalkozó munkatársait, és kérdezzék meg az MNB ezzel
foglalkozó munkatársait. És ha eltérést tapasztalnának az illetékes intézmények
álláspontjában, akkor erre visszatérhetünk minden további nélkül. Abban bizonyos vagyok,
hogy 3 különböző álláspont volt. A hónapokban bizonytalan vagyok, hogy mikor történt. Azt
tudom, hogy Szapáry út mikor tette a kezdeményezését, azt tudom, hogy ennek hatására
mikor jött Magyarországra az Eurostat delegációja, azt tudom, hogy ezt követően 3 különböző
álláspontja volt az Eurostatnak, és azt is tudom, hogy a harmadik álláspont 2006-ban született
meg. Ezért mondom azt, hogy a Számvevőszék számsora abból a szempontból utólag már jó,
csak nem jó a 2006-os költségvetés tervezési időszakára.

ELNÖK: Miniszteri úr, abban maradunk, hogy írásban föltesszük ezt a kérdést az
Állami Számvevőszéknek, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Bocsánat, nem jó a Számvevőszék, ugyanis nem volt
benne a folyamatban. A Számvevőszék nem volt szereplője a folyamatnak, utólag majd
megnéz valamit, de az a fontos, hogy akkor áll-e rendelkezésre információ, amikor a döntést
meg kell hozni.

ELNÖK: Föltételezem, hogy az Állami Számvevőszéknek valamennyi levelet,
információt átadtak, amikor ezt a véleményét ennek alapján fogalmazta meg. Ha a
Nemzetgazdasági Minisztériumnál lelhető föl, akkor majd rendelkezésünkre bocsátják, és
akkor talán könnyebben eldönthető ez a kérdés. Megkérem munkatársaimat, hogy ebben
lépjünk, hiszen abban maradtunk az ő meghallgatásuknál, hogy amennyiben kérdések
merülnek föl, hozzájuk fordulhatunk, így ezt a kérdést tisztázni fogjuk.

Pősze képviselő úré a szó.

Újabb kérdések, észrevételek

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Számomra világos, hogy
2002 óta évről évre mind abszolút értékben, mind a GDP-hez viszonyítva nőtt az
államadósság, és világos az, hogy egyedül a politika képes költségvetést elfogadni,
módosítani, zárszámadást elfogadni. Tehát teljesen világos, hogy mindazért, ami történt, a
politika a felelős. Történések, hatások mindig voltak és vannak. Itt az elmúlt 8 évből láttunk
néhány dolgot, autópályák építése, amelyeik mindegyikére rá lehet 100-200 milliárdot fogni.
De egyetlen olyan tétel sincs ezek között, amelyik annyira rányomta volna súlyát az elmúlt 8
évre, ami megmagyarázná, hogy miért nem lehetett a 8 év alatt legalább kétszer-háromszor
beavatkozni és megakadályozni ezt a folyamatos növekedést. Hiszen a GDP alakulását
legrosszabb esetben féléves szinten nagyjából elég pontosan lehet követni, illetve a
költségvetés alakulását is félévente elé tisztán lehet látni. Tehát rengeteg beavatkozási
lehetőség lett volna, ha a dolgok rossz irányba mentek.

Az én problémám, túl azon, hogy hová lett a pénz, igazából az, hogy azért, hogy nem
történtek ilyen beavatkozások, kit terhelhet a felelősség. Nem akarok prejudikálni, ezért nem
mondok semmit, csak hangosan vetem fel a kérdést. Nyilvánvalóan megkülönböztetett súlya
van egy pénzügyminiszternek, hiszen ő gyűjti össze, ő ajánlja a költségvetést, de ő csak egy
szereplő a rendszerben. Hiszen ott van a miniszterelnök, akinek szintén meghatározott súlya
van abban, hogy egy költségvetés hogyan alakuljon, milyen tételeket vagy milyen
toleranciával, hogyan fogadjanak el. Azután ott van a pártvezetés a háttérben, amelyik a maga
lobbierejével szintén befolyásolja a költségvetés alakulását. Szomorú esemény ráadásul, hogy
az évről évre növekvő és nem korrigált hiányból sajnos mi, magyarok nem sokat láttunk. Mert
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ha azt mondanák, hogy feléltük a pénzt, akkor azt mondom, hogy ha ez nem is kifogás és
mentség, de ez mégis valami. Csak az a baj, hogy 2004 óta az EU-átlaghoz viszonyított
jövedelem annak ellenére csökkent Magyarországon, hogy közben szegényebb országok
csatlakoztak hozzánk, és az egy főre eső GDP is a mai átlaghoz képest csökkent. Sajnos, a
növekvő adósság elpárolgott, nem épület be, legálisan legalábbis a hétköznapi életünkbe.

No de visszatérve a lényeghez, hogy érzi miniszter úr, az, hogy nem történt érdemi
beavatkozás ez alatt a 8 év alatt, ez egyfajta kollektív felelősség, kollektív kormányfelelősség,
miniszterelnöki felelősség vagy pártvezetői felelősség, ami tetten érhető? Netán az SZDSZ-
nek mint koalíciós partnernek a nyomása? Engem ez érdekelne leginkább. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Seszták képviselő úr is jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon,
képviselő úr.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Pősze képviselőtársamhoz
hasonlóan én is e köré csoportosítanám kérdéseimet. Valóban azt szeretnénk megérteni, én
legalábbis, hogy milyen víziója volt az ön minisztersége előtt is a felálló kormányzati
többségnek. Milyen jövőképet gondoltak az országnak? Gondolom, nem a száznapos
programok és a 2002-es választási ígéretek, hogy 50 százalékkal megemelik a
közalkalmazottak bérét, nem ez volt a víziójuk. (Babák Mihály: azt is mi fizettük ki.) Milyen
pályát képzeltek el az országnak? Hogyan jöhetett létre az a helyzet, hogy konszenzus volt a
politikai elitben a rendszerváltástól kezdődően, hogy a GDP-arányos államadósságot és az
adósságszolgálati kötelezettséget folyamatosan csökkentjük. Megkérdeztem László Csabától
is. Világosan emlékszem a 2002-es választási kampányra. Nem volt sem a leendő
kormánypártok kongresszusi programjában olyan elem, hogy 50 százalékkal megemeljük a
közalkalmazottak bérét. Ez a választások előtt 10 nappal újsághirdetésekben köszönt ránk.
Emlékszem rá, annyira döbbenetes volt. Ez nem kormányzati akarat kérdése, hogy
megemeljük 50 százalékkal a béreket, illetve ennek vannak aztán következményei.

Tehát nekem az a meglátásom, és talán ez a 2006-os választási kampányban és utána
az őszödi beszédben csúcsosodik ki az a fajta felelőtlenség, amit úgy tudnék összefoglalni,
hogy országomat egy lóért. Tehát fontosabb volt az önök politikai közösségének az ország
jövőbeni sorsánál, növekedési kilátásainál, generációk sorsánál, a leendő nyugdíjasok
sorsánál, hogy megszerezzék pőrén, pusztán a hatalmat. Nekem ez a summázata ennek az
egész folyamatnak. Mind 2002-ben, mind 2006-ban van egy természetes logikája az európai
demokráciákban a kormányzati ciklusoknak. De ez messze túlment azon. És ott van a 2005-ös
száznapos program is, amelyben nyilván ön aktív közreműködő volt kormánytagként, ami
visszaköszön, bizonyára ön nem mondta Őszödön, de a miniszterelnök azt mondta, hogy
trükkök százaival takarták el a költségvetés problémáit, és próbálták jobb színben feltüntetni a
közvélemény előtt is ezeket a folyamatokat. És biztos, hogy volt törvénytelenség, mert nem
abban az időben tették közzé a költségvetési adatokat, amikor a törvény szerint meg kellett
volna tenniük, hanem a választások után. (Dr. Veres Jánosnak.) Akkor cáfolja meg! Cáfolja
meg! Itt egészen biztosan volt egy időbeli csúszás. Nem a törvényben meghatározott időben
történt, persze, Magyarország jogász nemzet, biztosan van rá törvényes magyarázat, de hogy a
politikai folyamat ez volt, ez számomra egyértelmű. El akarták titkolni az ország lakói, az
állampolgárok elől a tényleges helyzetet, és szebb fényben tüntették fel a költségvetési
számokat. Miniszterelnök maga az ő szájával mondta ezeket, és senki nem cáfolta meg.
Beszámítható volt akkor a miniszterelnök, felelőssége tudatában beszélt, a frakció előtt
beszélt, nem csak úgy a vakvilágban vagy tudatmódosító szerek hatására.

Azután ott volt a politikai egyetértés. Ön miniszter volt, és a miniszteri esküje kötötte.
Az ellenzéknek is megvan persze a felelőssége, minden képviselőnek, de a kormányprogram
végrehajtásában vagy abban a vízióban, ami volt, ha volt, a kormánypárti képviselőknek,
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minisztertársainak, képviselőknek kellett szövetségeseket találni. Tehát, ne haragudjon, ez a
felelősség szétterítése, ellenzékre kenése. Önök voltak kormányon, az önök lehetősége volt
olyan jogszabályokat alkotni, amelyek ezeknek a folyamatoknak gátat szabnak, vagy
megfelelő egyensúlyt találnak a szociálpolitikai szempont és az infrastrukturális beruházások
diotómiájában. Melyik volt fontosabb a kormánynak? A politikai célokat el kellett volna
dönteni. És még egy érzésemet szeretném megosztani önökkel, úgy tűnik számomra László
Csabáról, Draskovics Tiborról és az egész kormányzati magatartásról minden
hozzászólásukból, hogy önökkel csak úgy megtörténnek a dolgok. Vannak folyamatok,
amelyek megtörténnek, átmennek a kormányon. Akkor miért vállaltak miniszteri felelősséget?
Miért akartak hatalomra kerülni? Csak úgy megtörténtek a dolgok mindig? László Csaba és
Draskovics Tibor azt mondta, hogy az ő miniszterségük alatt még rendben voltak a dolgok.
Mintha arra utalt volna az ő magatartásuk, hogy áttolják a felelősséget a Gyurcsányra, és majd
a Veres elviszi a balhét, mert igazából abban a 4 évben történtek meg azok a folyamatok,
amelyek már kezelhetetlen. Azután majd meghallgatjuk az Oszkót, ő pedig majd azt fogja
mondani, hogy ő tette rendbe, amit a Veres elrontott. Tehát ez a várható forgatókönyv.

Tehát az ön minisztersége alatt mikor volt az a pont, amikor azt gondolta, hogy innen
most már ne tovább. Emlékszik-e olyan beszélgetésre, kormányülésre, vitára, amikor azt
mondta a miniszterelnöknek, hogy te, Feri, most már ez így nem mehet tovább. Ez az ország
mégis csak több annál, hogy mi kormányon maradjunk. Volt-e ilyen lélektani helyzet, ilyen
motiváció?

Néhány konkrét kérdést, ha megenged. Moszkvai kereskedelmi képviselet. Éppen
akkor jártam Cseljabinszkban, és visszafelé akkor szálltak fel a hattyúk a plakátjaikon. Akkor
volt a szeptemberi jelentése az uniós raportőröknek, hogy a folyamatok, nem tudom, milyen
megfontolások alapján, de rendben vannak. Önök kitették a gigantokat, és utána jött a
világgazdasági válság, amit, nekem úgy tűnik, igyekeztek arra felhasználni, hogy elfedje az
addigi folyamatokban rejlő felelősséget. A személyes felelősséget, a közös kormányzati
döntés felelősségét. Igazából, ha ez a válság nem lett volna, akkor ki kellett volna találni, mert
a magyar gazdaság válságban volt a pénzügyi világválság előtt is. Ez legyengült helyzetben
érte a magyar gazdaságot. Hasonlítsuk össze a szlovákiai adatokkal, a környékbeli
országokkal. Abban az időszakban ezek az országok lehagytak bennünket. Döbbenetes
számok vannak ilyen vonatkozásban. Azt a történelmi esélyt, ami a felzárkózásunkra lett
volna, önök a hatalomért eljátszották. (Babák Mihály: Az ország pénzét.) Igen, és a
nemzedékek jövőjét. Ennyit egyelőre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úr, öné a lehetőség!

Dr. Veres János válasza

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Pősze úr kérdésére, persze, a politika felelősségében
teljes mértékben egyetértünk egymással. Abban nem értünk egyet, hogy miért nem lehetett
beavatkozni 8 év alatt. Először is úgy látom, hogy itt vannak bizonyos félreértett helyzetek. A
magyar jogrend szerint, a jelenleg is érvényes alkotmány szerint kormányzati döntések
születnek ezekben a kérdésekben, amelyek ebből a szempontból relevánsak. Egy miniszternek
semmiképpen nincs kitüntetett döntési lehetősége, előterjesztői lehetősége van. Ez azt jelenti,
hogy a pénzügyminiszter is azt teheti, amit bármelyik másik miniszter, hogy kezdeményez,
javaslatokat tesz, azután lesz kormánydöntés. Vissza lehet keresni minden további nélkül az
én kezdeményezéseimet és még sok minden mást.

Azért nem értek egyet ezzel a megállapítással, mert többször beavatkoztunk a 8 év
alatt. Szeretik ezt ma, utólag lekicsinyíteni (Babák Mihály közbeszól.), nem értett vele egyet
akkor Babák úr sem, annak ellenére, hogy most közbebeszél, amikor Magyarországon
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megfogalmaztuk azt a konvergenciaprogramot, aminek alapján Bokroshoz és minden más
sanyargatóhoz hasonlítottak bennünket. (Babák Mihály: Rosszabbak voltak.)

ELNÖK: A miniszter úré a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kezdeményezést tettünk arra, hogy a közszféra
alkalmazottainak létszáma mintegy százezer fővel csökkenjen. Kezdeményezést tettünk arra,
hogy kisebb legyen a közszférában kifizetett bér, járulékkal és minden mással együtt. Nagyon
szigorú intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a különböző, közpénzből
finanszírozott intézmények belül maradjanak a költségvetési kereteiken. És mind-mind azt
szolgálta, hogy a költségvetés kiadási oldalán érdemben egy értékhatáron belül maradjanak a
kiadásaink. Nem szoktak erre visszaemlékezni, de meg kell nézni, hogy amikor én miniszter
voltam, abban a periódusban mintegy 80 ezer fővel lett kisebb a közszféra alkalmazottainak
létszáma 4 év alatt. Ezt részben a 2006-ban megfogalmazott konvergenciaprogram
következetes végrehajtásával értük el. Vezettünk be bizonyos olyan normatív mutatókat,
amelyek alapján mérésre kerültek a közszférában dolgozók, legalábbis a minisztériumi
igazgatásban dolgozók teljesítményei. Vezettünk be olyan mutatókat, amelyek alapján az ő

munkájuk minősítése és jövedelmük összekapcsolásra került. Ez kifejezetten az üzleti
szférából áthozott egyik-másik tapasztalatnak az államigazgatásba történő beépítése volt.
(Babák Mihály: A szándék jó volt, csak nem sikerült.) Az, hogy ma már ez nincs, egy dolog.
Azt tudom mondani, hogy az üzleti szféra mindig azt várta el, azt követelte, akármilyen
találkozó volt, hogy az ott alkalmazott módszerek minél szélesebb körben kerüljenek az
államigazgatásban is átvételre, bevezetésre.

Az, hogy mennyi valósulhatott meg ezekből a kezdeményezésekből, természetesen
mindig-mindig politikai mérlegelés és döntés kérdése volt. Ezt sohasem nevezném szigorúan
szakmai döntésnek, hiszen itt mindig emberekről, intézményekről, kialakult struktúrák
meglétéről vagy éppen megváltoztatásáról, fölszámolásáról van szó, éppen ezért ezek mind-
mind olyan ügyek, amelyekben csak felelősséggel és körültekintően lehetett beavatkozni.
Mondok egy konkrét példát azért, mert ezen bizottság egy másik albizottságában ezzel
kapcsolatban hangzottak már el téves nézetek. 2006 őszére vált nyilvánvalóvá különböző
jelzések alapján, hogy a csökkent munkaképességűek foglalkoztatására folyósítható
költségvetési támogatás felhasználásánál különböző visszaélésekre került sor. Ekkor a
beavatkozásról magáról döntöttünk, a beavatkozás mikéntjéről viszont nagyon nehéz volt
döntést hozni. Már csak azért is, mert például aki ezzel foglalkozott a minisztériumban
vezetői szinten, azt megverték a lakására menet. Fizikailag bántalmazták azért, mert hozzá
kívánt nyúlni ennek a pénzfelhasználásnak a mikéntjéhez az állam vagy a kormány maga.
(Seszták Oszkár kérdésére.) Természetesen kértem a budapesti főkapitánytól, hogy személyi
védelmet kapjon az illető. Azt követően rendőrök védték.

De mi a dolog folytatása? A folytatása az, hogy különböző szervezetek ellen, amelyek
gyanús körülmények között használták föl a pénzt, feljelentés született, másrészt APEH-
vizsgálat volt. Megszigorításra került a pénz folyósítása, ami feszültségeket teremtett rögtön,
hiszen azok a szervezetek, amelyek normálisan működtek, a likviditási nehézségek hatására
jelentősen tiltakoztak, illetve ezt követően több minisztérium együttműködésében
elrendeltünk egy olyan auditálási rendszert, amely éppen az európai uniós megfelelés
kritériumainak megkövetelését tette feltételnek a továbbiakban, és jelentős részben csökkent
az ezzel foglalkozó, ezt a támogatást a későbbiekben igénybe venni képes szervezetek száma.
Ezen albizottság ezt mint negatívumot hozza föl, hogy túlságosan kevés szereplőnél
koncentrálódik ezt követően a kevesebb pénz felhasználása. Na de ellenőrzött szereplőknél.
Olyan szereplőknél, amelyek működése kontrollált, akik többféle vizsgálaton átestek, akiknél
munkaköri feltételeket és sok minden mást is megvizsgáltak azok, akik erre hivatottak voltak.
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Arra mondtam csak el ezt, hogy egyetlenegy területen a sok hónapig tartó átmeneti folyamat,
a rengeteg érdeksérelem nagyjából 30 milliárd forint költségvetésen belül maradását
eredményezte a későbbiek során.

Az is pontatlan volt a képviselő úr megfogalmazásában, hogy évről évre növekedett a
hiány. Nem volt évről évre növekvő hiány Magyarországon. Van legalább három olyan év,
amikor kifejezetten csökkenő volt a hiány. Sőt, a költségvetésben rögzítettnél is alacsonyabb
lett a hiány, sőt, a konvergenciaprogramban szereplőnél is gyorsabb volt a hiány csökkenése.
Úgy igaz a dolog, hogy minden évben volt valamilyen mértékű hiány Magyarországon. Mert
Magyarországon a költségvetés sohasem zárt szufficittel. Elsődleges többlete volt már a
költségvetésnek, ilyen volt a 2007-2008-as év, de a költségvetésnek nem volt többlete az
elmúlt 20 évben sohasem, ha Fidesz-kormány időszak volt, ha más kormány volt, akkor sem
volt többlete a költségvetésnek. Szerintem az érdemi beavatkozások olyan határmezsgyén
történtek, amelyek a szakmai javaslat még politikailag megvalósíthatónak ítélt mikéntje volt.

Szerintem téved Seszták úr, amikor azt mondja, hogy a politikai erőkben konszenzus
volt abban, hogy a GDP-arányos adósság csökkenjen. (Seszták Oszkár közbeszól.) Nem.
Nem. Szerintem Magyarországon a GDP-arányos adósság csökkentéséről én akármit is
mondtam miniszterként, nem értett vele egyet az ellenzék. (Babák Mihály: Nem az
ellenzéknek kellett egyetértenie, a kormánypártnak.) De a politikai erőkről volt szó. (Seszták
Oszkár: Ezt láttuk a Horn-kormány időszakában is, más kormányok idején is ez a kormányzati
törekvés érezhető volt.)

ELNÖK: Miniszter úré a szó!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ezt értem. Erre azt válaszolom, hogy bárcsak igaz lett
volna Magyarországon, hogy a mindenkori ellenzék azt mondta volna, hogy ne legyen
költségvetési túlköltekezés. De nem ez volt jellemző Magyarországon. Gondolják végig!
Olyan parlamenti választási kampányok zajlottak, amelyben a rálicitálás volt a jellemző. Ez
volt 2002-ben is, ez volt 2006-ban is. Az igazi nagy probléma az, hogy azt sugallták a
társadalomnak ezzel a politikusok, hogy egyébként csak akarni kell, és elkölthetünk
bármennyit. Ez egy súlyos tévedés. Szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Azt tudom csak
mondani, hogy én soha nem kaptam támogatást, sem Babák úrtól, amikor ellenzékben volt,
sem mástól az ellenzéki oldalon, hogy ha mi azt mondjuk a konvergenciaprogramban, hogy
csökkenjen az a bizonyos adósság, sőt, elsődleges többlet legyen, főleg a GDP-arányos
adósság ne növekedjen, akkor igenis, ha ennek érdekében hozunk intézkedéseket, akkor
azokat támogatják. Csakhogy van másfajta viselkedés is. (Babák Mihály: Csak rossz helyről
vették el, meg loptak mindent.) Már bocsánat, kétharmados többség soha nem volt. (Seszták
Oszkár: Ehhez nem kellett kétharmados többség.) Hát hogyne kellett volna. Ez nem így van,.
kérem, szépen. (Babák Mihály: Közben loptak, meg folyt a pénz.)

ELNÖK: Maradjunk a föltett kérdéseknél, azt javaslom, és majd újabb kérdésekre
nyílik lehetőség.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt akarom mondani Babák képviselő úrnak, hogy
sajnos ez egy tévedés. Magyarországon az volt elhitetve a közvéleményben, hogy lehet
minden további nélkül költekezni, tulajdonképpen csak azon a gonosz kormányon múlik,
hogy most hagyja vagy nem, ad-e többet vagy nem. Ad-e 14. havi nyugdíjat vagy nem.
Mennyit emel a nyugdíjon? Ez kifejezetten olyan vita, a mindenkori nyugdíjemelés értéke,
miután rá van bízva a kormányra, hogy több lehet, mint ami kijön a KSH számai alapján.
Lehet fölfelé kerekíteni. Volt olyan év ebben a periódusban is, amikor a kormány többet adott
2005 őszén. Azután már, decemberben, miután a költségvetés meg volt tervezve és
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elfogadtuk, 2006-ban nekünk utána kellett nyúlni a költségvetés módosításánál a magasabb
bázis miatti többlet-nyugdíjkiadáshoz. (Seszták Oszkár közbeszól.) Az a lényeg, hogy volt egy
ilyen szabad döntés, ami megszületett. (Babák Mihály: Mi lett a vége? A lakosságot
megszorították.) Misi, amikor 1 százalékkal többet kap a nyugdíjas, akkor azt ne mondd
megszorításnak.

Azt tudom tehát mondani, hogy én reagáltam most a megjelent
konvergenciaprogramra, de nem úgy reagáltam, hogy ez semmit nem ér, teljesen rossz, ez
elvetendő. Ugyanis a következő az én gondolatom. Ha én konzekvens akarok lenni
politikusként, és bárcsak ilyen lett volna a mi ellenzékünk annak idején, akkor el lehet azt
vállalni, hogy vannak olyan célok, amelyek igenis nem népszerű intézkedésekkel elérhetők.
De akkor legyünk konzekvensek. (Közbeszólásra.) Én vagyok itt, én a magam nevében
beszélek ebben a történetben. Csak azt tudom mondani, hogy miután nem tud újat mondani az
önök kormánya sem, gondolják ezt végig, most a konvergenciaprogramban ugyanazokat a
területek jelölik ki, mint a strukturális reform területei, ami a mi
konvergenciaprogramunkban szerepelt, és amiről én 2006-ban 140-szer beszéltem a választási
kampányban. Miért? Persze, mert másutt nem tud annyi pénzt változtatni az államháztartás
rendszerein belül, amennyi érdemben hozzájárulhatna az elsődleges többlethez, illetve a hiány
csökkentéséhez.

Ha ez így van, márpedig így van, akkor valamilyen módon persze kellene, hogy
méltányosak legyünk egymáshoz annyiban, amennyiben ha én indokoltnak tartottam, csak
egy példát mondok, az oktatási rendszer változtatását, nem akarok belemenni, mert a
kiragadott szövegkörnyezetet félre lehet érteni, de nagyjából tudjuk, hogy miről van szó,
akkor én most nem fogom azt mondani, hogy ahhoz nem kéne hozzányúlni. (Közbeszólásra.)

ELNÖK: Képviselő úr, lesz lehetősége a második körös kérdéseknél.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérem szépen, miután a 2006-os kampány is szóba
került, hangsúlyozom, hogy a 2006-os kampányból vissza lehet idézni bármelyik szereplésem
bármelyik tartalmát. Még egyszer mondom, nem arról az oldalról lehet kritika tárgya, ami itt
fölmerült, hanem éppen a másik oldalról, hogy vajon azok a kijelentések mennyiben rontják a
mi politikai oldalunk választási sikerét vagy választási esélyét. Ez az igazi kérdés, hiszen az a
közfelfogás érvényesül, hogy ha erről beszélünk, az rontja a választási esélyünket. Ezért nem
volt ebben a dologban kialakult nézetazonosság.

Az megint csak a fideszes legendáriumban lévő törvénytelenség, hogy mikor teszünk
közzé költségvetési adatokat. A tényhelyzetet bíróság állapította meg azóta jogerős ítélettel,
ezért tudom mondani, nem szabad rá hivatkozni a továbbiakban, mert ellentétes a bíróság
döntésével. Nincs olyan törvény, amely előírná, hogy mikor kell közzétenni költségvetési
adatot. Azért mondom ezt ilyen határozottan, mert önök rögtön megváltoztatták, amikor most
kormányra kerültek. Ma a költségvetési bizottság tagjai kapnak havi jelentést? Nem kapunk.
Egy adatot nem kapunk költségvetési bizottsági tagként, amióta Fidesz-kormány van.
Ameddig mi voltunk kormányon, kaptak, igen, minden hónapban kaptak. Amikor mi voltunk
kormányon, évente minimum háromszor voltam a költségvetési bizottság előtt bizottsági
meghallgatáson különböző témák kapcsán. Azt tudom erre mondani, hogy 2006-ban csak
annyi történt, hogy a Pénzügyminisztérium által közzétett publikációs naptár szerint tettük
közzé az adatokat, és ezt követően tette közzé Sólyom László köztársasági elnök a 2006-os
választás időpontját. Nem mi befolyásoltuk. Erre vonatkozóan született egy kezdeményezés
bírósági eljárásban, négy éven keresztül húzódott, már egy jogerős bírósági döntés van arra
nézve, hogy mi akkor minden törvényi kötelezettségnek pontosan, maradéktalan tartalommal
eleget tettünk. (Babák Mihály közbeszól.) Van még perem ezzel kapcsolatban vezető fideszes
politikusokkal, miután van bírósági döntés a tényhelyzetet illetően, lehet nagy
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valószínűséggel mondani azt, amit az imént mondtam, hogy nem kell erre hivatkozni, mert ez
nem így van. (Babák Mihály közbeszól.) De Misi, akkor miért nem kapunk publikációkat mi
mint bizottság mostanában? Erre válaszolj, ha már közbeszóltál. (Babák Mihály: Mit értünk a
tiétekkel? Semmit.)

ELNÖK: Babák képviselő úr, lesz mód és lehetőség a következő körben kérdéseket
föltenni. (Babák Mihály: Igen, tudom, tudomásul vettem.) Egy kis higgadtságot, türelmet
szeretnék kérni mindenkitől. (Babák Mihály: Nehéz.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azzal kapcsolatban, hogy a tényleges helyzetet el
akartuk-e titkolni a nyilvánosság elől, azt tudom mondani, hogy az én miniszterségem ideje
alatt minden hónapban pontosan tájékoztatást kapott a nyilvánosság az interneten keresztül, a
sajtó képviselői sajtótájékoztatókon, a parlament költségvetési bizottsága minden hónapban
részletes adatokat kapott a költségvetés helyzetéről. Semmilyen módon nem volt
lehetőségünk, szándékunk és cselekedetünk sem arra nézve, hogy ilyen értelemben bármi nem
lett volna publikus, nyilvános, ismert információ. Azért tudok nyugodtan arra hivatkozni,
hogy tessék megnézni az akkori információkat, mindenki számára rendelkezésre állt.

Na most, a válságot ki kellett volna-e találni. Ez teljesen téves közgazdaságilag,
megmondom miért. 2008 szeptemberében az Európai Bizottság, amelyik közismerten
meglehetősen sziklás szervezet, hiszen mindig pesszimistább az adott országoknál, nemcsak
Magyarország, hanem más ország esetében is így viselkednek, már le merte azt írni
szeptemberben, hogy kedvezőbben fognak alakulni a makrogazdasági adataink, túl fognak
teljesülni a célkitűzések, amelyeket a költségvetésben és a konvergenciaprogramban
rögzítettünk. Akkor higgye el, hogy ezt ők így is látták az akkori folyamatok alapján. Én
mindmáig nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy akkor még nem volt ennek az országnak négy
hónapja arra, hogy elérje azt a célt, amit akkor teljesen reálisan elért volna. Nem mi
befolyásoltuk azt, ami bekövetkezett, bárki bármit mond. Én Franciaországban voltam akkor
pénzügyminiszteri találkozón, azon a hétvégén, amikor hétfőn bedőlt Amerikában a bank,
senki nem mondta ott péntek-szombaton, hogy itt ekkora probléma egyáltalán fölmerülhet. El
nem képzelte akkor senki sem tulajdonképpen, hogy ilyen mértékű lehet a gond.

Még egyszer mondom, nagyon sajnálom, hogy bekövetkezett, hiszen
Magyarországnak az a néhány hónap még valószínűleg elég lehetett volna ahhoz, hogy a
költségvetési egyensúly szempontjából stabilabb helyzet legyen. Tudom, az egy valóságos
probléma, hogy ekkor még növekedésileg nem álltunk jól, egy stabil költségvetési helyzetben
induló növekedés fenntartható, hosszú távú növekedést biztosítana ennek az országnak. Ma
sem állunk úgy, mint akkor, 2008 szeptemberében állt az ország ebből a szempontból. Ezért
nem értek egyet azzal, hogy bárki ki akarhatta volna találni ezt a válságot, vagy bárkinek jól
jött volna. Éppen az jött volna jól, ha úgy tetszik a politikai számítás is éppen azt
tartalmazhatta volna optimistán, hogy ha 2008 végére odaérünk, amit a konvergenciaprogram
kitűzött, akkor 2009-ben már van arra egy évünk, hogy még a választásokat megelőzően
lehessen a megszorítások eredményét látni, amit meg kellett csinálni.

És ha már a megszorítás szót kimondtam… (Seszták Oszkár közbeszól.) Hogyan?

ELNÖK: Képviselő úr! (Seszták Oszkár: Elnézést.)

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én tehát azt tudom mondani, hogy ha már erről
beszélünk, nem tudja megúszni senki sem azt, hogy költségvetési kiadáscsökkentés
megspórolásával érjen el ilyenfajta helyzetet, és ezt a 2006-os parlamenti vitában nagyon
szépen lehetett érzékelni, a 2006 júniusában zajló parlamenti vitában, mert egyetlenegy ország
sincs, amely pusztán növekedésbarát intézkedésekkel tudott volna egyensúlyi helyzetet
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teremteni. Mi végignéztük valamennyi ország példáját az Európai Unióban az elmúlt 25
évben, mindenki keresztülment egy ilyen perióduson, mindenütt együttesen alkalmazott
bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedésekkel együttesen tudták elérni azt a célt, hogy a
költségvetésük valahol a kiegyensúlyozott sávba kerüljön. Ezt akár azt északi országoknál,
akár a közép-európai, akár a dél-európai országoknál megnézzük, így következett be.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Öt perc szünetet tartunk, utána folytatjuk a bizottsági ülésünket.
(Rövid szünet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk munkánkat. Babák képviselő úr jelezte, hogy
szólni kíván. Parancsoljon!

Újabb kérdések, észrevételek

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Végtelenül szomorúan hallottam, hogy
miniszter úr ma sem mondja, vagy sejti, de nem mondja, vagy nem teheti, hogy mik az okai
az eladósodás ekkora mértékű megnövekedésének a 8 éves kormányzásuk alatt. Hiszen azt
mondhatná, hogy nem ön volt minden alkalommal a pénzügyminiszter, és ez teljesen igaz, de
önök voltak kormányon. Valahová eltűnt ez a rengeteg pénz. Felhasználták. De az okait nem
tudja. Az viszont egy hamis állítás, hogy a költségvetésben önök elszámoltak. Valójában igaz,
de tudja, a költségvetés a kormány költségvetése, hiszen ő van a kormányrúdnál, ezért nem
lehet mutogatni ebben sem ellenzékre, sem másra. A zárszámadás pedig szintén a köznek
szól, de a kormánynak kell a tanulságot levonnia.

Kedves Miniszter Úr! Arra nem adott választ, hogy milyen tanulságokat vontak le a 8
év kormányzás alatt a növekvő államháztartási hiányt illetően és arra, hogy hol folyik el a
pénz. Úgy gondolom, az okokat keresve azt meg kell állapítani az Állami Számvevőszék
jelentéséből, amit az éves zárszámadás mellé csatolt, ez az ön idejében is így volt, hogy nem
tudta megvizsgálni, mert nem tartották be az államháztartási szabályokat. Nézze, az fikció és
fölösleges vita, hogy mikor tesszük nyilvánossá. Ha egy kormánynak nincs külön
érdekeltsége, akkor szándékában áll igazat mondani és tájékoztatni azokat, akik
megválasztották, és ezzel önök is tartoztak. Napvilágra kell hozni minden olyan adatot, ami
nem sért üzleti érdeket, ugyanakkor az állampolgárokat helyzetbe hozza a tanulságokat
illetően. Az is igaz, hogy öntől megkaptuk annak idején a havi és negyedéves jelentéseket, de,
kedves miniszter úr, mondja, mi befolyásunk volt rá? A költségvetési bizottságnak? Az égadta
világon semmi, mert semmit nem fogadtak el. Nem nekünk kell a tanulságot levonni egy-egy
időszak gazdálkodási hiányáról. Én mindig csak annyit tudtam megfogalmazni, hogy nagy a
baj. És ez ténylegesen így volt hosszú időn keresztül, mindig azt mondtuk a költségvetés és a
jelentések kapcsán, hogy nagy a baj, hiszen két napig volt az államkasszában jövedelem,
bevétel, az eltűnt, és nőtt a hiány.

A második számú észrevételem, és ebben nem láttam az ön hathatós együttműködését,
intézkedését, ez pedig a vagyongazdálkodás. Tisztelt miniszter úr, a vagyongazdálkodás
rengeteg hiányt termelt. Hozott pluszbevételt, ugyanakkor rengeteg kárt is okozott. Nézze, az
Állami Számvevőszéktől kezdve mindenki kifogásolta a vagyongazdálkodást, és semmi nem
történt 8 év alatt. Ezért van tele a bíróság mindenféle üggyel, mert ezt rosszul csinálták.
Hozzá kell tennem azt is, hogy az államadósság mértéke lényegesen magasabb lett volna, ha
nem kótyavetyélnek el rengeteg vagyontárgyat. Hiszen az aktuális vagyonértékesítéssel,
fölélve az állami közvagyont, az aktuális költségvetési hiányt csökkentették. Ezt borzasztónak
tartom. Az is borzasztó, amikor valaki eladósodik ész nélkül, konkrét cél nélkül. Mert ha azt
mondta volna az autópályák kapcsán, hogy képviselő úr, föl kellett vennünk hitelt, mert
fontos volt az országnak az autópálya, igyekeztünk a legolcsóbban megépíteni, akkor
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elfogadom, mert van egy helyes cél, ami gazdaságot élénkít, különféle pozitív hatással jár,
kiszolgálja az embereket, és akkor tudom, hogy ez adósságnövekménnyel jár. Ezt egyszerű

józan paraszti észre lefordítva, ha az ember fölvesz egy autóra vagy lakásépítésre hitelt, van
egy konkrét célja. De önök úgy vettek föl hitelt, úgy növelték az államadósságot, hogy nem
volt konkrét cél. Mert ha céllal teszik ezt, akkor tudatos cselekvésről van szó. Fenntartom
azon véleményemet, hogy elfolyt az állami költségvetésből a pénz.

Hiszen, még egyszer elmondom, a Számvevőszék az önök kormányzása alatt több
alkalommal rögzítette azt, hogy a fejezetek, a minisztériumok gazdálkodása, éves működése
nem ellenőrizhető, mert nem tudtak elszámolni. Folyt a pénz mindenhol. Úgy gondolom,
nagyon nagy baj volt az, hogy nem volt igazából gazdaságpolitikájuk, mert önnek
pénzügyminiszterként is tudnia kell, és tudom is, hogy tudja, a gazdaságpolitika bevételi
oldalról jelentős segítséget ad az államháztartásnak. Az adópolitikában csak a fiskális
restrikciót, az elvonásokat alkalmazták, ezzel a gazdaságot is, a lakosságot is elszegényítették.
Nagy gondnak látom azt is az eladósodásban, hogy a bevételek behajtásában rengeteg
anomália volt. Számlagyárak, áfacsalások voltak és sok egyéb más, amire ön nem utalt, pedig
ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az államháztartás hiánya növekedjék és eladósodjék az
ország, hiszen a kiadásokra kevés volt a bevétel, és hitellel, államkötvény-kibocsátással
próbálták finanszírozni. Persze, eljött az az idő, 2008-ban, amikor már senkinek sem kellett az
állampapír.

Ön kikerülte a választ arra, amit meg kell fogalmazzak, de csak teóriaként, hogy túl
drága volt a koalíció az önök számára és az ország számára. A hatalom megtartása is túl drága
volt. Ezeket szubjektív véleményként fogalmaztam meg, de figyelve a válaszait, a ki nem
mondott mondatokat, az a vélekedésem, hogy drága volt a koalíció, túl sok célszerűtlen
paktumot kötöttek az ország költségvetésének rovására. Gondolok az autópálya-építésekre, a
PPP-re és különböző, az oktatással kapcsolatos kérdésekre. A nyugdíjjal kapcsolatban hadd
említsem meg önnek, de ön is nagyon jól tudja, hogy igenis egy kötelező
magánnyugdíjpénztár megszüntetése növeli az államháztartás kiadását majd a későbbi
években, amikor aktuális lesz. De azt is tudnia kell, hogy az a pénz, amit kivittek az állami
nyugdíjalapból, növelte az államadósságot. Ön nem hivatkozik erre. Pedig 8 év alatt tudták, és
nem tettek semmit sem, sőt, a kiáramlás mértékét növelték. Nem tudom, ön szólt-e a
kormánynak erről, volt-e előterjesztése, de biztos az, hogy az állami nyugdíjalap lefelezése,
szűkítése, mivel az államilag beszedett pénzt allokálták a magánnyugdíjpénztárakban, majd
ezt az aktuális kifizetésekre állampapírban visszahozták, nemcsak az államadósságot, hanem a
költségeket is növelte. Ésszerűtlenül növelte. Ezt önnek jó közgazdásznak tudnia kellett
volna, és tennie kellett volna valamit sürgősen, amikor látta a folyamatokat. Ön nem tette meg
ezt. Legalábbis a kormánya nem tette meg, azt nem tudhatom, hogy ön tett-e előterjesztést,
hiszen kormányülésekről nem igazán volt tudomásunk.

Száz szónak is egy a vége, túl sok ésszerűtlen lépés, túl sok paktum, túl sok olyan alku
történt, ami az állami költségvetésre negatív hatással volt. Keressük az okot. El kell
mondanom azt is, hogy nem segített az okok föltárásában. Pedig úgy gondolom, hogy önnek
is kötelessége képviselőként, nekünk is olyan tapasztalatokat gyűjteni, és olyan okokat
feltárni, amelyeket nem lehet, nem szabad megismételni. Miniszter úr, ön élcelődve
hivatkozott a 2011-es költségvetésre. Tudja nagyon jól, hogy ön fölvett hitelt, amit nem akart
megmutatni, a feltételeit sem, majd aztán később zárt ülésen ezt megtette. Azt ön pontosan
tudja ebből a hitelszerződésből, hogy ön személy szerint 2011-re, 2012-re és 2013-ra a
költségvetésre további terheket rótt. Ön személy szerint a kormányával. Amit 2011-ben,
2012-ben, 2013-ban vissza kell fizetni, és ez az állami költségvetésre forrásszűkítőként hat.
Nem lennék az ön helyében e tekintetben flegma.

Száz szónak is egy a vége, nagyon szomorú vagyok azért, mert nem sikerült öntől
olyan támpontokat, konkrét tényeket kapni a mai megbeszélésen, amelyek tanulsággal
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szolgálnának a közvélemény és a szakma számára is, hogy mit nem szabad megcsinálni.
Emlékszem rá, hogy ön a költségvetését bivalybőr táskában vitte. Nem volt olyan jó az a
költségvetés, biztosan azért vitte ilyen vastag bőrben. (Derültség.) Tudta ön, hogy mi a hiba,
mert azt nem hiszem, és nem is feltételezem, hogy nem tudta. Ha pedig valaki valamit tud, és
nem tesz ellene, akkor önmaga is felelős érte. Mert nem tett meg mindent. Továbbra is azt kell
mondanom, hogy túl drága volt a koalíció, folyt a pénz mindenhol, nem tartották be az állami
szabályokat, csökkentették és eladták a családi ezüstöt is, ami még maradt belőle. Továbbra is
azt kell mondanom, ön helyesen mondta, hogy nem a legizgalmasabb része az állami
költségvetésnek és a zárszámadásnak a kötelezettségvállalás kimutatása, de abban sem
törekedtek rá, hogy konkrét és naprakész legyen.

Én pedig azt mondom, hogy aki nem tudja, mivel tartozik, az vakon vezet. A
sommázott véleményem az, hogy nagyon tudatosan, de vakon vezettek. Azért tudatosan, mert
érdekek húzódtak meg mögötte, a hatalom érdeke, a koalíció érdeke és a magánérdek, de nem
érdekelte önöket az ország érdeke. Ez az egy fontos dolog maradt csak ki. Az már a politika
síkja, amit mondtam, bocsásson meg érte, de nem tudom elfogadni a tájékoztatását.
Köszönöm.

ELNÖK: Seszták képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Elnézést a közbevetésekért, csak
közel ülünk egymáshoz, és megfeledkeztünk magunkról, mintha egy magántanácskozmányon
lennénk. Lehet, hogy azért, mert néhány dologban nem voltam elég konkrét. De nem is
akartam az lenni. Tényleg inkább az okokra és a motivációkra voltam kíváncsi. Őszintén
érdekel, nem az, ami le volt írva a kormányprogramban, hanem hogy mit gondolt a miniszteri
tevékenységéről, milyen pénzpolitikai és gazdaságpolitikai pályán kell azokat a folyamatokat
irányítani. Minisztertársai azt mondták, hogy addig rendben voltak, lehet, hogy igazából
néhány százalékkal nőtt a GDP-arányos államadósság, és az eurobevezetés, a maastrichti
kritériumok teljesítése célként tarthatóak voltak az ő idejükben. Ön ezen a pályán kívánt-e
továbbmenni vagy más elképzelései voltak, és mikor volt az a pont az ön minisztersége
idején, volt-e egyáltalán olyan pont, amikor úgy gondolta, hogy elszabadultak a folyamatok,
vagy olyan irányt vettek, amivel nem tud egyetérteni? Külön kíváncsi vagyok, mikor lehet
válaszolni arra, de lehet, hogy megkockáztatja a választ, és megosztja velünk személyes
véleményét.

Ez összefügg a szórt politikai szerkezettel. Ebben komoly vitánk van, biztosan nem
fogunk egyetérteni. A kormánypárti szerkezetben kell keresni ennek a tehetetlenségnek vagy
ennek a szórtságnak az okát. Az ellenzéknek komoly felelőssége van, de nem tudja érdemben
befolyásolni a folyamatokat. Tehát az 501 százalékos béremelés, ami nem az ön minisztersége
idején történt, de a későbbi százlépéses programok és egyebek helyett miért nem tudtak olyan
lépéseket tenni? Talán az Alkotmánybíróságra célzott, amikor a kétharmadra utalt? Miért
kellett ehhez kétharmados többség? Kellő legitimációval, felhatalmazással önöknek is több és
célszerűbb lépéseket kellett volna tenni, ha úgy látják vagy ön úgy látja, hogy nem jó irányba
mennek a folyamatokat. Emlékszik-e arra, amikor a miniszterelnököt komolyan
figyelmeztette arra, hogy ilyen módon ez nem visz jó irányba? Azt az állításomat fenntartom,
hogy a magyar gazdaság nem használta ki a pénzügyi válság idején sem azt a történelmi
lehetőséget, amit régióbeli versenytársaink kihasználtak, és ilyen legyengült állapotban érte a
pénzügyi válság a magyar gazdaságot, a magyar költségvetést.

Végül még engedjen meg egy konkrét kérdést. A moszkvai kereskedelmi képviselet
eladása, különösen szabolcsi képviselőként, nekem nagyon fájó pont. Egy olyan érték volt
Moszkva belvárosában, amit semmilyen pénzért, különösen nem ennyi pénzért és ilyen
körülmények között a jövőbeni perspektíváin szempontjából beáldozni akármilyen
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költségvetési bevétel céljából, meglehetősen kétséges. Remélem, hogy ön ez ellen tiltakozott,
különösen szabolcsi képviselőként. Engedje meg, hogy megjegyezzem, igaza lehet abban,
hogy nem lehet zárt periódusként értékelni politikai ciklusokat, de akkor igaz ez a mostani
helyzetre is. Amennyiben lehet, kérem, elszabadult képviselőtársait intse némi mérsékletre,
mert nem lehet egyszerre hideget is fújni. A közvélemény azért ennyire nem tájékozatlan. Van
egy nyilvánosság. Ön mást mond, aztán mást mondanak a fő kommunikátorok a sajtóban, a
nyilvánosság egyéb fórumain, nem populista, hanem demagóg eszközökkel operálnak.
Kérném ebben a szakmai felelősségét, hogy más irányba tudjunk elmenni. Ez az ellenzéki
felelősség, és azt gondolom, ebben mindenkinek a saját háza táján kell sepregetni, nem a
másikén. Akkor lehet normálisabb állapot egy országban. Köszönöm.

ELNÖK: Miniszter úr, öné a lehetőség!

Dr. Veres János reflexiója

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Babák képviselő úr harmadszor fut
neki, akkor most mondanék számokat, amiket összeszedtem a költségvetésekből,
zárszámadásokból, különböző döntésekből annak érdekében, hogy ne legyen ez félreérthető.
Ugye, egyetért azzal, hogy ha önök most a magán-nyugdíjpénztári vagyont államosítják, és
ezzel adósságot csökkentenek, akkor az 10,7 százalékos GDP-arányos csökkenést
eredményez. Ha ez megtörténik. (Babák Mihály: Ha meglesz a pénz.) Tehát a növekedésben,
ami mögöttünk van… Nézze, az nem kérdés ma már, szerintem, senki számára, és a tegnapi
vitára szeretnék utalni, ami zajlott az ülésteremben, hogy ott megvan az a vagyon, aminek
meg kell lennie. Ezt önök mutatják ki, nem én. Mutassam meg, melyik anyagban, ami
előttünk van? Az önök által irányított államigazgatás adta ide, hogy 10,7 százalékos GDP-
arányos adósságcsökkenést eredményez.

Ezen kívül már csak három csoportot olvasnék föl. Az első csoport. A Fidesz által
hozott döntéseket, amelyeket a következő időszakban kellett megvalósítani és fizetni és
többletkiadást eredményeztek, ez GDP-arányosan 3,8 százalék. Ez a köztisztviselők 2001 és
2003 közötti, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók 2002. évi 70 százalékos béremelése, a
nyugdíjak 2002. évi tervezett emelése, magasabb infláció és Fidesz által ígért 3 százalékos
többletemelés, a lakáshitelkamat-támogatások kiterjesztése, amely a 2001. évi 7 milliárdról
2005-re az időközi korlátozások ellenére 150-160 milliárd forintra emelkedett föl, a
szövetkezeti külső és nyugdíjas üzletrészek felvásárlási tétele, a nyugdíj melletti munka
adózási szabályainak könnyítése és a lakáshitel-adókedvezmény bevezetése 2002-től. Ez
összesen a GDP 3,8 százaléka, ezek még a Fidesz-kormány 2002-ben meghozott intézkedései,
amelyek hatással voltak a következő időszakra.

A szocialista kormány döntései: a 13. havi nyugdíj bevezetése, az özvegyi nyugdíj
emelése három év alatt fokozatosan, a családi pótlék évenkénti emelése, az anyasági
támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás növelése, a nehéz helyzetben lévők
ingyenes tankönyvellátása, a kedvezményes és ingyenes étkezés bevezetése az iskolában
fokozatosan felmenő rendszerben (Babák Mihály: Osztogattak és fosztogattak.), a
bérfelzárkózás a pedagógusok, ápolók és orvosok esetében. Ez összesen a GDP 6,7 százaléka.
Az autópálya-építésről elmondom azt is, hogy ez a GDP 4,8 százalékát jelenti mint
többletforrás. Ez azt jelenti, hogy 8 év alatt csaknem 700 kilométer autópálya készült, így
haladjuk meg az 1000 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi úthálózatot Magyarországon.
És hogy ne csak a mi megyénkről beszéljek, ahol nagyon fontos, hogy megépült az M3-as
addig, ameddig, de Debrecen, Pécs, Szeged, Hódmezővásárhely is ebben a periódusban került
be ebbe a hálózatba. Sajnálom, hogy nem sikerült Békés megyéig is elvinni a pályát.
Egyébként a szándékok nyilvánvalóan erre is megvoltak.
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Utolsó tételként a magasabb adósságszolgálat, a megemelkedő kamatterhek nagyjából
a GDP 1,5 százalékát jelentették ebben a periódusban. És ha a GDP-arányos adósságot
nézzük, akkor érdemes azt is hozzátenni, hogy volt egy olyan év, amikor csökkent a GDP
Magyarországon, alapvetően a nemzetközi válság hatására, azaz abban az évben az arányszám
változása miatt is változik ez a bizonyos GDP-arányos államadósság. Ha röviden össze
akarom foglalni, akkor ezek azok a számok, amiket érdemes figyelembe venni, annak pedig
örülök, hogy ön is egyetért azzal, hogy autópályákra márpedig szükség volt gazdaságfejlesztő

hatásuk miatt, illetve a biztonságos közlekedés okán, ami, úgy gondolom, megint nagyon
fontos dolog. Nagyon sokat számítanak, egy országban a jövőt jelentik sok esetben.

Képviselő úr rosszul emlékszik. A hitel feltételeit pontosan ismertettem. Amikor 2008-
ban (Babák Mihály: Amikor követeltük.) Parancsol? (Babák Mihály: Amikor követeltük.) Nem.
Nem. Nem, képviselő úr, nem. Amikor azt lehetővé tette a nemzetközi szervezetek
szabályzata, akkor azt ismertettem itt, a költségvetési bizottságban zárt ülésen, azt követően
pedig a frakciók vezetői minden egyes alkalommal meghívást kaptak hozzám az ügyben,
hogy egyeztessünk ezekben a kérdésekben. Ott arra volt lehetőség, hogy elolvashatták a
szobában a papírt, itt pedig önökkel minden részletet ismertettem. (Közbeszólásra.) Minden
részletet. Ami számomra ismert volt, minden részletet ismertettem. Ezért csak azért izgalmas,
mert nem tette lehetővé a két nemzetközi szervezet, hogy addig, ameddig az ő vezető
testületük az Európai Unió Bizottsága, illetve az IMF igazgatósága meg nem ismeri a
magyarokkal kötött előzetes tárgyalások eredményeként létrejött egyetértési papírost, addig
azt nem lehetett nyilvánosságra hozni. Amikor ez megtörtént, akkor én pontosan ismertettem
minden egyes részletében.

Seszták képviselő úr kérdéseire a következőt tudom mondani. Azt hiszem,
egyértelművé tettem, hogy számomra ebben a folyamatban az volt a fontos, hogy az a
konvergenciaprogram megvalósulhasson, amelyet követett Magyarország. Képviselő úr nem
volt akkor a parlament tagja. Én csak sajnálni tudtam azt, hogy ebben a célomban… Jártam az
országot, hogy megismertessem ezeket a célokat minél több emberrel. Különböző
megyeszékhelyeken szerepeltünk, nem pártrendezvényeken, hanem kifejezetten a szakmai
nyilvánosság számára szervezett rendezvényeken azért, hogy megismerjék, hogy valóban az
ország érdekéről van szó. Nagyon-nagyon más közhangulat volt Magyarországon ezzel
kapcsolatban, sokkal inkább üldözendő gondolatnak tekintette ezt az akkori Fidesz-KDNP
frakciószövetség az Országgyűlésben, semmint támogatandónak. Hozzá kell tennem, hogy
semmilyen támogatás nem volt, nem hogy az egyetértésüket fejezték volna ki, semmilyen
támogatás nem volt ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Ezért tehát az a logika, amit ön
felállított, azon a pontos téves, hogy ehhez el kell egy országban hitetni azt is, hogy az nem
úgy van, hogy adunk majd valamit, és annak nincs a másik oldalon ellentételezési
kötelezettsége. Magyarországon elég sokáig próbálták azt elhitetni, hogy csak akarni kell, és
mindent lehet csinálni. Ma is van ilyen hangulat keltve. Azt kell mondjam, hogy mindennek
megvan az ára, és mindennek a forrását biztosítani kell.

A szórt politikai szándék nemcsak a kormányoldalon, hanem az ellenzékre is igaz.
Mondok erre példát. Amiről én beszéltem a 2006-os választási kampányban, azok közül az
egyik tétel az önkormányzati rendszer átalakítását jelentette. Tizenkilenc egyeztetés zajlott a
Pénzügyminisztériumban ezzel kapcsolatban. A Fideszt Tállai András képviselte, soha nem
volt hajlandó egyetérteni ennek a fő irányait illetően. Erre föl ma behozzák azt a javaslatot,
amely az önkormányzati rendszer hitelfelvételét vagy kötelezettségvállalását
kormányengedélyhez köti. Nem normatív megoldásokhoz. Bennünk az föl sem merült, hogy
ilyen javaslatot tegyünk, mert nyilvánvalóan nem értenek ezzel egyet. Ha önök megcsinálják
azt, hogy kormányzatfüggővé teszik az úgymond önkormányzatokat, miközben a szakmai
javaslat akkor is az volt, hogy normatív szabályok függvényében vehessenek föl hitelt,
bocsáthassanak ki kötvényt az önkormányzatok. Szerintem súlyos tévedés, ami most történik.
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Természetesen abból a szempontból kifejezetten jó, hogy a kormány erősen fogja a gyeplőt,
még ha még tudja is, hogy melyik irányban kell jobban húzni a gyeplőt, akkor nem fognak az
önkormányzatok hitelt fölvenni, és nem fognak kötvényt kibocsátani. Csak az nem egy
önkormányzati rendszer, ami most kialakul, hanem egy, a kormányhatalomtól függő helyi
igazgatási rendszer. Erről még sok érdekes vita lehetne, csak azt tudom mondani, hogy akkor
az volt a mi elgondolásunk, hogy ahhoz megnyerjük az ellenzék támogatását, hogy ilyen
jellegű változtatást hajtsunk végre az önkormányzati törvényben.

Ha képviselő úr visszaemlékszik, akkor nagyon-nagyon nem volt támogatottsága
annak Magyarországon a politikai szereplők között, hogy gyorsabb vagy drasztikusabb
ütemben haladjunk a kiadáscsökkentés útján. Ha önök megvalósítják azt, amit most leírtak a
konvergenciaprogramban, és annyi pénzt vesznek ki a rokkantnyugdíjrendszerből, mint ami
abban szerepel, és annyi pénzt vesznek ki a gyógyszertámogatási rendszerből, mint ami a
programban szerepel, akkor az nagyjából egyenértékű megszorításként értelmezhető, mint
ahogyan mi fogtuk meg a gyógyszertámogatási előirányzat növekedését 2006-2007-ben. A
2006-os költségvetési folyamatok úgy alakultak, hogy év közben az látszott, hogy 80 milliárd
forinttal lépheti túl az év elején 298 milliárdra tervezett gyógyszertámogatási előirányzatot, ha
nem avatkozunk be. Önök 120 milliárdot szeretnének kivenni a mostani előirányzatból, ami
nagyjából azt jelenti, hogy harmadával kívánják ezt csökkenteni. De nem ez az izgalmas.
Elmondta az államtitkár úr a parlamentben egy kérdésre válaszként, hogy ez nagyjából dupla
gyógyszerárat eredményez. Tehát a lakosság által fizetett gyógyszerérték, valahol 125
milliárd körül van ebben az évben. Ha tehát ennyivel csökkentik az előirányzatot, a folyamat
teherviseléséből adódóan nagyjából ez a lehetőség van. Természetesen lehet még a
szereplőkre terhelni, csak annak szerintem sokkal nagyobb a veszélye a magyar gyógyszeripar
jövőjét illetően, semmint azt szabad lenne fölvállalni.

Én tettem többféle javaslatot, hogy más országok példáiból kiindulva mit és hogyan
lehetne Magyarországon megvalósítani. De azt tudom mondani, hogy egyetlenegy
költségvetésnél, egyetlenegy konvergenciaprogramnál olyan típusú vélemény nem hangzott
el, ami támogatta volna a gyorsabb hiánycsökkentést, illetve ebből következően az adósság
növekedésének megakadályozását.

A moszkvai képviselet eladásáról azt tudom mondani, hogy elég régen megszületett a
döntés más országokban lévő, kihasználatlan és felújításra szoruló épületek kapcsán. Azt
hiszem, három országra is vonatkozott a döntés. A dologról most mást mondani semmiképpen
nem tudok. Magam szabolcsiként egyike voltam azoknak, akik 2002-ben kezdeményeztük,
hogy a megye menjen ki Moszkvába az élelmiszeripari kiállításra. Akkor még nem voltam
kormányzati szereplő. Ott voltunk szeptemberben, bemutatva a megye termékeit. Én ma is
fontosnak tartanám szabolcsi szemmel azt, hogy azon a piacon sokkal nagyobb legyen a
magyar részesedés. Volt módomban ezt segíteni kormányzati szereplőként egészen a múlt év
nyaráig. Azt tudom mondani, hogy ennek volt eredménye 2002 és 2010 között, a magyar-
orosz kereskedelmi kapcsolatokban 7,5-szeresére növekedett Magyarország exportja
Oroszország felé, és még nincs minden lehetőség kihasználva. Azt csak sajnálni tudom, hogy
ez a növekedés most nem látszik folytatandónak a jelenleg kialakult vitás helyzetek okán, és
ebből következően egy lehetőséggel szegényebb a térségünk, régiónk is. Köszönöm
figyelmüket.

További kérdések

ELNÖK: Még 2-3 kérdésem lenne miniszter úrhoz. Az egyik az, hogy nem beszéltünk
arról, hogy 2005-ben az adótörvények kapcsán egy 5 százalékpontos áfacsökkentést
fogadtattak el a kormányzó többséggel, majd 2006-ban negligálták azt. Miért gondolták azt,
hogy ez egy jó lépés, és miért gondolták 2006-ban, hogy hibás. Mert feltételezem, hogy
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hibásnak értékelték, és ezért visszakoztak. (Babák Mihály: Ez politikai szélhámosság volt.)
Lehet, hogy az volt, lehet, hogy politikai szélhámosság volt, kíváncsi vagyok miniszter úr
véleményére, hogy hogyan értékelték ezt akkor, illetve pár hónappal később, mi volt az oka
annak, hogy ezt meglépték. Mire számítottak, és miért nem teljesült?

A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy 2008-ban többször módosították a benyújtott
költségvetési javaslatot, talán háromszor, de lehet, hogy négyszer is. Ennek ellenére egészen
más számok teljesültek 2009-ben, mint amit benyújtottak. Meglátása szerint ennyire
kiszámíthatatlan volt a válság, rosszul terveztek, szándékosan rosszul terveztek? Mi volt az
oka, hogy a 2009-es év ennyire kezelhetetlenné vált, ha előtte, úgymond, minden rendben
volt, és ahogy mondta, a nemzetközi minősítőkkel is pozitív tárgyalásokat folytattak? Ha
minden rendben volt, akkor ez a válság bennünket nem érhetett volna ilyen helyzetben, és
nem következhetett volna be az, ami bekövetkezett, ha ennyire jó irányban haladtak a
folyamatok. Ráadásul, ha a folyamatok valóban ilyen jó irányba mentek, akkor, annak
ellenére, hogy miniszterelnök-csere volt, önt meg kellett volna tartani pénzügyminiszternek,
hiszen elmondta, hogy milyen kiváló irányban haladtak a dolgok, különösen 2007-ben és
2008 szeptemberéig. Akkor miért következett be ön szerint a pénzügyminiszter-váltás, miért
kellett az új kormányfőnek más pénzügyminiszter után nézni?

Dr. Veres János válasza

DR. VERES JÁNOS (MSZP): 2005 és 2006 között lényegi módosulás az, amiről már
beszéltem korábban, hogy az Európai Unió és az Eurostat szabályai miatt 2005 nyarán még
azt gondolták, akkor nem voltam miniszter sem, amikor ezt gondolták, csak később lettem
miniszter, hogy elszámolhatók az autópálya-építés kiadásai a nyugdíjreformhoz hasonló
egyszeri, nem hiányt növelő tételként, vonal alatti tételként. Erre vonatkozóan volt többféle
kezdeményezés és próbálkozás, azonban ez így nem következett be. 2006-ra világossá vált,
hogy ez már nem történhet meg, ezért emlékeim szerint olyan 700 milliárd forint körüli tételt
kellett több lépcsőben, de a költségvetésen belül elszámolni és hiányként kimutatni. Annak
ellenére, hogy ezek nyilvánvalóan hosszú távú fejlesztési programoknak tekinthetők,
semmiképpen nem 3 vagy 5 évre jelöl ki ilyen pályákat a Világbank sehol sem. Ez egy olyan
körülmény, ami érdemben módosította 2005 végén, 2006 tavaszán azt a mozgásteret, amiben
lehetett gondolkodni egyáltalán. Nagy vita volt az áfacsökkentés kapcsán, hogy az mennyiben
élénkít gazdaságot, mennyiben nem. Még nem telt el elég idő ahhoz, hogy ennek részleteiről
ennél többet tudjak mondani. (Dr. Dancsó József: Kíváncsi lennék rá.) Ezt megértem, érdekes
is lehetne, amit tudnék mondani róla, de még egyszer mondom, még nem telt el annyi idő,
hogy a részleteiről többet mondjak.

2008-ban a költségvetés tervezetét valóban háromszor módosítottuk az
Országgyűlésben. Mindig az Európai Bizottság aktuális adatsorának figyelembevételével
történt a módosítás. Tehát végül is azt az adatsort fogadtuk el 2008 őszén, decemberében
2009-es költségvetésként, ami Brüsszeltől valószínűsítetten növekedésként, inflációként,
egyáltalán makrogazdasági keresletként felmerülhetett. Sohasem próbáltuk szebbítetni,
jobbítani a helyzetet abból a szempontból, hogy szebb számokat írjunk be 2009-re. A
valóságban érdekes a 2009-es év, mert növekedés szempontjából rosszabb lett, de az egyenleg
nem lett rosszabb. Hogy mennyire így van, ha megengedi, akkor most idéznék. „A globális
pénzügyi-gazdasági válság kitörése után Magyarországon nem következett be az
államháztartás hiányának nagymértékű növekedése, az országot 2008 őszén elérő súlyos
pénzpiaci bizalmi válság nem tette lehetővé a recesszió költségvetés-élénkítésén keresztül
történő enyhítését. A pénzpiaci bizalom és stabilitás elősegítése érdekében a gazdasági
aktivitás és a foglalkoztatás visszaesése nyomán fellépő költségvetési bevételkiesést
ellentételező, jelentős részben a szociális kiadások és a közszféra bérkiadásainak
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visszafogására irányuló kiadáscsökkentésekre került sor. Az egyenlegjavító intézkedések
hatására az államháztartás GDP-arányos elsődleges egyenlege 2009-ben csak kevesebb mint
0,5 százalékponttal, 2010-ben mindössze 0,2 százalékkal romlott. A hiány mértéke a 2008. évi
3,8 százalékról 4,5 százalékra emelkedett 2009-ben, majd 2010-ben már 4,2 százalékra
mérséklődött.” Tehát hogy ennek a periódusnak az értékelése mennyire helytálló, ezt a
mostani kormány által készített anyagból idéztem, és ezért akarom azt mondani, hogy szó
nincs arról, hogy 2009 ebből a szempontból általában rossz minősítést kapna.

És hogy Magyarországot a növekedés csökkenése miért érintette jobban, arra a két
érvet szeretnék mondani. Az egyik a Magyarországon már 2008 őszén a rendkívüli gyorsan
bekövetkezett válságban elsőként érintett ágazatok közül az autóipari beszállítói hálózat
kapacitásainak megszüntetése, a szó akut értelmében. Én magam tudok három olyan céget
mondani, ahol lényegében 6 hét alatt százak kerültek munkanélküli helyzetbe, lévén, hogy
azonnal megszüntették a megrendelést, amikor a megrendelők azt látták, hogy nem tudják az
autókat értékesíteni. 2009-ben ugyancsak ilyen jellegű kapacitás-visszaesés okán nagyon
jelentős mértékben a magyarországi export. Miután Magyarország GDP-je nagyon jelentős
mértékben az exportban realizálódik, ezért esett lényegesen jobban vissza nálunk a GDP
annál, mint ahogy kalkuláltuk 2008 végén vagy 2009 elején. Illetve amire nemcsak mi, hanem
az Európai Bizottság is számított. Azt tudom tehát mondani, hogy a 2009-es tervezésnél
utólag is visszaellenőrizhető, semmilyen módon nem befolyásoltuk a számok eltérítésével az
akkor figyelembe vett makrogazdasági adatokat. Az Európai Bizottság várakozása, az Európai
Bizottság prognózisa volt az, ami meghatározta a magyarországi, végül az Országgyűlés által
elfogadott makroparamétereket a költségvetésben. Ez a válaszom.

ELNÖK: Arra nem adott választ miniszter úr, hogy ha minden rendben volt, és az
Európai Bizottság is mindent rendben talált, akkor miért nem folytathatta a munkáját.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Egy új miniszterelnök mindig megválasztja azt, hogy
kivel kíván együtt dolgozni. Az új miniszterelnök így döntött. Magyarországon az az
alkotmányos rend, hogy a miniszterelnöknek van kormánya.

ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót két képviselőtársamnak, nem azért forszíroztam
csak az áfacsökkentés ügyét, mert valami politikai vizeslepedőt akarnék miniszter úrra húzni,
hanem igazán a gazdasági tapasztalata miatt érdeklődnék. Mondta, hogy viták voltak. Az
áfacsökkentés többször, többféleképpen fölmerült, akkor is, most is. Miért döntöttek amellett,
hogy bevezetik, milyen viták előzték ezt meg, és miért döntöttek utána úgy, hogy
visszakoznak ebből. Elsősorban gazdaságpolitikailag érdekel engem ez, nem azért, hogy most
a miniszterelnök vagy az FVM minisztere éppen akkor mit mondott. Elsősorban a
gazdaságpolitikai megfontolásai érdekelnek abból kifolyólag, hogy egy új, másik kormány
már legalább ne kövesse el azokat a hibákat, amelyeket önök elkövettek, mondjuk. Legalább
ebben gazdagítson bennünket miniszter úr. Ha azt mondja, hogy nem, mert védi a mundér
becsületét meg az akkori politikai döntéshozókat, akkor megértem, és akkor nem forszírozom
ezt a kérdést.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem a mundér becsületének védelméről van szó,
hiszen ebben a kérdésben az én álláspontom eléggé közismert volt akkor is és most is. Azt
tudom tehát mondani, hogy ha ilyen szempontból nézzük, akkor a Seszták úr által igényelt
környezethez történő alkalmazkodás volt az elsődleges motiválója annak, hogy 25 százalékos
általános forgalmi adó szintje, Magyarországon a legmagasabb mértékű áfaszint csökkenjen.
Hiszen ez viszonylag sok területen önmagában versenyképességi kérdésként is értelmezhető.
Ez volt a döntő motivációja a csökkentés. Az emelkedés szerintem nem így zajlott le, hogy
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azonnal visszaemelte volna a 20-at 25-re, hanem a kedvezményes kulcs emelkedett föl 20-ra,
úgy emlékszem, és azután emelkedett föl a 20 százalék 25-re. De ebben nem vagyok teljesen
biztos. A visszaemelésnél pedig alapvetően kényszerhelyzetben kellett hozzányúlni a
dologhoz. Babák képviselő úr itt beszél áfacsalásokról és másról. Csak szeretném mondani,
képviselő úr, hogy Magyarország nemzetközi viszonylatban is rendkívül szép eredményeket
ért el az áfakarusszel-csalások felderítésében és megszüntetésében. Abban a perikódusban,
amikor pénzügyminiszter voltam, küszködtünk azzal a jelenséggel, amiről Draskovics Tibor
beszélt a meghallgatásán, nevezetesen hogy eltűnt 300 milliárdnyi áfabevétel az európai uniós
csatlakozás dátumával egy időpontban. Nemzetközi szervezetekhez fordultunk, az OECD
vizsgálóbizottságától kezdve mindenki volt Magyarországon, hogy megpróbálja
megválaszolni, mi történt. Igazából jó választ senki sem tudott adni. Utána mégis csak az volt
a vélemény, hogy az áfa az összes visszaélés mellett mégis olyan viszonylag stabil
adóbevételnek tekinthető, amelyből a hiányzó költségvetési bevételek teljesülése nagy
valószínűséggel megvalósítható.

Látszik most, hogy mennyire sajátságos helyzet van, amikor azt gondolta a Fidesz,
hogy ha lecsökkenti a társasági adó mértékét, akkor ez majd többletbevételt fog generálni.
Ezen a szinten ez már nem működik. Ez működött a ’90-es évek közepén, amikor a Horn-
kormány időszakában volt egy társaságiadó-felezés, ennek ellenére a bevétel növekedett, mert
akkor az adóalapot lehetett megfelelőképpen, könyvelési technikákkal ehhez a csökkentéshez
igazítani. Ez más helyzetben nem úgy működik, mint ahogyan számolták annak idején, ezért
volt aztán az általános forgalmi adó növekedése valószínűbb. Mi nagyon nem tartottuk
elfogadhatónak, és nem is hoztunk ilyen döntést az úgynevezett ágazati különadók kapcsán,
amiről most a Fidesz meghozta a döntését. Azon az elven nem lehet adókat kivetni, hiszen én
is tudok több befektetőről ma már, akik azért nem akarnak Magyarországon megvalósítani,
többek között Szabolcsban beruházást, mert ha a jövedelmezősége jó, akkor ebben az
országban ki lehet rá vetni többletadót.

A banki különadó bevezetése kötődik a mi időszakunkhoz. Azt gondolom, ennek
viszonylag egyértelmű közgazdasági indoka volt annak idején. Nevezetesen, az MNB, úgy
mondom, hogy kormányzati egyeztetés nélkül elkezdett érdemben kamatot fizetni a kötelező
betéteire a kereskedelmi bankoknak, ami az MNB-nek veszteséget okozott, és ezt a
költségvetésnek kellett állnia. Ezért aztán indokolt volt, hogy ezt legalább visszaszedjük a
bankoktól. Ez volt az az ágazati különadó, így mondom, bár mégsem ágazati különadó volt,
hanem egy speciálisan megváltozott közgazdasági helyzet miatti visszaforgatása egy bizonyos
összegnek, amire akkor sor került. Nagyjából ennyit tudok mondani ebben az aspektusban a
forgalmi adó kapcsán. És valóban két érdemi versenyképességi problémája van az
áfarendszernek Magyarországon. Közvetlenül az idegenforgalomnál az áfa mértéke más
országokban alacsonyabb a magyarhoz képest, hiszen azt a végső fogyasztó fizeti meg
közvetlenül a szolgáltatások igénybevételével.

Az pedig politikai kérdés, hogy melyik szereplőnél milyen áfamértéket alkalmaznak.
Erre már meglehetősen sok érdekes tapasztalata van az Európai Uniónak. Az nem működik,
hogy nem egységes módon kezeli a termékeket valamely ország. Nagyon sokszor volt olyan
javaslat konkrétan a Fidesztől is az én időszakomban, hogy mondjuk a magyar hús és a
magyar tej legyen kedvezményes áfamértékű. Nem lehet ilyet csinálni. (Babák Mihály: Jól
hangzik.) Persze, persze, belátom, hogy ez jól hangzik, csak ezt nem lehet megcsinálni. Éppen
ezért azt nagyon meg kell fontolni, hogy az agrártermékkörben milyen forgalmi adót lehet és
szabad egyáltalán meghatározni.

Észrevételek megjegyzések

ELNÖK: Babák képviselő úr jelezte, hogy van még egy megjegyzése. Parancsoljon!
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen, még egy megjegyzésem lenne, mert az okokat
vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy az éves költségvetésben és az azt követő

zárszámadásokban lévő hiányok halmozódása okozza az államadósság növekedését. Tehát a
hiányból fakad a finanszírozási probléma. Nem zavarta önt, nem személy szerint csak az ön
minisztersége alatt, hanem a kormányzásuk idején, ami néha kimondva, néha mellébeszélve,
néha finoman mondva az Állami Számvevőszék részéről megfogalmazódott, hogy
egyetlenegy költségvetésük nem volt köszönő viszonyban a zárszámadásukkal. Nagyon
csekély számban volt, ahol ezek a folyamatok úgymond eltalálódtak, véletlenül vagy
maguktól. Ez volt az Állami Számvevőszék véleménye, és ezt megtapasztaltuk magunk is.
Nem gondolta annak idején, hogy ez a folyamat és a tanulságok le nem vonása, hogy
tanulságok nem váltak cselekvéssé a következő évi költségvetésben, az eladósodáshoz és
további hiánynövekedéshez vezet? Vagy erőtlen volt a szakma szabályainak
érvényesítésében? Részemről fölvetődik ez a kérdés. Vagy túl nagy volt a politikai koalíciós
nyomás? Ezt a kérdést többször kikerülte. Vagy meg akartak egyszerűen felelni a saját
politikai elképzeléseiknek, és így jutottunk el oda, ahová eljutottunk, hogy megduplázódott az
államadósság?

Az okokra keresem a választ. Az okokra. Sajnos, mint mondtam, ebben ma sem lettem
őszinte szakma vélekedések és tények kapcsán okosabb, tisztább képet nem tudok alkotni.
Bocsásson meg, nem prejudikálva, hogy ön ezt mondta, hanem a saját vélekedésünkre
vagyunk kénytelenek hagyatkozni, és ez borzasztó. Úgy gondolom, hogy állami
közpénzügyekben el kell jutni addig az őszinteségig, hogy ami fekszik, nyugszik. És az
közhiteles, valós és a nyilvánosságra tartozik. Nem törvény kell hozzá, hanem őszinte, tiszta
jóakarat és becsület. Ez is hiányzott. Szóval, nem zavarta, hogy soha semmi nem stimmelt, és
nem volt a költségvetés köszönő viszonyban a zárszámadással? Amit be kell ismernem
őszintén, hogy a mai világban, amikor pénzügyi és gazdasági világválság gondjai közt kell
tervezni egy állami kiadást, bevételt, akkor ez némi anomáliákat, szokatlan anomáliákat is
eredményezhet. De voltak kvázi békeidők 2008-ig, és akkor sem sikerült eltalálni a célt, a
hiánycélt sem többek között. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Seszták képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Az áfáról jutott eszembe, amiről
lehet versenyképességi szempontokat mondani. Azzal alapvetően, mondhatom, politikai
célokat szolgáltak. A választások előtt lecsökkentették, a választások után cinikus módon
rögtön felemelték. De ennél még súlyosabb ügy, amire most szeretnék rákérdezni. Többször
említette miniszter úr a törvényhozás szerepét és a többit. A törvényhozást olyan cinikus
módon felhasználni kampánycélokra, mint a hároméves adócsökkentési program kapcsán
tették?! Ebben az országban eddig a törvényhozást nem használták föl ilyen célokra, és
remélem, nem is fogják. Elfogadtak egy adócsökkentési programot, felhasználták a választási
kampányban, törvényt hoztak róla, a választás után rögtön, még csak a látszatra sem ügyelve
hatályon kívül helyezték. Ha ennek bármilyen gazdasági racionalitását el tudja mondani,
akkor elismerem a politikai teljesítményét, ha ezt ki tudja magyarázni, de ennek
nyilvánvalóan nem lehet más magyarázata, mint az, hogy a választókat becsapjuk, és a
törvényhozást használjuk fel ebben. Ez is egy bevett európai gyakorlat, hogy a választási
kampányban ilyet mondunk, de a törvényhozást felhasználni ilyen szemérmetlenül választási
kampánycélokra, az mégis csak… Annyiszor átlépték azt a bizonyos Rubikont, nekem ez volt
egy újabb határátlépés, a törvényhozást szemérmetlenül felhasználni kampánycélokra.

A miniszterelnök-csere. Emlékezetem szerint Medgyessy cseréjének is az volt az oka,
hogy rosszul alakultak a folyamatok. Ezt talán Draskovicstól is megkérdeztem. Már a
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Medgyessyt is, legalábbis a nyilvánosság felé, azért menesztette a Szocialista Párt, illetve az
SZDSZ, mindegy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, a költségvetés elszabadult.
Legalábbis ez volt a nyilvános magyarázat. Aztán utána végképp elszabadult, a választóknak
kellett már meneszteniük az elszabadult miniszterelnököt.

Ígérem, utoljára teszem fel azt a két kérdést, ami tényleg őszintén érdekel.
Negyedszerre már nem fogom megkérdezni, nem leszek olyan udvariatlan. Tehát mi volt a
saját miniszteri programja. Milyen növekedési pályán, pénzügy-politikai pályán akart
mozogni? Csökkenteni akarta a hiányt, szociális kiadásokat szeretett volna, autópálya-építést,
és a szórt politikai mezőben hogyan alakult ez? Politológiai közhely, azt mondják, hogy azért
volt az önök kormányzása olyan, amilyen, mert annyi érdekcsoport volt a szocialista
frakcióban, és ezek kioltották egymást. Ezt elfogadom, de nem lehet az ellenzékre mutogatni,
hogy nem voltak kellően cselekvésképesek és potensek. Azt le kellene ismerni, hogy a
szocialista frakció nem engedte azoknak a gazdaságpolitikai lépéseknek a megtételét, amelyek
ön szerint is szükségesek lettek volna. Figyelmeztette-e a miniszterelnököt? Volt-e olyan
helyzet, amikor azt mondta, hogy Feri, tovább ez így nem mehet? Köszönöm szépen.
Megtisztelne a válasszal.

ELNÖK: Miniszter úr, öné a szólás lehetősége!

Dr. Veres János reflexiói

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Babák képviselő úrnak szeretném említeni, hogy
nemcsak abban a 8 évben nem voltak köszönő viszonyban a költségvetések és a
zárszámadások egymással. (Babák Mihály: Ennyire soha.) Képviselő úr, ebben a 8 évben
voltak olyan évek, jelesül az én miniszteri időszakomban, amelyekben mind a
konvergenciaprogramhoz képest, mind a költségvetéshez képest kedvezőbben alakult a
legfontosabb mutató. Ha megnézi az Állami Számvevőszék jelentéseit, amelyek az évekről
készültek, akkor meg fogja találni bennük azt mondatot, amely elismerte azt a munkát, ami az
átláthatóbb, ellenőrzöttebb államháztartás érdekében, és úgy fogalmazok, hogy a terv…
(Babák Mihály közbeszól.) Meg fogja találni benne, olvassa el nyugodtan, biztos vagyok
benne, hogy megtalálja. Nem abban az összefoglalóban, az évről készült jelentésben. Azért
mondom, nehogy félreértés legyen. Pontosan tudom azt, hogy milyen körülmények között
születtek ezek a mondatok, tudom azt, hogy milyen egyeztetések előzték meg, és hogyan
kerültek bele ebbe a jelentésbe.

Ma azt gondolom, hogy ha ön ezt kéri számon, akkor minden évben számon lehet
majd kérni a következő Fidesz-kormány lezárt éveinél azt, hogy nem fog úgy teljesülni a
dolgok természetéből adódóan. De az én időszakomban sikerült három dolgot mindenképpen
elérni. (Babák Mihály: Bevételnél igaz, de a kiadásnál nem.)

ELNÖK: Babák képviselő úr! A miniszter úré a szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt tudom mondani, hogy az élet már csak olyan, hogy
miután nem te vagy az engedélyező, nem a te aláírásodra fognak kifizetni felsőoktatási
normatívát, hanem az automatikusan történik, tőled teljesen függetlenül. Olyat nem tud
mondani Babák képviselő úr, már csak azért, hogy akkor személyessé tegyük a dolgot, hogy a
Pénzügyminisztérium fejezetéhez kötődő bármely előirányzatnál olyan túlteljesítés
következett volna be, ami személyes felelősség kérdése. És akkor itt le is zárom ezt a kérdést,
mert úgy látom, hogy ide érdemes eljutni ezzel.

Abban pedig erős vitánk van egymással, hogy az őszinte jóakarat és a becsület
hiányzik ezekben az ügyekben. Sok mindent lehet mondani, de meggyőződésem szerint
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semmilyen megalapozottsága nincs ennek a kijelentésnek, ugyanis én meg vagyok arról
győződve most is, hogy becsülettel, talán még a kelleténél is több jó szándékkal végeztem azt
a munkát, amit végeztem abbéli minőségemben.

Seszták képviselő úrnak mondom, hogy a mostani kormány a benyújtott
konvergenciaprogramban vonja vissza egy kevesebb mint fél évvel ezelőtt tett ígéretét.
Mondjam, hogy melyik pontot? Az 500 millió forint fölötti nyereségadóval rendelkező cégek
10 százalékos adójára vonatkozó pontot. Visszavonták már menet közben azt, hogy melyik
évben nem kell majd bankadót fizetni. Visszavonták már menet közben…

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Képviselő úr, nem erről van szó. Választási
kampánycélokra használták fel a törvényhozást. Erről van szó.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): De bocsásson meg, a törvényhozásban hangzott el a
kétharmados többséggel rendelkező miniszterelnök ígérete az üzleti szférának.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Elnézést kérek, nem ugyanarról beszélünk! (Babák
Mihály: Óriási különbség.)

ELNÖK: Javaslom, hogy egyszerre egy képviselő úr beszéljen. Utána majd mindenki
elmondhatja még a véleményét. Parancsoljon, miniszter úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt akarom mondani, hogy az élet változik, a változó
élethez hozzáigazít sok mindent sok mindenki. Önök ezt igazították hozzá a változó élethez,
annak idején pedig az akkori kormánytöbbség mást igazított hozzá a változó élethez. (Babák
Mihály: Ez hazugság.) Nehogy azt gondolják már, hogy azzal, hogy Orbán Viktor
kétharmados többséggel megválasztott miniszterelnök kijelent az Országgyűlésben legálisan
valamit, és azt követően nem az valósul meg, az nem ugyanazt jelenti, mint amiről én
beszélek. Ez ugyanazt jelenti. Azok, akik ebben reménykedtek, azt fogják mondani, hogy nem
lehet komolyan venni.

Az én saját miniszteri programomról beszéltem. Elmondtam már kétszer-háromszor,
most el fogom mondani még egyszer, hogy azt a programot tekintettem sajátomnak, amit
konvergenciaprogramként megfogalmaztunk, és amelynek a végrehajtása érdekében rengeteg
cselekedet történt annak idején, és amire sokan mondták azt, hogy gonoszkodó program, mert
munkahelyeket szüntet meg a közszférában, mert visszavon korábban szerzett jussokat, hogy
nem jó program, mert kiadáscsökkentéseket tartalmaz. Ez volt az a program, amely
meggyőződésem szerint Magyarország számára meg kell hogy valósuljon valamikorra. Nem
tudom megmondani, mennyi év múlva fog megvalósulni. Önök ennek a programnak bizonyos
makroszámait vették át ebben a konvergenciaprogramban, átvették azokat a területeket, ahol a
legfontosabb strukturális intézkedéseket meg kívánják valósítani. Ezek közül nem értek egyet
néhánnyal, hogy milyen módon kívánnak intézkedéseket megvalósítani, de hogy ezeken a
területeken kell megvalósítani intézkedéseket, abban nincs vita közöttünk.

Én továbbra is fenntartom azt a személyes álláspontomat, és ez nem pártálláspont,
hogy igen, ezeken a területeken kell Magyarországon kiadást csökkenteni, megszorításokat
érvényesíteni. (Babák Mihály: Rendet csinálni.) Misi, ti vállaltátok föl ezzel a programmal
azt, hogy 120 milliárdot vesztek ki a gyógyszertámogatási előirányzatból. (Babák Mihály:
Rendet kell ott is csinálni.) Rendben van. Az megszorítás. Ha duplájára emelkedik valakiknek
a gyógyszerért fizetendő térítési díj, az megszorításként érzékeli. (Babák Mihály: Hagyjuk!)
Na mindegy, nem akarok ebbe különösebb módon belemenni. Azt tudom mondani tehát, hogy
nekem ez volt a személyes programom.
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Az, hogy mit enged meg és mit nem, nézzen ide. Ezek közül az ügyek közül
mindegyik politikai mérlegelés tárgya. Ha kellő idő el fog majd telni, akkor, azt gondolom,
előveszem azokat a jegyzeteimet is, amelyeket megírtam akkor, amikor különböző javaslatok
megfogalmazódtak, és különböző reagálások születtek, ezekre a javaslatokra. Megvannak.
Most van egy nagyon jellemző, bizonyos félreértések kapcsán Dobogókőt egészen más
szempontból emlegetik a sajtóban, pedig Dobogókő nem erről volt ismert. Arról volt ismert,
hogy ott egy olyan reformprogram megbeszélésére került sor, amely nagyon-nagyon sok,
majd később megvalósításra kerülő intézkedést először hozott terítékre. Ahol nem a
Szocialista Párthoz közeli külső elemzők, hanem éppen a Fideszhez közeli külső elemzők
voltak azok, akik a helyzetismertetés során egy szerintük meglépendő lépéssorozatról
beszéltek. Olyan fiatalemberek, akik azt megelőzően különböző munkahelyeken szereztek
tapasztalatot, és Járai Zsigmond volt az ő patrónusuk, és azt követően ott nagyon komoly
gazdasági program ismertetésére is sor került. Ennek egy része megvalósult, másik része
később valósult meg, kényszerek hatására. És lehet, hogy volt benne olyan is, ami majd ezen
kormány időszakában fog megvalósulni. Majd meglátom, hogy a törvényhozás elé fogják-e
hozni. Ez tehát az én rövid válaszom erre a kérdésre. Abba természetesen nem fogok
belemenni ebben a vitában, négyszemközti beszélgetésben szívesen, hogy milyen politikai
gátjai vannak egy kormányzat cselekvésének. Nem gondolom, hogy ezt itt kellene
kitárgyalnunk. Köszönöm szépen a figyelmet.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Ez a dobogókői talányosság nagyon tetszett nekem. (Dr. Veres János: Eljön
az ideje mindennek.) Szívesen hallanék erről többet, miniszter úr (Babák Mihály: Nem
hajlandó.), de majd négyszemközt hajlandó csak erről beszélni.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még esetleg olyan kérdés, ami fölgyülemlett
bennük. (Nincs jelentkező.) A negatív fejrázásból azt látom, hogy talán kellő mélységig
faggattuk Veres képviselő urat, volt miniszter urat arról a négy évről, amíg miniszter volt.
Úgy gondolom, hogy a mai beszélgetésünk tanulságos volt a tekintetben, hogy ismét
gazdagabbak lettünk azzal a vélekedéssel és tapasztalattal, hogy a nemzetközi helyzet, az
előző időszak nehézségei, az Eurostat és a jó isten tudja, még milyen külső tényezők
befolyásolták azt, hogy nem úgy sikerültek az ország dolgai, ahogy kellett volna. De hát
ehhez már hozzászoktunk. Most már egyre kevesebb az a szereplő, aki autentikus véleményt
tud mondani, hogy kit és milyen politikai döntések motiváltak a tekintetben, hogy, a tény csak
tény marad, 8 év alatt csaknem 30 százalékkal növekedett a GDP-arányos államadósság.
Megértem, hogy nagyon nehéz ennek a felelősségét fölvállalni, úgy gondolom, ez a mai
beszélgetésen sem sikerült, de nekünk mindenképpen folytatni kell a munkát, és meg kell
próbálni választ keresni, meg kell keresni az okát, hogy milyen motiváló tényezők voltak az
elmúlt 8 évben a tekintetben, hogy idáig jutott az ország. Mi ezt a munkát tovább fogjuk
folytatni, hétfőn Oszkó Péter volt miniszter úr meghallgatásával, ha minden jól megy.
Úgyhogy 10 órakor várom szeretettel képviselőtársaimat.
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Veres János képviselő úrnak, volt pénzügyminiszter úrnak köszönöm, hogy
rendelkezésünkre állt és segítette a munkánkat. Mindenkinek további szép napot, jó munkát
kívánok. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc.)

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


