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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc)

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt bizottsági tagtársaimnak, azoknak, akik segítik
munkánkat. Tisztelettel köszöntöm dr. Medgyessy Péter miniszterelnök urat, aki elfogadta
meghívásunkat. A mai albizottsági ülésen ő lesz a vendégünk.

Miniszterelnök úr 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. között töltötte be a
miniszterelnöki tisztséget. A mi albizottságunk feladata a 2002. és 2010. közötti államadósság
vizsgálata, ezért mindenképpen célszerű, hogy vendégül lássuk.

A meghívót mindenki megkapta. Aki a napirendi ajánlással egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta
napirendjét, így nincs akadálya annak, hogy megkezdjük mai munkánkat.

Az elmúlt hetekben az Államadósság Kezelő Központ, az Állami Számvevőszék, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Magyar Nemzeti Bank vezetőivel beszélgettünk a
tekintetben, hogy hogyan és mi módon alakult Magyarországon az államadósság, milyen
tendenciák voltak megfigyelhetőek az elmúlt 8 évben. Nagyon sok izgalmas szakmai
kérdésen vagyunk túl, ezen kívül szakmapolitikai kérdésekkel is foglalkoztunk, hiszen az
elmúlt 8 év valamennyi pénzügyminisztere, László Csaba, Draskovics Tibor, Veres János és
Oszkó Péter is meghívottunk volt, és velük is végigtárgyaltuk azokat az időket, amelyek
jelentősen meghatározták Magyarország államadósságának alakulását.

Úgy véltem, mindenképpen szükséges az, hogy a legfőbb döntéshozók, a
miniszterelnökök is alkalmat és módot kapjanak arra, hogy kifejtsék álláspontjukat, illetve
képviselőtársaim, a bizottság tagjai is lehetőséget kapjanak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel
annak érdekében, hogy tisztábban, világosabban lássunk, értékelni tudjuk az elmúlt 8 évet,
amely igen jelentősen meghatározta a magyar gazdaságot, társadalmunk viszonyrendszerét. A
meghallgatások e sorában Medgyessy Péter miniszterelnök úr az első. Úgy egyeztünk meg,
hogy miniszterelnök úr egyfajta átfogó értékelését kívánja adni az ő időszakának, és
természetesen szokásainknak megfelelően utána kérdések feltevésére, illetve beszélgetésre
van lehetőség. Miniszterelnök úr, ennek alapján öné a szó és a lehetőség.

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mint elnök úr is említette, az én működésem 2002. május és
2004. szeptember vége közötti időszakot öleli fel. Két oldalról szeretném megközelíteni az
adósság kérdését. Egyrészt onnan, hogy az adósság mértéke ebben az időszakban hogyan
alakult, másrészt onnan, hogy mire ment el a pénz. Mind a kettő nagyon fontos dolog.

Először azonban nézzük a költségvetési hiányt, hiszen a költségvetési hiány az, amely
valójában később átvált adósságba. Tehát logikus, hogy először erről legyen szó, hogyan
alakult a költségvetési hiány ebben a két és fél, usque három megkezdett évben. 2002-ben a
költségvetési hiány 8,9 százalék volt. Egyébként azok a dokumentumok, amelyeket elnök úr
eljuttatott hozzám, nagyon precízen és pontosan bemutatják a kronológiát is, és megadják a
pontos értékelést is. De azért ezzel együtt is érdemes kiemelni, hogy 2002-ben egy
kiemelkedőn magas költségvetési hiány volt, 8,9 százalék. 2004 végére, amikor a kormányt
elhagytam, nem teljes mértékben saját kezdeményezésemre, bár formálisan igen, akkor 6,4
százalékra ment le ez a hiány. Konzekutív módon 2003-ban és 2004-ben a költségvetési hiány
csökkent. Érdekes megnézni azt is, bár nem szeretnék nagyon belemenni közgazdasági
okfejtésekbe, hogy hogyan alakult az elsődleges hiány. Az elsődleges hiány, amint közismert,
az adósságszolgálat nélkül számolt hiány. Ez még inkább karakteres képet mutat. 2002-ben
4,9 százalék volt az elsődleges hiány, 2004-re ez 2 százalékra ment le. Tehát az
adósságtörlesztés, adósságszolgálat nélküli hiány 2004 végén 2 százalék volt.
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A trend tehát azt mutatja, hogy egy nagyon magas szintről induló költségvetési hiány
folyamatosan és fokozatosan csökkent. Nos, a közvélekedés úgy gondolja, hogy a hiány
alapvető oka a száznapos program volt. A száznapos program azonban, ha megnézik ezt az
összeállításokból, és összeadják a költségvetési számokat, mindösszesen 1 százalékot tett ki.
Tehát a 8,9 százalékos hiányból 1 százalékpontot tett ki a száznapos program. Ez 200 milliárd
forint körüli nagyságrend volt. Ez a 2002-es hatás. Mire ment el az 1 százalék? Mert azért az
sem közömbös, erről is érdemes szólni. Példaszerűen néhány dolgot hadd mondjak el. Először
is közismert, sokan idézik a közalkalmazotti 50 százalékos béremelést. Azaz az
egészségügyben az orvosok, az ápoló személyzet, a mentősök bérének 50 százalékos emelése,
a pedagógusok bérének 50 százalékos emelése – most pedagógus alatt a széles értelemben
vett pedagógus társadalmat értem, tehát az óvónőtől az általános iskolai tanítón át egészen az
egyetemi professzorokig, egyetemi tanárokig.

Ez valójában talán olyan különleges magyarázatot nem igényel, de talán mégis egy
mondattal hadd térjek ki rá. Ma, amikor azzal kell szembenéznünk, hogy az orvoslás egy
része más országok felé tendál, akkor tessék elképzelni azt, ha nem lett volna ez az 50
százalékos béremelés, mennyivel hamarabb kezdődött volna el ez a folyamat. A
pedagógusoknál pedig a pályaelhagyás szintén jellemző jelenség volt abban az időszakban,
ezért tényleg indokoltnak tartotta a parlament, hadd tegyem hozzá egyébként, hogy a
parlament elsöprő többsége indokoltnak tartotta ezeket a lépéseket, mert hiszen az akkori
parlamentből egyedül az MDF szavazott ellene. Zárójelben és anélkül, hogy bármifajta
értékítéletet mondanék, azt gondolom, hogy reflexszerűen az ellenzéki mivoltból adódóan
szavaztak ellene, nem bölcs előrelátásból, hogy ez milyen gondokat okozhat. De lehet, hogy
ebben tévedek.

Mindesetre azt kell mondjam, hogy azok a pártok, amelyek ezt megszavazták,
alapvetően kitartottak emellett az álláspontjuk mellett, és ilyen szempontból, bár nem tisztem,
hogy megítéljem a pártokat, de azt gondolom, hogy a Fidesz és a KDNP következetes volt
abban, hogy megszavazták, és úgy gondolták, ez egy szükséges és helyes lépés volt. Tudok
olyan pártot mondani, amelyik később rájött arra, hogy megszavazta, és nem volt olyan
nagyon jó gondolat, de előtte még használták mindazokat az előnyöket, amelyek abból
származtak, hogy az önkormányzati választásokon természetesen az akkori kormány ezekből
a lépésekből adódóan igen népszerű volt.

Na de, áttérve a további elemekre, a másik nagy része a száznapos programnak a
nyugdíjkérdés, a nyugdíjemelés volt. Ott két tétel szerepelt. Az egyik a 19 ezer forintos összeg
kifizetése, amelyet úgy ítéltünk meg, hogy ez elmaradt az előző időszakból adódóan, és ezt a
nyugdíjasoknak ki kell fizetni, a másik pedig az úgynevezett 13. havi nyugdíj bevezetésének
első lépése. Egy kitérőt szeretnék itt tenni arról, hogy maga a 13. havi nyugdíj elnevezés
viszonylag rossz volt. Valószínűleg, ha hibát követtem el, akkor az az volt, hogy ezt az
elnevezést helyeseltem és támogattam. Ha egy percre megint, még csak nem is a matematika,
hanem a számtan nyelvén beszélünk, ez a lépés négy év alatt vezetődött be, és összesen 8
százalékos nyugdíjemelésnek felel meg. Így jön ki az összeg. Ez annyit jelent, hogy évente 2
százalékos, ha úgy tetszik, rendkívüli nyugdíjemelésben részesültek a nyugdíjasok. Azt
gondolom, hogy ezt nem lehet valami borzasztó nagy összegnek és nagyon nagy
felelőtlenségnek minősíteni, hogy ilyen lépésre sor került.

De hadd közelítsem meg másként is, ami szerintem talán még fontosabb, mint a
pénzügyi volumen kérdése. Ez pedig az, hogy mindannyian tudtuk, a magyar társadalom
egésze, hogy a nyugdíjak jelentős részét a ’90 előtti bérek alapján állapították meg. Most a
2000-es évek elejéről beszélünk, tehát a nyugdíjak igen jelentős része abból az időszakból
származott, amikor azok, akik nyugdíjba mentek, a ’90 előtti bérek alapján fizették a
járulékot. Magyarán nagyon alacsony volt a nyugdíjuk ebből adódóan, hiszen egy egészen
más rendszerre szocializálódott az a pénzügyi rendszer. Elkölteni viszont természetesen a mai



- 6 -

árszint és a nemzetközi árrendszerbe beilleszkedő árszint mellett költötték el a nyugdíjasok.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy a politika, a parlament vagy a kormány szívességet tett a
nyugdíjasoknak. Azt gondolom, hogy egyszerűen egy igazságtételre került sor, amelyik
szembesítette a társadalmat azzal, hogy az egyik oldalon elindult egy bérfizetés alapján egy
nyugdíjjárulék-fizetés és ezáltal egy nyugdíj-megállapítás, amelyik a régi rendszerre
alapozódott, és volt egy árszisztéma, amely viszont már a mai valós érték- és árviszonyokat
tükrözte. Azt gondolom tehát, nem túlzás azt mondani, hogy ez a lépés helyes, szükséges és
igazságos volt.

Megemlíteném még ebből a száznapos programból az agrárhitelek konszolidációjának
kérdését. Ez egy viszonylag nagyobb összeg volt. A többieknél nem tettem szóvá, hogy
mekkora tételről van szó, de ez önmagában 60 milliárd forintot tett ki. Az agrárium rendkívüli
mértékben el volt adósodva abban az időszakban. Emlékeztetem a jelen lévő képviselőket
arra, hogy volt néhány, az időjárás szempontjából igen rossz év a 2002-őt megelőző
időszakban, ami belekényszerítette az agráriumot abba, hogy adósságokat vállaljon. Ezeknek
az adósságoknak a konszolidációját vállalta az akkori kormány. Emellett volt a száznapos
programban néhány olyan tétel is, amely összegében kezdetben nem volt nagyon sok. Az
egyik a minimálbér adómentesítése, ami később már komolyabb tétellé vált, illetve a családi
pótlék emelése, aminél elsősorban az értéktartásra törekedtünk, mivel az előző években erre
nem került sor.

Azt gondolom, összefoglalómnak ebből a részéből elég világosan kiderül két dolog.
Az egyik az, hogy a száznapos program a 2002-es hiánynak nem alapvető okozója, egyes
félművelt elemzők véleményével szemben, másrészt pedig helyes célokra ment, még akkor is,
ha egyébként természetesen ez komoly pénzbe került a magyar társadalomnak.

Szeretnék belemenni abba, hogy akkor mi az egyéb oka a 8,9 százalékos költségvetési
hiánynak 2002-ben. Az egyik tényező, hogy beemeltünk a hiányba olyan tételeket is, amelyek
korábban a nemzetközi standard-eknek nem megfelelő módon voltak elszámolva.
Emlékeztetem itt a jelen lévő képviselőket arra, hogy a 2002-es kormányváltásnál a
Fejlesztési Banknál szerepelt nagyon sok olyan állami garancia, amelyek alapvetően a
különböző autópálya-építések indításához szükséges összeget és egyéb más tételeket
tartalmaztak, és amelyek valójában költségvetési hiányt jelentettek, és a nemzetközi standard-
ek szerint így is kell elszámolni. Tehát ezt beemeltük a hiányba, és ez, ha úgy tetszik, ez egy
elszámolástechnikai kérdés, ami mindenféleképpen megemelte a 2002-es költségvetési hiányt.

2002-ben és részben 2003 elején is igen jelentős terhet jelentett a költségvetésben a
lakásfinanszírozási támogatási rendszer, amelynek nem annyira az elveit, mint inkább a
kialakított rendszerét vitatom és vitattam annak idején is, amelyik azonban 2003-ban a
kormány kezdeményezésére megváltozott. Az is tény, ezt is el kell ismerni, hogy 2002
májusára a 2002-re tervezett költségvetési hiány körülbelül 80 százaléka teljesült. Nyilván az
év első felében általában is egy kicsit nagyobb arányban szokott a költségvetési hiány
megjelenni, és aztán később egyenesedik ki ezt a trend, de ez a tendencia a 2002-es évben
különlegesen erős volt. A becsület kedvéért hozzá kell tennem, hogy minden választási évben
ugyanezek a jelenségek tapasztalhatók, ettől nem volt mentes a 2002-es év sem. Nem akarom
tehát magamat ismételni, a száznapos program teljes éves hatása mellett a hiány 8,9-ről 2004
végére 6,4 százalékra csökkent. Annak ellenére, hogy kiteljesedtek a száznapos programnak
azok a hatásai, amelyek egy része 2002-ben még csak kisebb mértékben volt érezhető.

Ezek után rátérnék az adósság alakulására. Az ország bruttó adóssága 2001-ben a GDP
52 százaléka volt. Ez kiderül azokból a táblázatokból, amelyek rendelkezésre állnak.
Visszatérnék megint arra, hogy 2002-ben áttérünk elszámolás szempontjából azokra a
nemzetközi standard-ekre, amelyek szerint a garanciákat figyelembe kell venni a költségvetési
hiánynál, de természetesen ez egyúttal az adósságot is növeli. Tehát ha 2001-től már azt a
módszert, azt a nemzetközi standard-et alkalmaztuk volna, mint 2002-től, akkor az 52
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százalékos adósság körülbelül 55 százalék lett volna. Ez még mindig bőségesen a maastrichti
követelmény alatt van, és egy nagyon elfogadható mértékű szám. Az 55 százalékkal
valójában, ha csak ez az egyetlen követelmény lenne, sajnos van más követelmény is, akkor
az eurózónába Magyarország beléphetett volna még 2001-ben, 2002-ben. Milyen folyamatok
zajlottak le? 2004 végére, amikor a kormányt elhagytam, 59 százalékra ment fel az adósság.
Ez is belül van még a maastrichti követelményeken, és még ez is egy elfogadható mérték.
Magas, de elfogadható mérték. Itt jegyzem meg egyébként csak egy zárójeles mondattal, hogy
miközben én mint közgazdász abszolút egyetértek azzal, hogy az alkotmányban szerepel az
adósságkorlát, a mértéket illetően vannak kételyeim. Ezeket elmondtam szakmai körökben
korábban is, mert egy 50 százalékos követelmény bizony igen-igen nehezen teljesíthető.
Nemcsak azért, mert egy nagyon magas szintről kell visszajönni, hanem azért, mert a fejlődés
természete az, hogy bizonyos időszakban forrásokra van szükség, amelyek később
visszafizetik saját magukat, ha egyébként jó célokra mentek el a fejlesztések.

2004-ben tehát 59 százalékos adósságszinten álltunk. A gazdasági növekedés
egyébként 4,8 százalék volt 2004-ben, és az előző két évben is 4,5-4,8 százalék között
mozgott. A munkanélküliségi ráta 6 százalék volt, az infláció pedig 5-6 százalék közötti.
2004-ben picikét magasabb volt, 6 százalék körül. Vagyis azt tudom mondani, hogy azokat a
közállapotokat, amelyeket magam után hagytam gazdasági téren, megkockáztatom, morális
szempontból is, azokat a közállapotokat vállalhatónak vélem ma is. Azt gondolom, hogy az
adósság nem akkor ugrott meg, bár valamelyest emelkedett, és bőségesen megfelelt még az
európai normáknak. Hogy 2005-től mi történt, az pedig nem az én felelősségi körömhöz
tartozó kérdés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy
kinek van kérdése. Pősze képviselő úr, parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Igazából egy kérdésem lenne
miniszterelnök úrhoz a száznapos program kapcsán. Az, hogy amíg a pedagógusoknak meg az
egészségügyi dolgozóknak nincs egy életpályamodell, így 5 vagy 10 évente rendezni kell a
bérüket, természetes. Így működik az ország, és e nélkül a két réteg nélkül nem működik egy
társadalom. Ehhez még hozzá kell tenni a köztisztviselői kart, mert ezen alapszik egy ország
működése. Tehát ezek a tételek szerintem rendben vannak, még akkor is, ha humánpolitikai
célokat szolgáltak. Ami itt felvethető, az a nyugdíjkérdés. Megmondom, milyen szempontból.
Nem az összegek, nem a nyugdíjak reálértékének növelése, hanem amikor azt mondjuk, hogy
százmilliárdos nagyságrendben nyúlunk hozzá, mert ez ilyen nagyságrendet jelentett, akkor
nem gondoltak abba bele, hogy a magán-nyugdíjpénztári befizetési rendszert, az egész
szisztémát, amit ’97-ben elindította, ha másként nem ennek az apropónak a kapcsán újra
kellene gondolni? Volt négy év, négy éven keresztül jelentkeztek 10 és 100 milliárdok
plusztételként. Akkor kormányszinten nem merült az fel, hogy nem kéne éves szinten 200
milliárdot befizetni a magánnyugdíjpénztárba, és az egész szisztémát felül kellene vizsgálni?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak annyiban kapcsolódnék Pősze úr kérdéséhez, hogy
miniszterelnök úr több interjújában elmondta, hogy ’97-ben a magán-nyugdíjpénztári rendszer
megalkotásának fő motorja volt. Én is kíváncsi lennék arra, hogy fölmerült-e az ön
miniszterelnöksége idején, hogy ezt a rendszert megváltoztassák, már csak abból kifolyólag
is, hogy a költségvetési hiány jelentős részét, először 8, később több mint 10 százalékát ezek a
magán-nyugdíjpénztári befizetések okozták. Hogyan látták abban az időszakban, miért nem
kellett vagy miért kellett volna hozzányúlni ehhez a rendszerhez?

Babák képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon, képviselő úr.
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Amikor
ön távozott többször megemlítette a korrupció, amiről úgy gondolta, nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy önnek mennie kellett, hiszen ön ezt nem túlságosan jól viselte.
Nyilvánvaló, hogy a korrupció sok területen megjelent, és jelentősen növelte az
államháztartási hiányt, az eladósodottságot is. Kíváncsi lennék az ön vélekedésére, mikor jön
el az idő, amikor ön erről beszél. Ugyanis ön az információ birtokában van, de ezt még nem
osztotta meg a magyar közvéleménnyel.

Van egy szubjektív kérdésem. Mennyibe került ön szerint a kormánykoalíció az állami
költségvetésnek? Mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy a hiány 8,9 százalékra tornázódott föl?
Mi a vélekedése az autópályák beruházási költségeit illetően, hiszen az ön idejében is
elindultak autópálya-építések? Ez hogyan befolyásolta az államadósságot és a költségvetést?

Tisztelt Miniszterelnök Úr! A következő kérdésem az, hogy a nyugdíjrendszer
tekintetében bizonyára tisztában volt ön is azzal, hogy a háromlábúvá tétel és a kiáramlás
fokozása növelte az államháztartási hiányt és az eladósodottságot is. Gondolt-e rá vagy tett-e
valamit azért, hogy megváltoztassa az államadósság eme ok kapcsán is növekedő mértékét és
a hitelfelvétel szükségességét?

A következő kérdésem, hogy hogyan vélekszik a lakáshitelesek mostani problémáit
illetően. Nem 2002. és 2004. között indult el az a folyamat, amelyben, csökkentve a
lakástámogatást, komoly nehézségek közé kerültek az emberek, sőt, mi több, csődhelyzetbe
került a magyar lakáspiac, ingatlanpiac, és a hitelválság is Magyarországon volt a
legérezhetőbb.

Még egy kérdésem lenne. Miután önt megítélték utódai, nagyon kíváncsi lennék a
korrekt véleményére, hogyan ítéli meg a 2005. és 2010. közötti gazdálkodást és kormányzást.
Természetesen csakis az államadósság és az eladósodottság kérdéskörét. Ugyanis, mint
mondtam, önt is megítélték, amiről most nem beszélek, hogy hogyan értek vele egyet, de úgy
gondolom, hogy ön is nyugodtan mondhat véleményt mint magyar állampolgár és mint volt
miniszterelnök.

Egy teljesen szubjektív kérdés. Az autópálya-építések az ön kormányzása alatt is
elindultak, ön viszont 2002-ben tett Békéscsabán egy ígéretet, hogy 2006-ig az M44-esen
fognak járni a Békés megyeiek. Hogyan számol el a lelkiismeretével, hogy Békés megyében
továbbra sincs a szocialisták ígérete ellenére autópálya, és ennek a térségnek a leszakadásáról
mi a véleménye? Ön mit tenne? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szijjártó Péter alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván.

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszterelnök Úr! Köszönjük szépen a beszámolóját, illetve az előzetes állásfoglalását. Azt
gondolom, abban egyetértünk, hogy Magyarország számára most a legnagyobb problémát az
eladósodottság mértéke jelenti. Nyilvánvalóan ön mint volt kormányfő és a gazdaság területén
jártas szakember, egyetért azzal is, hogy egy kormány gazdaságpolitikai mozgástere
rendkívüli módon leszűkül, ha az államadósság 82 százalékos mértéket ér el. Nyilvánvalóan
sokkal kedvezőbb volt a kormány gazdaságpolitikai mozgástere egy 50 százalék körüli
államadósság-mértéknél. Vitathatatlan tény, hogy 2002. és 2010. között a GDP-arányos
államadósság 53 százalékról 82 százalékra nőtt. Ezt, ugye, nem vitatja senki, furcsa is lenne,
ha vitatnák.

Mi itt az elmúlt hetekben meghallgattuk a 2002 óta hivatalban volt valamennyi
pénzügyminisztert, így az ön kormányának pénzügyminisztereit is. Egy dologban
egyetértettek, mindig a következő időszak volt a hibás az államadósság növekedéséért. Oszkó
Péter volt az első kivétel ebben a tekintetben, aki abból a szempontból szerencsétlen
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helyzetben volt, hogy tovább már nem nagyon tudott mutogatni, ezért ő visszafelé tette
mindezt. Tehát most úgy állunk, hogy talán, ha a pénzügyminiszterek nem is ismerték el saját
felelősségüket, mert vagy az utánuk, vagy az előttük lévő időszakra mutogattak, talán a
miniszterelnökök esetében itt valamilyen sikert tudunk elérni.

Az is kétségtelen tény, tisztelt miniszterelnök úr, és ezt a véleményemet nem is
kívánom véka alá rejteni, nem is fogom a következő meghallgatásokon sem, hogy alapvetően
Gyurcsány Ferenc, illetve később Bajnai Gordon kormányzási időszakában harapózott el a
költségvetés meghamisításának és az ország eladósításának gyakorlata. Ugyanakkor az is
tény, hogy Oszkó Péter itt a legutóbbi bizottsági ülésen hosszasan értekezett a 2002-es
intézkedéscsomagról. Nem tudom, hogy Oszkó Péter az ön által említett félművelt elemzők
közé tartozik-e, vagy ennél egy magasabb polcra került önnél, de tény, hogy Oszkó Péter arról
beszélt, hogy 2002-től minden kormány intézkedéscsomagjában kimutathatóak voltak azok a
döntések, amelyek effektív államadósság-növekedést okoztak, vélt vagy remélt gazdasági
növekedési hatással, viszont ezek a növekedési hatások nem következtek be. Ez a kritikája
különösen hangsúlyos volt az ön 2002-es kormányzati időszakában hozott döntésekre. Azt
mondta a volt pénzügyminiszter, hogy a kiengedett bértömeg nem áramlott vissza olyan
arányban a hazai gazdaságba, hogy abból növekedés lett volna, így az ő értékelése szerint
növekedés nem, ugyanakkor növekvő államadósság és folyó fizetésimérleg-hiány inkább lett
a 2002-es intézkedésekből. Azt is mondta, hogy ezek elismerhetően hibás döntések voltak.

Nem szeretném Oszkó Pétert referenciapontként használni, de mégis csak azt
szeretném öntől kérdezni, hogy ön szerint valóban elismerhetően hibás döntések voltak-e a
2002-es intézkedések. Ön hogyan értékeli, az ön kormánya tudott-e olyan lépéseket tenni,
amelyek valóban a gazdasági növekedést tudták segíteni, és ezek milyen hatékonyak voltak?
És bár ön nagyon korrektül azzal zárta az előbb az állásfoglalását, hogy az ön hivatali
időszaka utáni időszakra nem kíván minősítéseket tenni, de ön mégis csak egy gazdaságban
jártas szakember, volt kormányfőként nyilvánvalóan van véleménye, és fontos a véleménye,
hogy ön hogyan látja, az ön hivatali időszaka után mi lehetett az oka az államadósság hirtelen
elszabadulásának? Ön hogyan látja, milyen botrányosan rossz kormányzati döntések kellettek
ahhoz, hogy egy ország államadóssága 8 év alatt 53 százalékról 82 százalékra emelkedjen?
Várom miniszterelnök úr megtisztelő válaszait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, elég sok kérdés elhangzott. Ezt a kört
most lezárnám, és majd utána természetesen további kérdésekre lesz lehetőség. Megadnám a
szót miniszterelnök úrnak a válaszadásra. Parancsoljon, miniszterelnök úr.

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Köszönöm szépen a szót. Nem
súlyoznék, hanem sorrendben mennék végig a kérdéseken, és úgy adnám meg az általam
helyesnek vélt válaszokat. Érdekes, hogy mennyire visszatér több kérdésben is a
nyugdíjrendszer témája mint adósságnövelő és egyéb más hatással járó lépés.

Szeretném elmondani azt, hogy szét kell választani a költségvetést és az államháztartás
egészét, a nemzetgazdaság pénzügyeit. Ugyanis nem kérdés, hogy a nyugdíjreform, már a
’97-es, folyamatosan és fokozatosan a költségvetési hiányt növelte, de ami közgazdasági
szempontból véleményem szerint a leglényegesebb kérdés, a kibocsátott vásárlóerőt nem
növelte. Ugyanis nem arról volt szó, hogy megjelent egy újabb vásárlóerő, amelynek inflációs
hatása van, és ezáltal kockázatokkal jár, és különleges finanszírozást igényel. Ez a rendszer
önmagában úgy működött, hogy a korábbi költségvetési, központi tb-kasszába befizetett
összegek a magánnyugdíjpénztárba mentek át. Tehát ott képződtek meg. Magyarán mondva,
makrogazdasági szempontból egyensúlyi kockázattal ez a fajta lépés nem járt. Ez tény. A
másik tény, amit szintén nem vitatok, hogy a költségvetési hiány növekedésére ennek
természetesen igen jelentős hatása volt.
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Még annyit hadd mondjak el, hogy én úgy hiszem, sok minden van, amit el tudok
fogadni az elmúlt időszak intézkedései közül. De vannak olyanok, amelyeket nagyon
nehezen. Rögtön fogok mondani néhány példát, és ettől nem leszek nagyon népszerű, ha ez
kitudódik a közvélemény előtt. Helyesnek tartom azt például, hogy a rokkantnyugdíjak
kérdését fölül akarja vizsgáltatni a kormány. Helyesnek tartom azt, hogy a nyugdíjkorhatár
kérdésében főként a tényleges nyugdíjba menetel kérdésében a kormány elhatározta magát, és
egy lépést tett azáltal, hogy vállalja a konfliktust és a vitát azokkal, akik korengedményes
nyugdíjba elmentek az utóbbi időszakban. Ezeket szükségesnek tartom, értem mindazok
fájdalmát, akiket ez érint, de ezen egész Európa átesett, Magyarországnak is sajnos át kell
esni. Hogy milyen kíméletes módon lehet megtalálni azt, hogy ez fokozatosan történjen meg,
ez már a politikai művészete, amihez most nekem nincs semmifajta affinitásom, hogy ezzel
kapcsolatban elmondjam a véleményemet vagy részt vegyek ebben.

De! Amivel viszont őszintén szólva nem értek egyet, az a magánnyugdíjpénztárak
megszüntetése. Azért tartom kockázatosnak ezt a lépést, mert attól félek, hogy azáltal, hogy
az úgynevezett felosztó-kirovó rendszer felé léptünk vissza, azt a kockázatot futjuk, hogy
miután sajnos a demográfiai viszonyok olyanok Magyarországon, mint amilyenek, ebből
következően egyre több idős ember igényelne nyugdíjat. Hála istennek, hosszabban élnek az
emberek, nyugdíjas éveiket akarják kitölteni, a másik oldalon meg sajnos a demográfiai
problémák miatt egyre kevesebb befizető van. Ezen lehet valamit segíteni azzal, ha a kormány
nagyon határozottan és nagyon keményen lép fel, hogy azok, akik egyébként a szürke- vagy
feketegazdaságban tevékenykednek, és ezáltal valójában kikerülik a hozzájárulást a tb-
fizetéshez, azok nagyobb mértékben járuljanak ehhez hozzá. Ennek a szándéknak tehát látom
jelét, és ez egy jó dolog. De ettől még sajnos az a fő trend, hogy növekvő számban vannak
azok, akik igénybe akarják venni a nyugdíjat, és csökkenő számban vannak azok, akik
járulékot fizetnek. Ez egy felosztó-kirovó rendszerben nagyon nagy kockázatokkal jár. Ezért
úgy hiszem, hogy az a ’97-es lépés, amiben a kormány annak idején elkötelezte magát, és
ennek a kormánynak én voltam a pénzügyminisztere, ma is úgy vélem, hogy helyes dolog
volt. De ezen nyilván lehet vitatkozni, ez politikai döntés kérdése.

Viszont ebből következően, miután nekem ez az elvem, 2002-ben nem kívántam, nem
is jutott eszembe az, hogy ezen a rendszeren változtassak. Annyit hozzá kell tennem, hogy
megoldatlan kérdések azonban voltak, és ezeket 2002-ben is tudtuk. Mert akkor kezdődtek el
azok az első kifizetések, amelyek már az új rendszer alapján befizetett
magánnyugdíjpénztárakból származtak. Ezekre nem voltak meg a megfelelő szabályok.
Ebben valamit tettek az utánunk következő kormányok, nem nagyon sokat egyébként. Most a
szocialista kormányokról beszélek. De igazán ez egy valódi probléma, amelynek megoldása
tényleg szükséges volt. Hozzáteszem, hogy nekem egyébként volt ilyen szándékom, de időm
nem maradt rá.

A korrupció kérdése. Nekem az a meggyőződésem, bár képviselő úr nem is ezt emelte
ki elsődlegesen, de mégis hadd erősítsem meg, hogy ennek nem annyira a pénzügyi, mint a
morális hatása katasztrofális. Tehát a költségvetési hiány, az adósságnövekedés alapvetően
nem a korrupció miatt következett be. Rossz döntések miatt, rossz gazdaságpolitikai lépések
miatt, a nemzetközi körülmények hatására és egyéb okoknál fogva. De a morális hatása az
felmérhetetlen károkat képes okozni, és én ezt tartom a legsúlyosabbnak. Annak, hogy hol
milyen érzésem volt azzal kapcsolatban, hogy visszaéltek a lehetőségekkel, egy része itt
menet közben az elmúlt időszakban kiderült, világossá vált. Ennél többet már nem szeretnék
ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Nagyon szellemesnek tartom azt a kérdést, hogy vajon mennyi volt a koalíció ára.
Nem tudnám megbecsülni igazán. A politika a kompromisszumok művészete. Nagyon sok
mindenben nem egyezett a szándékunk vagy a törekvésünk a koalíciós partner törekvéseivel,
de az ország kormányozhatósága érdekében szükséges volt a koalíció, ezért nyilvánvaló, hogy
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ennek a koalíciónak bizonyos értelemben ára volt. Most anélkül, hogy bárkit is sérteni
szeretnék, ennyire talán ismernek a jelenlévők, hogy nem szokásom, mondjuk, valószínűleg
az oktatási rendszerben egy ponton elkövetett gyengeség, esetleg hiba nagymértékben azzal
volt összefüggésben, hogy a koalíciós partnernek milyen igényei voltak az oktatási rendszer
átalakításában.

Hogyan értékelhetők az autópályák? Két oldalról lehet értékelni, és mind a kettő
teljesen jogos. A képviselő úr említette azt, hogy drágán építettünk autópályákat. Sajnos ez
igaz, bár nagyon érdekes, én meghallgattam az ezzel kapcsolatos véleményeket mérnök
emberek részéről is, és azt magyarázták, hogy vannak olyan felszíni sajátosságai a magyar
tájnak, aminek következtében valóban bizonyos drágaság fennáll, még akkor is, ha ezt mi
nem értjük józan ésszel. Mert az ember azt gondolná, hogy egy alagutat drágább megfúrni,
mint egy viaduktot építeni. Nem biztos, hogy így van, nekem ezt számszakilag megpróbálták
bebizonyítani. De azért hadd tegyek hozzá valamit, ami legalább ennyire fontos. Hogy
tudniillik nagyon szükségesek az autópályák. Sok pénzbe kerül, viszont ha fejlődést és
növekedést akarunk, akkor ehhez alapvető az, hogy el tudjon jutni a vállalat, a vállalkozás, a
tőke azokra a területekre, ahová autópálya nélkül nem lehet. És önök pontosan tudják azt,
hogy ahogy épültek az autópályák úgy tolódott el a beruházások iránya az országban, mert
ahol korábban nem volt autópálya, és megépült, arra megindult a tőke is, mert úgy gondolta,
hogy akkor már érdemes ott fejleszteni, beruházni. Tehát ezek szükségesek voltak. Azt pedig,
hogy drágán építettük vagy sem, meg kell vizsgálni, hogy mi derül ki abból.

Lakáshitelek kérdése. Nem volt drasztikus a 2003-as visszalépés az én kormányzásom
idején. Aztán még egy további lépés történt, emlékeztetem a jelenlévőket erre. 2003-ban csak
bizonyos ésszerű korlátokat szabtunk, mondjuk 30 millió forintnál vontuk meg a határt,
ameddig hajlandók vagyunk támogatást adni. Aztán később ezek a lépések változtak. A
devizaeladósodás kérdése ezzel nem hozható véleményem szerint közvetlen összefüggésbe.
Hozzá kell tennem, hogy a devizaeladósodás ügyében azokkal a nem félművelt, hanem
tényleg művelt közgazdászokkal értek egyet, mondjuk Surányi György volt Nemzeti Bank
elnökkel, aki azt mondja, hogy sajnos három felelőse van ennek a történetnek. Felelős
mindenekelőtt és mindenféleképpen a bank azért, mert nem hívta fel a figyelmet arra, hogy
árfolyamkockázatok márpedig vannak. Tehát látszólag nagyon jó a kamat, de a másik oldalon
van egy kockázat. Felelős az állam természetesen azért, mert a Bankfelügyeleten keresztül
kellett volna ezekben a kérdésekben befolyást gyakorolni. De nem tudom felmenteni az
állampolgárt sem. Nyilvánvalóan az állampolgároknak is tudniuk kellett azt valamilyen
módon, hogy amikor belemennek egy ilyen ügyletbe, mint mindennek, ennek is ára van.
Tudom, hogy megint nem népszerű, amit mondok, mert szívesebben mondják, különösen az
érintettek és a politikusok azt, hogy a lakosság ebben nem vétkes, de én azt gondolom, hogy a
lakosságnak is valamilyen mértékben sajnos kockázatot kell tudni viselni. Tehát a lakossági
devizaeladósodás nagyon súlyos dolog, ezzel teljes mértékben egyetértek. Azzal, hogy a
lakástámogatási rendszert átalakítottuk, azzal lényegesen nem gyakoroltunk erre befolyást.

Végül, ami a Békés megyei útépítést illeti, azt kell mondjam, nagyon sajnálom, hogy
arra nem kerülhetett abban az időszakban sor. Engem általában nem azért kritizáltak
politikusok és nem politikusok, mert nem tartottam be az ígéreteimet, hanem meglepő módon
betartottam, de sajnos ez nem volt teljesíthető. Bízom benne, hogy ez most rendeződik.

Szijjártó alelnök úrral részben egyetértek, részben vitám lenne. Én is azt gondolom,
hogy az adósság nagyon nagy probléma, de azt hiszem, hogy ennél összetettebb a kérdés. Úgy
gondolom, hogy az adósság és a gazdasági növekedés hiánya együttesen igen nagy probléma.
Hadd mondjam el rögtön, hogy ezt miért merem ilyen határozottan mondani. Nagyon fontos
kérdés az, hogy az adósság mennyire finanszírozható, milyen bizalom van az országgal
szemben. Nyilvánvalóan nem lehet minden adósságot belföldi forrásokból finanszírozni. A
világ majdnem minden országa részben belső forrásokból, részben külső forrásokból
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finanszírozza az adósságát. Ha megnézik az adósság szintjét, ez ugyan ezekben a számokban
nem szerepel, amiket itt szétosztottak, de érdemes figyelni rá, a Német Szövetségi
Köztársaságban (Sic!), Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban sokkal nagyobb az
adósságtára, mint Magyarországon, és semmifajta problémát nem jelent a finanszírozásuk.
Ugyanis ezek az országok olyan bikaerőt képviselnek a világgazdaságban és a gazdasági
fejlődésben, hogy minden további nélkül meg tudják oldani az adósság finanszírozását. Az
adósság finanszírozhatósága két tényezőtől függ. Egyrészt az ország iránti bizalomtól,
másrészt pedig az ehhez szorosan kapcsolódó gazdasági növekedéstől. Tehát alelnök úrral
részben egyetértek, én is valódi és komoly problémának tartom az adósság kérdését, de hozzá
kell tennem, hogy ez komplexebb kérdés. Ha valamin lehetne segíteni és támogatni, akkor azt
kellene, hogy az adósság csökkentése ne azzal a következménnyel járjon a következő
időszakban, hogy a gazdasági növekedést fékezi, nehezíti vagy esetleg ellehetetleníti.

A másik, mint mondtam, nagyon fontos az, hogy milyen a finanszírozhatósága. Tehát
a külföldi tőke hogyan jön be az országba, ez az egyik lényeges tényező, illetve hogy milyen a
bizalom, mennyire van kedvük a pénzügyi befektetőknek részt venni az adósság
finanszírozásában. Nem szokásom, hogy minősítsek volt kormánytagokat, Oszkó Péter volt
pénzügyminisztert sem, de annyit hozzá kell tennem az igazság kedvéért, amit ő nyilván tud,
mert hiszen az adó világából jött, és ha jól tudom, oda is ment vissza, ebből következően az
adókérdésekben igen jártas, hogy a kiáramló bértömeg igen jelentős része visszaáramlik az
államhoz. Hiszen mindannyian tudjuk, és ez minden kormány problémája hosszú-hosszú idők
óta, és talán ebben valamilyen lépések az elmúlt időszakban történtek, hogy tudniillik nagyon
nagy a bérek terhe, bérjárulék, adók formájában. Az áfát is ilyen értelemben bértehernek kell
tekinteni, mert ez valahol a bérekhez kapcsolódik, hiszen elköltik a pénzt, ezáltal ez is valahol
azzal függ össze. Ha ezeket együttesen nézem, akkor ez azért olyan nagyon súlyos problémát
nem okozhatott, mert a bérkiáramlás igen jelentős része különböző adók és bérjárulékok
formájában visszajött az államhoz. Tehát azt gondolom, hogy Oszkó Péternek nem innen kell
megtudnia, hogy mi a valós helyzet a magyar gazdaság és pénzügy területén.

Nagyon jó kérdésnek tartom azt, hogy valójában megtettünk-e mindent az én
időszakomban, hogy a gazdasági növekedést segítsük. Azt a tényt mindenképpen le kell
szögeznem, ahogy a bevezetőmben is mondtam, hogy 4,5-4,8 százalék között volt a
növekedés, ez akkor Európában egy jó közepes vagy egy kicsit annál jobb növekedési rátának
felelt meg. Tehát azt lehet mondani, hogy ez úgy nagyjából rendben volt. Azért ehhez
hozzáteszek még néhány dolgot. Azok a programok, amelyeket javasoltam a parlamentnek,
nagymértékben segítették vagy segíthették volna a gazdasági növekedést. Csak megemlítek
egy dolgot, a Vásárhelyi-tervet, ami azóta valahogy kicsit elsikkadt. A szárazságok
következtében nem akkora izgalmat kelt ez, de bármikor, amikor kiderül, hogy árvíz van, és
visszatérően árvíz van Magyarországon, akkor ez egy nagyon nagyszabású, nagyon hosszú
távra szóló és nagyon fontos terv. Ez például gazdasági növekedést is előidéz, hiszen ott
komoly építkezésekre, komoly fejlesztésekre lett volna szükség. Ez csak nagyon
kismértékben haladt előre. Az autópálya-építés gazdasági növekedést serkentő hatású, hiszen
a gazdasági növekedés nagymértékben attól függ, hogy el lehet-e vinni az árukat oda, a
szolgáltatások eljutnak-e a megfelelő helyre.

Azért azt hozzá kell tennem, hogy a külföldi tőke abban az időszakban nagyon
szívesen jött Magyarországra. Lehet azon vitatkozni, hogy ezek a kedvezmények, amelyeket
akkor és aztán később még inkább kaptak a külföldi tőke képviselői, jók vagy sem, de ha ezek
egyébként munkahelyet hoztak létre, márpedig nagy részben munkahelyeket hoztak létre,
akkor azért ez bizony a magyar nemzetgazdaság és a magyar nemzet érdekeit jól szolgálja.

Volt itt egy nagyon kedves kérdés arra vonatkozóan, hogy ha lennék olyan szíves, és
én is minősíteném a kollégáimat és utódaimat. Azt tartom jónak, és a bizottságnak pontosan
ez a célja, hogy egy hosszabb távú áttekintésben lássa azt, hogy mi minden történt ez alatt a 8
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év alatt, és talán még nem múlt el elég idő számomra ahhoz, a szokásos latin mondás alapján
„sine ira et studio” tudjak véleményt nyilvánítani arról, hogy mi történt. A számok magukért
beszélnek. Ha megnézik a számokat, márpedig pontosan tudom, hogy a kérdező is nagyon jól
ismeri a számokat, és pontosan tudja, hogy mit szeretett volna hallani tőlem. Ezekből a
számokból világos, hogy 2005-tól kezdve ugrott meg az adósság. 2006-ben érte el a csúcsát a
költségvetési hiány, és nem csak belső és belpolitikai, hanem külső tényezők hatására is, de
aztán folyamatosan növekedett a munkanélküliség, sőt, voltak szakaszok, amikor erősen
megnőtt az ország finanszírozhatóságának problémája is, elsősorban a külföldi finanszírozást
értem ez alatt. Gondolom, majd ők is el fogják mondani, hogy hogyan látják a dolgokat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenhardt képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván.
Parancsoljon!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én kérdést nem kívántam
föltenni a volt miniszterelnök úrnak, mert sejteni lehetett, hogy a konkrét és valódi számokat,
megoldásokat nem fogjuk itt hallani. Ennek ellenére kellemes beszélgető partner
miniszterelnök úr egy ilyen társaságban is. Sajnos azt is tudni lehetett már 2004 óta, hogy
Babák képviselőtársam által említett kijelentés után, hogy a koalíciós partner, az SZDSZ tele
van korrupciós ügyekkel, arra nem fog fény derülni, hogy pontosan mire is gondolt
miniszterelnök úr. Egy igazi és tényleges elszámoltatásnak ezen a területen is helye lenne,
mert a társadalom ezt várná.

Ami az autópályák kapcsán hangzott el, azt talán hitelesen Sas Józsi tudta volna a
Mikroszkóp Színpadon elővezetni, de szerencsére ennek az adócsalónak dicstelen véget ért a
pályafutása. Tényleg anélkül, hogy részletekbe belemennék, kifejezett vicc, amit itt
elővezetett több szocialista-liberális kormányzat autópálya-építések ügyében, ami átlagosan
kétszer annyiba került, mint a hegyes Horvátországban, ahol robbantani kellett a sziklákba az
utakat. De nyilván miniszterelnök úrnak elmondták, hogy miért van szükség a 60 méteres
homokdombokba is alagutat fúrni, mert ilyenféle magyarázat hangzott el.

Összességében azt emelném ki, hogy itt elhangzottak érvek amellett, hogy csak pár
százalékos államadósság-növekedés volt – mivel ennek az albizottságnak ez a fő témája -, és
emellett vannak egyéb mutatószámok, például a gazdasági növekedés, a munkanélküliség,
amelyek biztató eredményt mutattak. Pont Oszkó Péter mondta el a legutóbbi ülésen, és
közgazdaságilag nagyon helyesen, hogy vannak olyan tényezők, amik hosszú távon hatnak, a
költségvetés strukturális egyensúlyát hosszú távon tudják befolyásolni. Ezek a folyamatok,
amelyek a száznapos program következtében elindultak, és strukturális módon érintették az
egész magyar költségvetés szerkezetét, bizony hosszú távon ásta alá a stabilitást, és nyitotta
meg azt az utat, azt a kényszerpályát a többi kormány előtt, amelyek az önét követték, hogy
gyakorlatilag a folyamatosan emelkedő hiányt kölcsönökből kellett finanszírozni. Visszatérve
arra, ha már eredményként említette, hogy az ön kormányzása idején 4 százalékot meghaladó,
majdnem 5 százalékos gazdasági növekedés is történt, akkor annál inkább elvárható lett
volna, hogy ilyen gazdasági növekedés mellett az államadósság inkább csökkenjen, semmint
növekedjen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Seszták képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, alelnök úr.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. tisztelt Miniszterelnök Úr! Egy
személyes példán keresztül is visszanyúlnék a száznapos programhoz. Pénzügyminiszter
kollégáitól is igyekeztem megtudni a száznapos program motivációit, indítékait. Annál is
inkább, mert ha emlékezetem nem csal, annak idején a választási kampányban a Szocialista
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Párt választási programjában, kongresszusi határozataiban és a többiben nem szerepelt
ezeknek a száznapos programoknak a tézisei vagy vállalásai. Én legalábbis a kampányban
aktívan résztvevőként akkor találkoztam ezekkel a vállalásokkal, a választások előtt 10
nappal, amikor látható volt, hogy ha nem történik valamilyen nagy dobás, arra az évre
legalábbis 200 milliárdos kihatású csomag bevállalása, akkor a Szocialista Párt elveszíti a
választást. Tehát számomra úgy tűnt, hogy akkor választási stratégák, tanácsadók dobták
össze ezt a csomagot a választások megnyerése céljából. Tényleg csak a történeti hűség
kedvéért, nem akarok ebből politikai bunkót fabrikálni, de kíváncsi lennék rá, hogy mi volt az
eredője ennek a programnak. Mert a választások előtt egy hónappal még sehol nem volt, aztán
a választások előtt 10 nappal hatalmas újsághirdetésekben ránk köszöntött a száznapos
program és a szociális érzékenység.

Ebben talán volt olyan is, ezt a saját példámon keresztül világítanám meg, nem
találkoztam a választási ígéretekben azzal, hogy ikergyermekek után dupla összegben és
dupla ideig jár a gyes. Ikergyermekeket vártunk, és augusztusban ezt megkaptuk. De aztán
visszaállt a világ rendje, mert a lakástámogatási rendszerből aztán visszavették tőlünk ezt a
juttatást, tehát ilyen értelemben a lelkiismeretem megnyugodott. De meglepődve olvastam az
újságok címoldalán ezt a nagyon népszerű és jó vállalást. Viszont ez semmilyen választási
ígéretükben nem szerepelt, és valóban, sok kicsi sokra megy alapon, ez is nyilvánvalóan
hozzájárult az adósságállomány felhalmozódásához. No tehát, a száznapos program hogyan
állt össze, mi volt a motivációja?

A másik kérdés a száz napon túlmenően, amiről talán beszélnünk kellene. Politikusi
közhely, hogy a nyugdíjasok voltak a rendszerváltás vesztesei. Ez valóban sok esetben ki is
mutatható, különösen abban a korcsoportban, amiről miniszterelnök úr is beszélt. Ugyanakkor
Andorka professzor úr rámutatott, hogy igazából a gyermekes családok minél több gyermeket
vállalnak, annál inkább kellett hogy vállalják a szegénység kockázatát. Ráadásul, ha a
nyugdíjrendszer stabilitásáról beszélünk, nem annyira ilyen könnyen leértékelhető papírokban
látom a nyugdíjrendszer stabilitását, hanem abban, hogy lesz-e olyan felnövekvő generáció,
amely a befizetései révén fenn tudja tartani a nyugdíjrendszert. Ez sokkal biztosabb alap, mint
bármilyen virtuális pénzbetét a jövőre vonatkozóan. Tehát ha a nyugdíjrendszer stabilitását
keressük a jövőben, akkor ez a felnövekvő generációkon áll vagy bukik. Erről azért szeretném
hallani megtisztelő válaszát.

Végül pedig, úgy emlékszem, a 2004-es váltásnak az volt a közvélemény számára
fogyaszthatóbbá tenni akaró magyarázata, hogy túl nagy volt a költségvetési hiány.
Határozottan emlékszem, hogy elszaladt a költségvetési hiány, és talán önnek is ezért kellett
mennie. De lehet, hogy erre rosszul emlékszem, legalábbis ezt mondták. Ahhoz képest persze
aztán láttuk, hogy hová szabadultak el a folyamatok az ön távozása után, de ez volt az egyik
indok, hogy nagyobb pénzügyi fegyelem kell, és vissza kell állítani a költségvetés hiányát a
megfelelőnek vélt szintre. Ön hogyan érte meg ezt az ügyet? Erre változatlanul kíváncsi
lennék én is. Végül pedig az utódlás kérdése. Ha mennie kellett, mivel nem volt MSZP-tag, az
utódlás körülményei miatt érez-e személyes felelősséget, hogy egy politikai kalandort, egy
krakélert szabadított rá az országra, aki eléggé sajátos ámokfutásba kezdett, és országomat
egy lóért feláldozta a jövőnket, sok esetben azért, hogy aztán megnyerje a 2006-os választást.
Ennek az őszödi beszédben sajátos tanújelét is adta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván.
Parancsoljon!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Elnök Úr! Kérdéseim, illetve véleményem elmondásához azt a megoldást
választanám, hogy az adatokból, illetve miniszterelnök úr által elmondottakból indulok ki,
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tehát nem kívánok azokkal vitatkozni. Egy-két esetben lehetne, de azt gondolom, hogy talán a
párbeszédünket, ami egy kellemes párbeszéd, segíti, ha nem ezekben a kérdésekben
próbálunk meg vitatkozni, hanem talán az ön által is elmondottakból igyekszünk
következtetéseket levonni.

Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a száznapos program kapcsán, ön azt
mondta, miniszterelnök úr, hogy ez 200 milliárd forinttal növelte meg a 2002-es
államháztartási hiányt. Én emlékszem 2002-re, 2002 nyarán, amikor a száznapos program
teljesítését bejelentették, akkor az ön pénzügyminisztere azt mondta, hogy megvan a 340
milliárd forintos szükséges forrás a száznapos programhoz. Ezt csak azért szeretném
rögzíteni, mert akkor ebből világosan kiderül, hogy egészen biztosan nem üres kasszával adta
át az Orbán-kormány önöknek a kormányzást, hanem volt abban az évben megfelelő tartalék,
megfelelő összeg arra, hogy azt a kiegyensúlyozott kormányzást lehessen folytatni, ami ’98.
és 2002. között zajlott. Ismétlem, nem szeretnék abban vitát nyitni, hogy 52 vagy 55 százalék
a 2001. évi GDP-arányos államadósság. Induljunk ki az 55 százalékból, de akkor is azt
gondolom, az nyugodtan kijelenthető, hogy ’98-ban, ha jól emlékszem, és azt hiszem, jól
emlékszem, messze nem teljesítettük a maastrichti kritériumokat, mert 60 százalék fölött volt
az adósság, akkor négy év összességében egyértelműen jelezhető, hogy csökkent a GDP-
arányos adóssága az országnak. Tehát egy jó trendben voltunk.

Ha jól emlékszem a számra, amit ön mondott, akkor 2004-ben, amikor ön átadta a
kormányzást, 59 százalékot említett, ami nem túl jó. De még mindig a maastrichti kritériumok
alatt van, éppen ezért egy elfogadható számnak látszik. Ha mindez igaz, márpedig úgy látom
az ön jelzéseiből is, ahogy ezek igazak, akkor szerintem néhány dolog kijelenthető, és nagy
tisztelettel szeretném kérni, hogy ha ön is egyetért ezzel, akkor erősítsen meg ebben a
vélekedésemben. Az egyik, hogy az adósság trendje megfordult. Egy csökkenő adósságból
egy növekvő adósságba kerültünk, már az ön miniszterelnöksége okán is. A másik, hogy 2004
közepe után egészen biztosan történt valami, ami miatt az adósság még jobban elszabadult,
miközben 2005-től, pontosan a trend megfordulása miatt szükség lett volna költségvetési
hiányt csökkentő, ezáltal az államadósság növekedését fékező lépésekre. Azt gondolom, hogy
a számokból, amiket ön is mondott, világosan látszik, hogy semmiféle ilyen lépés nem történt.
Azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint szükséges lett volna-e, és történt-e ilyen, vagy
történt, de nem sikerült, vagy egyáltalán nem is történt ilyen, sőt, ezzel pontosan ellentétes
lépések történtek. Véleményem szerint ellentétes lépések történtek.

Bocsánat, kétfelé kell választanom az ön után következő időszakot, mert 2006-ig nem
is hallottunk arról, hogy bármiféle problémája lenne a magyar költségvetésnek, a magyar
államháztartásnak, vagy az adóssággal, 2006-tól pedig folyamatos válságkezelésbe kerültünk.
Ehhez képest az látszik, hogy az ország adóssága nemhogy nem csökkent, hanem nőtt, a
költségvetési hiányunk pedig egyébként minden évben magas volt. Ezek után, azt gondolom,
ezekből a számokból azt kell kijelentenünk, és kérem tisztelettel, hogy erősítsen meg ebben,
hogy azok a válságkezelő lépések, amelyek 2006 után történtek, nemhogy hasznára lettek
volna az országnak, hanem kifejezetten károsak voltak. Még egyszer mondom, azokból a
számokból indultam ki, tisztelt miniszterelnök úr, amiket ön mondott, azokat próbáltam
egyfajta szempont alapján összerendezni, de számomra ezek az eredmények kézenfekvőnek
látszanak. Tisztelettel kérem, hogy vagy cáfoljon, vagy erősítsen meg ebben. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Ugyan nem
tagja a bizottságunknak, ezért képviselőtársaimat kérdezem, megszavazzuk-e, hogy kérdést
intézzen miniszterelnök úrhoz. (Szavazás.) Köszönöm. Akkor, Ékes képviselő úr, öné a
lehetőség.
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Oszkó Péter
meghallgatásán is itt voltam, és az embernek a fülébe csengenek még a szavai, mert ő úgy
fogalmazott, hogy a 2002-2006-os időszakban már előjelei voltak annak, hogy egy nagyon
rossz irányba, nagyon rossz trendbe fordult az ország, hatalmas bérkiáramlások indultak meg.
Miniszterelnök úr annak idején úgy fogalmazott, amikor a kormányt átvette, hogy stabil a
magyar gazdaság, a költségvetés szempontjából nincs probléma, és a 2007-es euróbevezetés
céldátuma tartható. Ez később megváltozott, mert érezte ön is, hogy az egyensúlyok kezdenek
eltolódni, az arányai megváltozni. 2001 végén 52 százalékos volt az államadósság, majd 2002
végére a száznapos beindításával 55 százalékra emelkedett, ahogy ezt ön is hangsúlyozta. A
munkanélküliség 5,7 százalék környékén mozgott a 2002-es kormányváltás időszakában,
majd, amikor ön távozott, 6,5 százalék környékére nőtt.

Ezek a folyamatok indultak meg annak ellenére, hogy számos területen ön már próbált
bizonyos megszorításokat elindítani, hiszen ilyen módon a megszorítások közé teszem az
állami vagyon értékesítését, hiszen ez a költségvetés szempontjából stabilitást tud jelenteni.
De ugyanilyen volt a belső hazai beruházási források átstrukturálása. Tehát jóval kevesebb
forrást tudott a kormány a maga részéről a belső beruházásokra, pályázati forrásokra fordítani.
És volt egy nagy remény, hogy majd az uniós csatlakozással, május 1-je után megnyílnak
azok a kapuk, amelyek tulajdonképpen 2007-től ki is tárultak. De máig is keressük annak a
nyomát, hogy az a 70 százalékos uniós forrás, ami 2013-ig kellene hogy tartson, mire is lett
elköltve.

Oszkó Péter elmondta, hogy 2002 után egyfajta törés keletkezett, de a hatalmas törés
2005-2006 fordulóján következett be, és onnantól fogva egy hatalmas mélyrepülés indult
meg. Abban az időszakban figyeltem önt, és mi, ellenzéki politikusok megkíséreltünk
kellőképpen odafigyelni. Nem is annyira a gazdasági-pénzügyi belső negatív irány volt talán
az ön elmozdításának az oka, hiszen teljesen más belső harcok voltak érzékelhetők. Itt talán
az az irány, amit ön szeretett volna, hiszen érezte a bajt, ha ez így megy tovább, akkor
pénzügyileg, gazdaságilag az ország instabillá válik. Volt egy hatalmas nyomás belülről is, az
SZDSZ részéről is. Ez érezhető volt. Talán, ha olyan nagyon nagy belső titkokat nem árul el,
akkor mégis, abban az időszakban biztos voltak törekvések az MSZP részéről is, hogy milyen
irányt váltsanak annak érdekében, hogy a válság előidézésre ne kerüljön sor. Volt egy erős
nyomás az SZDSZ részéről is. Melyek voltak azok a gazdasági vagy pénzügyi ellentétek,
amelyek oda sodorták az országot, hogy jött egy váltás, és ennek a váltásnak, ahogy Oszkó
Péter is fogalmazott, a 2005-ös- 2006-os év hozta meg a mélypontját, és onnantól fogva pedig
a radikális zuhanást?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr szól még ebben a körben.
Parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterelnök
Úr! Úgy gondolom, mivel bizottságunk szándéka az államadósság okainak vizsgálata,
udvarias válaszokkal túl sokra nem megyünk. Komolyan kell vennünk ezt a kérdést, és öntől
is konkrétabb válaszokat szeretnék magam is kérni, mert ha nem venné észre valaki, ma
Magyarországon gazdasági és pénzügyi szükségállapot van az államadósságot illetően, ez
generálja minden gondunkat. Úgy gondolom, arra a kérdésre, amit vulgárisan
megfogalmazódik, és ez nem szakmai kifejezés, Magyarország majd’ 10 millió állampolgára
részéről, hogy hol a pénz, hová tűnt a pénz. Ez egy reális kérdés, amikor az ország
eladósodott. Erre nem lehet kedves és udvarias kitérő válaszokat adni, hanem vizsgálni kell az
okait, ezért vagyunk itt. Egy kicsit konkrétabban kell ezekre a kérdésekre koncentrálni, és
meg kell próbálni beárazni minden egyes kormányzati lépésnek az államadósságra gyakorolt
hatását, mert nem tudunk a kérdésre választ adni. Az mégis csak borzasztó, hogy egy
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parlamenti, kormányzati ciklus kapcsán nem kapnak az emberek érthető és védhető szakmai
válaszokat azon túlmenően, hogy nagy a baj, mert ezt mindenki tudja.

Azért is fontos ez a kérdés, mert az ön kormányzását illetően is elindult az ország egy
bizonyos lejtőn. Azt a pénzügyminisztere kijelentette, hogy 2002-ben megvolt a száznapos
programra a pénz. Megvolt. Az pedig, miniszterelnök úr, bocsásson meg, nem védhető, hogy
ön az 50 százalékos béremelés jelentős részét 2003-ban rátolta az önkormányzatokra.
Emlékezzen csak vissza! Én magam kiválóan emlékszem, amikor a 2003-as költségvetésben
nem volt benne a közalkalmazottak 50 százalékos béremelése. Ez azért bosszantó, mert ön azt
mondja, hogy ez a béremelés hiányt generált, de közben más rendszerekre passzolták át.
Többségében, mondom, mert különben nem lenne igazságos a vélekedésem.

Megdöbbentem a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos véleményét illetően.
Bocsásson meg, de úgy gondolom, hogy a kötelező magánnyugdíjpénztár gyakorlatilag egy
privatizált állami nyugdíjalap. A polgári kormány annak idején visszafogta az ide történő
kiáramlást, az ön kormányzása alatt pedig, az SZDSZ nyomására felpörgették a kiáramlás
összegét. Nem tudom, jól emlékszem-e, de ez annyit jelent, hogy növelte a költségvetési
hiányt, hiszen a befizetett nyugdíjalapot, ami államilag szedtek be, a költségvetésen kívülre
tették, ugyanakkor az aktuális nyugdíjak kifizetését pedig hitelből kellett finanszírozni.
Önöknek van felelősségük abban, hogy ez az elvetélt, és a világon mindenhol megbukott, sőt,
mi több, az IMF által is elismerten rossz stratégia, rossz kötelezettség továbbra is működött az
ön miniszterelnökség alatt úgy, hogy még növelték is a kiáramlás mértékét. Tehát okát kell
keresni, hogy miért nőtt az államadósság. Úgy gondolom, hogy amilyen választ adott ön a
magánnyugdíjpénztár privatizációs pénzkihelyezésére, amelynek szabályai sem voltak, ahogy
nagyon kedvesen és udvariasan elmondta, az generálta az államadósságot. És voltak a későbbi
kormányoknak is felelősségük ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy ebben ön is
nyugodtan állást foglalhat.

A korrupció kérdése. Nem mehetünk el mellette, hogy a korrupció egy morálisan rossz
dolog. Ennek kőkemény ára van. Kedves miniszterelnök úr, tudja nagyon jól, hogy az
oktatással kapcsolatos korrupció államadósságot és hiányt növelő kérdés volt, gondoljon csak
a kiszervezésekre és sok egyéb másra, és a gazdaságpolitika hiányosságai vagy nemléte az ön
kormányzása alatt is komoly károkat okozott a költségvetésnek. A hiányt növelték. Lehet a
mérnökökre hivatkozni és a mesét elfogadni tőlük, de az autópályák költsége az
államadósságot generálta. Senki sem vitatja azt, hogy az autópályák építése fontos egy ország
életében. Éppen az a baj, hogy korábban nagyon elmaradtunk ebben. Ugyanakkor a
háromszoros-négyszeres árat, a viaduktot, alagutat nem lehet megmagyarázni. A világpiacon,
Európában mindenhol olcsóbbak voltak az egy kilométerre eső költségek. Ezek mind-mind
beárazásra várnak. Úgy gondolom a korrupció tekintetében az oktatás, a gazdaság és az
autópálya-építés területén is rendet kell tenni.

Lakáskérdés. Ön nagyon korrekten viselkedett annak idején, amikor azt mondta, hogy
elismeri a lakástámogatás, bizonyos hibák kiküszöbölése mellett, a gazdaságélénkítő hatását,
és fontos szociálpolitikai kérdésnek is tartotta. Ön azt ígérte, hogy ezt megtartják. Ugyanakkor
szintén koalíciós nyomásra ezt megfaragták, gyakorlatilag ellehetetlenítették, és a pénzpiacra
lökték a lakásépítőket, amire felkészületlenek voltak. De emlékeztetem rá, hogy Csabainé
asszony még az ön idejében mondott nemet, neki is tele lett a hócipője, ahogy ő mondta annak
idején Nyíregyházán.

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Ez tényszerűen nem igaz, bocsánat,
hogy közbevágok. Ez tényszerűen nem így van.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Jó, akkor majd megvitatjuk. Bocsánatot kérek, ha nem
így van. De arányban volt-e a lakástámogatás megszüntetése és csökkentése 2003-ban és
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2004-ben? Mert úgy gondolom, az államadósságot nem kímélte, másutt folyt a pénz, itt pedig
komoly károkat okoztak.

Az agrárkonszolidáció kérdéséről, nem tudom, hogyan értesült, igaz, nem jelentős
összeg makrogazdasági szinten, de úgy emlékszem 60 milliárdot költöttek rá 2002-ben,
mondván, hogy súlyos évek voltak. Mosolyog rajta a fél ország, amikor minden szocialista
kormány alatt kétszer-háromszor kihúzták a csávából, és elsöpörték a hitelét, mondjuk a
csókosoknak. Erre konkrét példák vannak, tisztelt miniszterelnök úr.

Ön közgazdász. Az is kérdés, hogy volt-e lehetősége önnek kétéves regnálása alatt
oktatás- és gazdaságpolitikát végezni. Ugyanis úgy gondolom, hogy ha ön tehette volna,
akkor nem növekedett volna az államadósság, és nem indultunk volna el a lejtőn. Mert
kimondatlanul is mindenki tudja, hogy a szocialista-liberális kormányzás alatt indult el az
ország a lejtőn. Ez csak fokozódott 2005-2006-ban, nem beszélve a hazugságokról. De öntől
egy picit reálisabb és keményebb válaszokat vártam volna. Ismert az ön udvarias viselkedése,
de azért vannak dolgok, amelyekre konkrétabb válaszokat kellene adni, miniszterelnök úr, ha
teheti. Tegye meg, hogy segíti a munkánkat, segít arra a kérdésre választ adni, hogy hová tűnt
a rengeteg pénz. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak jelezni szeretném miniszterelnök
úrnak, hogy Babák képviselő úrnak a Bethlen Gábor utcában van egy kiváló választópolgára,
Jutka néni, aki őt mindig megkérdezi egyes szereplései után, hogy mi történt, és neki
mindenképpen konkrét válaszokat kell adni. Ezért is fontos, hogy e tekintetben kielégítő
módon tudja választópolgárát a polgármester úr tájékoztatni. Miniszterelnök úré a szó!

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Köszönöm szépen. Akkor más
módszert követek, és visszafelé haladok a kérdésekben. Megígérhetem, képviselő úr, hogy
őszinte leszek, egyenes, és időnként esetleg kellemetlen válaszokat fogok adni. De hát nem
ígértünk egymásnak kellemes délelőttöt.

Tisztelt Bizottság! Azt mondani ma Magyarországról, hogy gazdasági és pénzügyi
szükségállapot van, mérhetetlen felelőtlenség, amit én mint magyar állampolgár kikérek
magamnak. Mert ez azt jelentené, hogy Magyarország a görög vagy az ír, vagy a portugál
állapotban van. Egy ilyen kijelentés felelős politikus szájából azzal a következménnyel járhat,
hogy hatással van a forintra, a különböző kamatfelárakra és egyebekre. Tehát nagyon
határozottan szeretném azt mondani mint közgazdász, hogy Magyarország nincs pénzügyi
szükségállapotban. Magyarországnak megvannak a nehézségei, ezek nem kicsik, de arról
beszélni, hogy gazdasági és pénzügyi szükségállapot lenne, azt gondolom, nagyon finoman
fogalmazva, és itt megint visszatérek a kedves stílusra, meggondolatlanság.

Hol a pénz? Szokták ezt úgy kérdezni, hogy hol a lé. Képviselő úr, 2004-ig én
elmondtam, hogy mire költöttük mindazt, ami miatt a költségvetés hiánya megnőtt, aztán
elkezdett csökkenni. Ne várják tőlem azt, hogy én arról fogok itt most értekezni, hogy az
utódaim 2005 után milyen mérhetetlen hibákat követtek el azzal kapcsolatban, hogy az
adósság megnőtt. Ez nem az én kompetenciám. Mint állampolgárnak természetesen van
véleményem, de én itt nem állampolgárként ülök, hanem mint Magyarország volt
miniszterelnöke. Azzal, hogy mire költöttük a pénzt ez alatt az időszak alatt, eléggé pontosan
elszámoltam. Volt egy költségvetési zárszámadás is minden évben, azon kívül jómagam is, a
bevezetőben is elmondtam azt, hogy olyan lépésekre került sor, amelyekről nekem
határozottan az az álláspontom, hogy szükségesek és helyesek voltak.

Hogy folytassuk tovább ezt az őszinte hangvételt, őszintén elámultam azon, ahogyan
az egyik képviselő azt mondta, politikai közhely az, hogy a nyugdíjasok vesztesei a
rendszerváltásnak. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, a magyar nyugdíjas társadalom ennél
többet érdemel, mint hogy az hangozzék el, hogy politikai közhely, hogy ők a vesztesek.
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Közgazdaságilag belátható és politikailag is belátható, hogy ha a nyugdíjakat az előző bérek
alapján befizetett járulékok alapján állapították meg, amely bérek szükségképpen egy más
közgazdasági feltételrendszert tükröztek, az árak pedig a mai nemzetközi árviszonyokat
tükrözik, akkor ez a kettő igen éles ellentmondásba kerül egymással. Tehát nem közhely,
valódi probléma az, hogy a nyugdíjasok tényleg vesztesei voltak ennek a váltásnak. Nagyon
csekély ellensúlyt képeztek azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk. Egyébként
örömmel láttam, hogy amikor elmondtam azt, hogy azért itt bizony egyfajta igazságtételről
volt szó, akkor a jelenlévők bólogattak, mert úgy látták ők is, hogy ebben van némi igazság.

Hadd tegyem azt is hozzá, teljesen igaza van képviselő úrnak abban, amikor azt
mondja, hogy a gyermekesek és nem utolsósorban a többgyermekesek helyzete hasonlóan
nehéz és problematikus, mint a nyugdíjasoké. Csak egy igazság van, amiről azért nem illik
elfeledkezni. Arról, hogy a nyugdíjasok védekező képessége a mai helyzethez képest
rendkívül gyönge, mert nem tudnak, reménytelenül nem tudnak munkát kapni, munkát
vállalni. Nem is erről szól az életük. Ugye, sokan nem is tudnának már dolgozni, akik pedig
tudnak, nehézségekbe ütközni. Az egész világon úgy van, hogy 50-55 éves koron felül már
nagyon nehéz munkahelyet váltani, új munkahelyet, munkát találni. Elismerem, hogy nagyon
súlyos problémák vannak a sokgyermekeseknél. Csak azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy
ott azért mégis csak van egy védekezőképesség. Ha egyébként működik az, hogy lehet
munkahelyhez jutni, hogy lehet többletmunkát vállalni, hogy lehet okosan, eszesen
megoldásokat keresni, akkor ők valamilyen módon jobb immunrendszerrel, társadalmi
immunrendszerrel rendelkeznek, mint az idősek. És amikor súlyozni kellett, márpedig ezt
önök tudják, hiszen kormányzó erőt képviselnek, hogy minden kormányzatnak súlyozni kell a
döntéseiben, és amikor választani kell, hogy mit tesz, akkor szükségképpen valamit kizár.
Ezért volt az, hogy a nagycsaládosok számára nem tudtunk olyan lépéseket tenni, ami
egyébként elvárható lett volna, ezért választottuk ki a nyugdíjas kört. Hozzáteszem, családi
pótlékban történt egy lépés, mert a reálérték helyreállítása érdekében a száznapos programban
a családi pótlék esetében is volt egy intézkedés.

Rögtön ennél a témánál maradva, ez is érdekes módon visszatért több megjegyzésben,
és sajnálom, ha az én stílusom irritálnál a jelenlévőket, mert azt gondoltam, hogy lehet
kemény dolgokat nyugodtan és kedvesen is mondani, és lehet vitatkozni így, mert az ember
tiszteli a partnert, és ezért adott esetben őszinte is lehet. Visszatérve tehát a 2004 körüli váltási
időszakra, nem várhatom el, és nem is kérem azt, hogy mindazt az irodalmat ismerjék, ami
erről az időszakról szól. Én magam írtam egy könyvet, egy interjúkötetet, de megjelentek
különböző politikai elemzők könyvei, amelyekből elég világosan kiderült az, hogy 2004
nyarán a pénzügyminiszterem az én biztatásomra előterjesztett egy informális kormányülésen
egy további, nagyon kemény költségvetési megszorítást, amely 2005-től jutott volna érvényre.
És ezzel tényleg visszatértünk volna oda, amit mondtam, hogy 2007-re meglesznek a feltételei
az euró bevezetésének. Azon az informális kormányülésen, és ezzel nem árulok el titkot,
bizony igen kemény vita alakult ki, nem utolsósorban a koalíciós partner képviselőivel, de a
szocialista képviselőkkel is, mert belegondoltak abba, hogy közeledik 2006, és bizony ebből
adódóan a választásokon egy 2005-ös nagyon kemény költségvetésnek politikai ára van.

Ha tehát azt keresik, hogy volt-e olyan konfliktus, ami közgazdasági konfliktus volt,
akkor igen. Nem mondok újdonságot, ezt elmondtam, megírtam, egyébként az elemzők is
megírták. Tényleg volt ilyen konfliktus. Pontosan a fordítottja történt, mint amit az egyik
képviselő mondott arról, hogy nekem azért kellett volna mennem, mert túl puha vagyok a
költségvetés terén. Éppen azért volt konfliktusom, mert komolyan vettem azt, amit a
költségvetéssel kapcsolatban mondtam. Tudom azt, hogy a mai koalíció nem nagyon szereti
ezt a szót, hogy reform, mert elcsépelték egyes miniszterelnökök az elmúlt időszakban, és
nem én voltam az. Pedig tényleg szükségesek nagy, mélyreható változások, amiket
nevezhetünk ennek, annak, reformnak. Akkor, 2004 nyarán volt egy előkészített egészségügyi
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mélyreható változás, ha úgy tetszik. Ez normaszöveg szintjéig készen állt. Amikor a váltás
bekövetkezett, olyan döntés született, hogy ezt félreteszik, és 2006-ban egy nagyon
szerencsétlen változatával jöttek elő, ami politikailag is, szakmailag is nagyon-nagyon sok
problémát okozott. Valójában voltak tehát ilyen konfliktusok, részben a költségvetés, részben
a reformok miatt.

Ha már itt tartunk, nagyon logikus az a kérdés, hogy az utódlásban mennyire érzem
felelősnek magamat. Hadd tegyem hozzá azt, hogy a Szocialista Párt egy demokratikus párt,
még akkor is, ha bizonyos értelemben egy tekintélyes miniszterelnök, legalábbis akkor még
annak számított, nem szólhat bele abba, hogy kit választanak meg a Szocialista Párt
kongresszusán miniszterelnök-jelöltnek. Volt, aki jobban hajrázott, mint a másik, az élet aztán
megmutatta azt, hogy nem elegendő csak egy nagyon jó kongresszusi szereplés. Visszatérve a
további megjegyzésekhez és kérdésekhez.

Nagyon izgalmas és nagyon jó kérdésnek tartom, amit itt Balla képviselő úr
feszegetett, hogy hogyan alakult 2005-től a költségvetés, és itt most átmegyek közgazdászba.
Azt hadd mondjam, hogy amennyire én látom, amennyire meg tudom ítélni, talán nem
teljesen alaptalanul, hogy 2006-ban valójában kísérlet sem történt arra, hogy a gazdaság
állapota javuljon. 2007-ben egy gyenge kísérlet történt, legyünk őszinték, de ez már a
politikai erőviszonyok következtében nem volt olyan, amit az akkori miniszterelnök át tudott
volna vinni. 2008 várakozási időszak volt, és 2009-től indult meg, ezt el kell ismerni, Bajnai
Gordon idején a gazdasági egyensúly helyreállítása. Ezek olyan folyamatok, amelyekről
érdemes tisztességgel szólni.

Nagyon sajnálom az első megjegyzést, amit képviselő úr mondott, hogy nem tértem rá
a konkrét számokra. Ha önök azt várták tőlem, hogy most statisztikát olvassak itt fel, akkor
szereptévesztésben vagyunk. Mert egyébként, ha a statisztikát a bizottság tagjai
áttanulmányozták, mert én áttanulmányoztam, az rendelkezésre áll. Az egy vastag
dokumentum, igen alapos, ráadásul nagyon sok helyről, az adósságkezelő központtól a
Nemzeti Bankon át a Nemzetgazdasági Minisztériumig egy sor forrásból származik. Tehát
nyilván nem az a szerepem, hogy itt konkrét számokat mondjak. Az a szerepem, hogy
megmagyarázzam, az én kormányzásom idején mi és hogyan történt.

Visszatérő kérdés volt a korrupció. Csak azt tudom mondani, hogy van a koalíciónak
egy kormánymegbízottja, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, tessék megnézni, hogy hol milyen
lépések történtek. Azt gondolom, az egy felelős viselkedés, ha megfelelő vizsgálatok és
számok alapján lehet erről a kérdésről véleményt nyilvánítani. Nyilvánvalóan másként nem is
szabad.

Nem tartom nagyon okosnak azt a megjegyzést, tudom, hogy nem innen ered, hanem
más forrásokból, azért vagyok ilyen bátor, hogy ezt mondjam, hogy hosszú távú hatásait
tekintve a stabilitást aláásta a száznapos program. Nem erről van szó. Elmondtam, a bérekhez
kapcsolódó járulék, a bérek elköltéséből származó áfabevétel, a szja-bevétel mind-mind
visszaáramlott a költségvetésbe. Nem innen indultak el a problémák. A gazdaság strukturális
problémái nem ebből fakadtak. A legegyszerűbb reakció erre a kérdésre az volt, és ezért
mondtam a bevezetőm elején picit gúnyosan azt, hogy picit félművelt elemzők véleménye ez,
hogy azt mondták, akkor erre rákenjük az egészet. Nem végezték el a tisztességes elemzést,
hogy miből következett be az adósság növekedése. Azt gondolom és örülök neki, hogy van
egy ilyen bizottság, amelyik ezt a munkát el fogja végezni.

Nem várom el azt sem, hogy a könyvemet elolvassák, mert természetesen ez nem
tartozik ide, de azt sem várom el, hogy a beszédeimet ismerjék. Azt azonban hadd mondjam
el, hogy ha valaki előveszi az archívumokat, 2001 végén és 2002 elején azok az elemek,
amelyeket a száznapos program tartalmazott, az én beszédeimben benne voltak. Igaz, nem
volt benne a Szocialista Pártnak a kongresszus által elfogadott korábbi programjában. De az
én beszédeimben ezek visszaköszöntek, én ezeket komolyan gondoltam. Nekem nem olyan
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motivációm volt, bár természetesen minden politikus azért szerepel, mert szeretné megnyerni
a választásokat, mert úgy gondolja, hogy ha megnyerte, akkor jót tud csinálni. Gondolom
ezért, és nem másért akar hatalomhoz jutni a politikus. Márpedig, ha ezért akar hatalomhoz
jutni, akkor nem az a motiváció számára, hogy olyan jókat és szépeket mondjon, amire nagy
tapsot kap, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy ezekre szükség van. És én továbbra is azt
állítom, hogy a megtett lépésekre szükség volt.

Jogos az a kérdés, ezt többen megemlítették, hogy hogy van akkor, hogy volt rá forrás.
Ezt sosem vitattam. Még azt is megteszem, remélem, hogy ezért nem köveznek meg a másik
oldalon, a baloldalon, hogy emlékeztetem a tisztelt képviselőket, hogy én 2002-ben, miután
elmondtam a parlamenti első miniszterelnöki beszédemet, odamentem a volt
miniszterelnökhöz, kezet fogtam vele, és azt mondtam neki, köszönöm, hogy a gazdaságot és
az országot jó állapotban adta át. És erre nem volt még példa. Erre nem volt még példa. Én
nem találkoztam ilyen átadással. Ja, hogy ez esetleg még igaz is volt? Annál jobb. Mert
mondhatják azt, hogy azért nem volt, mert nem volt igaz a váltás időszakában egy ilyen
megjegyzés, nem lehetett volna igaz. Ez szerintem helytálló volt. Tehát én ezen a kérdésen
nem vitatkoztam. Igaz, az adósság akkor csökkent igen nagymértékben, amikor az előző
Fidesz-kormány volt. Az, hogy növekedett egy kis mértékben az én kormányzásom alatt, azért
nem gondolom, hogy lényeges kérdés, mert, ahogy az előbb említettem már, a maastrichti
követelményeknek megfelelő 60 százalék alatti adósságon belül maradtunk, és a
gazdaságpolitika olyan szándékokat tükrözött, hogy segítsen egyfajta igazságtételt, és segítsen
egyfajta gazdasági növekedést, munkahelyteremtést is, autópályákkal és egyebekkel.

Azt sem tartom nagyon szerencsésnek, ha azt mondanánk, hogy a váltás időszakában
üres kassza lett volna 2002-ben. Nem volt üres kassza, ezt senki nem állította. Nemcsak azért
nem mentem bele ilyen sárdobálásba, mert nem természetem, tisztelt képviselő urak és
hölgyek, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy nem erről szól a történet. Egyszerre van
minden kormánynál kontinuitás és diszkontinuitás. És amelyik kormány ezt nem képes
felismerni, az nem méltó arra, hogy politikai vezetője legyen ennek az országnak. Igenis,
minden esetben van kontinuitás is. Azt gondolom, ettől még lehet cezúrát vonni, a kettőt nem
zárom ki. De akkor is van kontinuitás.

Azt hiszem, minden kérdésről megpróbáltam elmondani a saját véleményemet, illetve
elemezni mindazt, ami az én kompetenciámba tartozik. A megjegyzések között voltak ilyen
apróbb tévedések, hogy a munkanélküliség ráta 6,5 százalék volt 2004-ben, nem annyi volt,
hanem 6,1. De ezek tényleg számok, ezeknek utána lehet nézni. A dolog lényege végül is az,
hogy abban az időszakban volt gazdasági növekedés, volt egyfajta, normálisan elfogadható
munkanélküliség, a 6 százalék jó ráta. az adósságszint rendben volt, a költségvetésnél pedig
elindult egy trend, ami 2005-ben folytatódott volna, ha folytatódott volna, de megtörtént egy
váltás.

Végül még annyit szeretnék mondani, nem vitatom azt, hogy a korrupció drágít, hogy
sok pénzébe kerül az országnak. Csak azt gondolom, hogy nem kell lebecsülni ennek morális
hatását. Tehát nem arról van szó, hogy azt vitatom, hogy ez sok pénz, csak azt mondom, hogy
a példa, pláne, ha felülről jön, sokkal súlyosabb, mintha egy átlagember nem kér számlát
valakitől, mert ez is egyfajta formája a korrupciónak. De nem erről van szó. Arról van szó,
hogy a politikai példamutatás katasztrofális, és azt gondolom, emiatt érdemes kiemelni a
morális részét. Említettem azt, hogy amit gondolnak, úgyis ki fogják vizsgálni, és meg fogják
állapítani, hogy hol volt ilyen és hol nem.

Ami az agráriumot illeti, nem tudom, hogy volt-e olyan, amelyikbe beleesett, ahogy
képviselő úr mondta, a csókosok kedvezménye. De egyet biztosan tudok. A 60 milliárd forint
nem erre ment el. A 60 milliárd forintra tényleg szükség volt, mert a magyar agrárium az
eladósodás következtében nem volt mozgóképes, nem tudott fejlődni. Nekünk arra kellett
felkészíteni a magyar agráriumot, tessék visszaemlékezni rá, hogy az európai uniós
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versenyhelyzetben ki tudják használni mindazokat a forrásokat, amik onnan jönnek. Igaz,
hogy a béremelések egy részének a forrását az önkormányzatok teremtették meg, mert a
kassza ennél többet nem tett lehetővé, mint amit központi forrásokból finanszíroztunk.
Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam véleményemet. Ha a
második részben én is picit keményebb voltam, az semmi mást nem tükrözött, mint hogy a
kérdések is ugyanilyenek voltak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Semmim gond, gondolom, férfias
kérdésekre férfias válaszok hangzottak el. 2002 után az első intézkedések között volt egyfajta
konszolidáció nagy, állami tulajdonban lévő cégek, vállalatok konszolidálási lehetőséget
kaptak, igen jelentős összeg, több százmilliárd forint áramlott így ki. Viszont azt látjuk, hogy
6-8 év után ugyanolyan helyzetbe kerültek. Tehát úgy történt meg akkor a konszolidáció,
hogy strukturális változásokat nem írtak elő, nem léptek ebben. Ezért érez-e valamilyen
felelősséget, illetve mi volt az oka annak, hogy ez nem következett be, mert azt a botor dolgot
nem tudom föltételezni önről, hogy úgy hagyta jóvá ezeket a konszolidációs lépéseket, hogy
valamilyen ellentételezést ne akart volna megkövetelni. Mi volt annak az oka, miniszterelnök
úr, hogy ez nem következett be? Ki akadályozta meg önt ebben? Miért nem tudtak ebben
lépéseket tenni?

Több képviselőtársam érintette itt a korrupció ügyét az autópálya-építések kapcsán is.
Én vettem magamnak a fáradságot, és körülbelül 80 oldalnyi interjút olvastam el, ami önnel
készült, tehát igen alaposan igyekeztem az akkori hangulatot, fontos kérdéseket föltérképezni
ilyen formában is. Az egyik első konfliktusforrás az akkori koalíciós partnerrel Csillag István
akkor gazdasági miniszterrel merült föl, hogy nem közbeszerzést folytatott le autópálya-építés
kapcsán, hanem úgymond meghívott építőket. Gyakorlatilag önnek ott be kellett avatkoznia.
Hogy látja így utólag, mi volt annak az oka, hogy ez bekövetkezett? milyen mozgásokat
tapasztalat? Milyen irány volt vállalatok részéről, hogy eltérítették az ön által is említett
morált olyan értelemben, hogy a korrupció mint a költségvetési hiány egyik okozója és mint
rossz példa az állampolgárok jogkövető magatartása szempontjából már mindjárt az elején
fölmerült? Hogyan küzdött ön ez ellen? Hogyan próbált ennek gátat vetni? Nyilván nemcsak
most látja azt, hogy ennek morális problémái vannak, hanem akkor is érezte, hogy ez súlyos
gondokat jelenthet a kormány tevékenységében.

Látható az, hogy egy gazdasági növekedés, belső kereslet által is vezérelt növekedés
teremtődött meg, ennek ellenére az ön utódai valamilyen okból kifolyólag úgy gondolták,
hogy ez nem jó. Különösen, ahogy történetileg távolodunk a 2004-es időponttól, már bocsánat
a kifejezésért, de önt, illetve az ön kormányát kezdték hibáztatni a sikertelenségükért, mert
megléptek olyan gazdaságpolitikai lépéseket, amelyeket nem kellett volna, és ez okozta azt a
kényszerpályát, ahol már nekik nem volt mozgásterük. Az elmúlt hetek meghallgatásai
legalábbis számomra ezt bizonyították. Igyekeztek az utódai önre, illetve önökre hárítani
elsősorban a felelősséget. Megállja-e ez ön szerint a helyét?

Ha már az agrárium szóba került, aktuális kérdés manapság is a cukorgyárak ügye. az
uniós csatlakozás kapcsán merült fel először ilyen élesen a cukoripar jövője, hány gyárat kell
bezárni. Milyen alkut kellett önnek kötni, milyen háttérmegbeszélések, háttérkövetelések
voltak az európai uniós csatlakozást megelőzően, hiszen azért emlékezzünk arra, hogy 2004
elején rendkívül kemény, éjszakába nyúló tárgyalások voltak, és utóbb úgy értékelték sokan,
hogy a lengyelek sokkal kedvezőbb mezőgazdasági feltételek tudtak kiharcolni, mint
Magyarország. Hogyan értékeli ezt? Illetve, ha elárulna néhány olyan fontos elemet, ami
gyakorlatilag a mai agrárium helyzetét is befolyásolja, örömmel fogadnánk ezt, mert jobban
megértenénk a mostani folyamatokat is.

Nem kívánom megvédeni képviselőtársaimat, de nyilván joggal adódott a kérdés
többet részéről, hogy 2004. augusztus 19-én a Népszabadságban megjelent egy hosszabb
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interjúja, ahol igen magabiztos képet igyekezett az elkövetkezendő időszak teendőiről
felvázolni, és gyakorlatilag három nap múlva önt megpuccsolták, és lemondásra kényszerült.
És ott volt az az ominózus mondat, amit itt többen idéztek, hogy az SZDSZ tele van
korrupciós ügyekkel. Nyilván ezért kíváncsiak rá képviselőtársaim, hogy mik voltak ezek az
ügyek, kiket érintettek. Ön még utána nyilatkozott erről valamikor 2004 őszén. Szintén
rákérdeztek erre az egyik folyóiratban, és akkor azt mondta, kellő történeti távlat kell ahhoz,
hogy ezt jobban ki tudja fejteni. Ön igyekezett kitérni ezek elől a kérdések elől. A nagy kérdés
az, hogy eljött-e már a kellő történeti távlat vagy sem. Az SZDSZ már nincs, legalábbis
parlamenti szinten nem létezik. Talán az ön megítélése, az ön mozgásterének megítélése
szempontjából is fontos lenne tisztázni, hogy mire gondolt akkor. Úgy gondolom, hogy amíg
ön él, és nagyon hosszú életet kívánok önnek, már bocsánat, ne értsen félre, ezt a kérdést
mindig föl fogják önnek tenni, és egyszer válaszolni kell erre. Úgy gondolom, ez most egy
kiváló alkalom, hogy ezt elmondja. És szerintem már a kellő történeti távlat is megvan a
tekintetben, hogy mi is történt akkor, hiszen az egy nagyon zűrzavaros politikai helyzet volt,
és az állampolgárok joggal várják azt el, hogy tisztán lássanak, valójában mi történt akkor. Mi
kényszerítette önt arra, hogy lemondjon. Hiszen egyébként a magyar parlamentáris
berendezkedés nem igazán tette volna ezt szükségessé, hogy ön a lemondást válassza.
Tiltakozás volt-e ez valami ellen? Belefáradt-e a szélmalomharcba? Sarokba szorították? Mi
volt ennek az oka? Nyilván a sok-sok kérdés erre utalt, hiszen ez nagyon foglalkoztatja e
tekintetben még a mai napig is a képviselőket és a magyar közvéleményt.

És még egy kérdésem lenne. Amennyiben elfogadjuk, és úgy gondolom, nincs
kételkednivalóm benne, hiszen végigtanulmányoztuk itt az ország makrogazdasági adatait,
láttuk, hogy elég jelentős és folyamatos módosítások, korrekciók voltak 2003-ban is a
költségvetésben, háromszor kellett nekifutni, hogy valami elfogadható szám jöjjön ki, ami
persze nem sikerült, szóval, ha itt minden rendben volt, mi okozta azt, hogy 2004
februárjában László Csabát menesztenie kellett? Mi volt az, ami az akkori pénzügyminiszteri
váltást szükségessé tette? Miért gondolta azt, hogy egy új ember, egy új pénzügyminiszter
valami újat fog hozni? Kényszer hatása volt-e ez vagy pedig valamilyen gazdaságpolitikai
fordulatot kellett előkészíteni? Milyen tényezők okozták ezt? Amikor megkérdeztük László
Csaba pénzügyminiszter urat, azt mondta, hogy önt kell megkérdezni, hiszen a döntéseket
mint kormányfőnek, önnek kellett meghozni. Mivel nem volt elégedett az ő tevékenysége
során? Mit kellett volna másképp csinálnia?

Utolsóként szeretném megkérdezni, érez-e ön felelősséget abban, hogy a trend, a
tendencia megváltozott, elég jelentős mértékben, hogy az eurócsatlakozást folyamatosan
hátrébb kellett tolni, végül már az utolsó dátumokat 2010-2011-ről szóltak? Megtett-e
mindent ön azért, miniszterelnök úr, hogy figyelemmel kövesse a döntéshozókat, a
kormányának tagjait, a közvéleményt, hogy olyan folyamatok indultak el és gyorsultak föl az
országban, amelyek azt fogják eredményezni, hogy nem fogjuk kihasználni azokat a
lehetőségeket, amelyeket az európai uniós csatlakozás, a világgazdasági fellendülés, a
pénzpiacok kegyelme számunkra biztosított? Úgy érzi-e most, 2011-ben, miniszterelnök úr,
hogy megtett mindent annak érdekében, hogy ezt a helyzetet elkerülje az ország? Várom
megtisztelő válaszát.

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Azok a vállalatok, amelyek
konszolidációban részesültek, az óriási állami vállalatok voltak, egyebek között a MÁV,
illetve a BKV, amiről lehet vitatkozni, hogy kinek a vállalata, de ugye, mindenképpen állami
kötelezettségekkel és terhekkel jár. Voltak előírások, amelyeket teljesíteni kellett, és
amelyeket nem teljesítettek. Ha akarja, elnök úr, kényelmesebb helyzetben vagyok az
indokoltnál, mert az én miniszterelnöki pályám félbe maradt, ebből következően viszonylag
könnyen mondhatom azt, hogy ment volna ez, ha tovább tudom csinálni. Egyébként
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valószínűleg igaz, amit mondok, de tudom, hogy ez egy könnyű védekezés. Tehát voltak
követelmények, előírtunk követelményeket, amelyek, ahogy aztán később láttam, nem
teljesültek, és ebből gondok adódtak. Azért hozzá kell tennem azt, megint csak az őszinteség
jegyében, hogy azért voltak olyan követelmények és ellépések, amelyeket éppen a
közvélemény nyomásán keresztül éppen az akkori ellenzék lehetetlenített el. Tessék
visszaemlékezni a MÁV-nál javasolt különböző változtatásokra, az úgynevezett
mellékvonalak megszüntetésére, amiről mindannyian tudjuk egyébként, hogy iszonyú pénzbe
kerül, és nem hozza meg a szükséges eredményt. Meg akartuk szüntetni, egy részét meg
tudtuk, egy részét nem tudtuk megszüntetni, mert olyan nyomás alá került a politika, a
döntéshozói kör a közvélemény hatására, amelyet nem kis mértékben befolyásolt az ellenzék,
hogy ezeket nem lehetett megtenni. Tehát nem tudtuk azokat a lépéseket realizálni, amelyek
ahhoz kellettek volna, mondjuk, hogy a MÁV egyfajta olyan karcsúsításon menjen keresztül,
amelynek egyúttal gazdasági eredményei is vannak.

Az autópálya-építéssel kapcsolatban. Szóval ez egy nagyon hosszú történet, amiben
többfajta elem van. Elnök úr említette azt, hogy voltak olyan kérdések, amelyekben nem nyílt
tenderrel, hanem meghívásos tenderrel vagy pedig meghívással születtek döntések. Az akkor
gazdasági miniszter ezekben a kérdésekben a kormány felhatalmazása alapján járt el, ezt
hozzá kell tennem, és volt egy nagyon hosszas vitasorozat arról, amivel én többször
elégedetlen voltam természetesen, ami arról szólt, hogy miért nem tudunk előbbre jutni abban,
hogy mondjuk, emlékeznek rá, a matricarendszerbe hogyan tudjuk bevonni az M5-öst, és
hogyan tudjuk kivásárolni a konzorciumtól azt az autópályát. Ott egy hosszú taktikázás folyt,
mert egy nemzetközi tárgyalásról volt szó, és ott nem lehet minden lapot az elején kitenni,
mert ez nem nagyon szokás. Ha ezt az ember megteszi, akkor nyilvánvalóan vesztett
pozícióba kerül. Tehát voltak ilyen természetű viták az autópálya-építéssel kapcsolatban.

Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy ahol azt látják, hogy valami nem
megfelelő, gyanús dolog volt, azokat tényleg ki kell vizsgálni, és úgy látom, hogy önök ezt a
munkát elvégzik. De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ha megnézik a ténylegesen eddig
föltárt és előadott ügyeket, azok elenyésző része nyúlik vissza 2002-2004-re. Azok nem arra
az időszakra nyúlnak vissza. Tessék megnézni! Én természetesen ezt kiélezett szemmel és
kihegyezett füllel figyelem, érthetően, hogy az az időszak mennyire érintett ebben. De azért
azt kell mondjam, hogy ezeknek a problémáknak a java része nem a 2002. és 2004. közötti
időszakra nyúlik vissza. A tények azt mutatják, hogy nem 2002-től kezdődtek el a problémák.
Az, hogy egy politikai erő úgy látja, hogy mindig az a probléma, hogy ha nincs hatalmon,
akkor szükségképpen valami rossz történik, és ha hatalmon van, akkor jó történik, ez a
politika természete, ezt nem is tartom borzasztó dolognak. De 2002-től nem indultak el olyan
folyamatok, amelyek egyébként az ország kárára lettek volna. Ezt nyugodt lelkiismerettel
állítom.

Az adósságnak az a fajta, nagyon minimális, növekedése, ami 55 százalékról 59
százalékra való emelkedéssel következett be, még elfogadható. De még egyszer mondom,
hogy a kérdés nem ez, mert Nyugat-Európában nálunk sokkal eladósodottabb országok
vannak, de tudják finanszírozni az adósságot, mert nagy a gazdaság ereje. Tehát, ha egyébként
megtörténnek azok a gazdaságpolitikai lépések, amelyek segítik a versenyképességet,
amelyek helyreállítják a magyar gazdaság tekintélyét, akkor finanszírozható egy viszonylag
nagyobb adósság is, ha viszont nem, akkor 20-30 százalékos adósságráta mellett sem
finanszírozható az ország. Tessék megnézni, vannak erre is példák az Európai Unión belül is,
hogy 30 százalékos adósságrátával küszködik az ország, és nem tudja megoldani a
problémáit.

Az európai uniós csatlakozás folyamata. Ehhez azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy
ott nem kis feladat hárult rám és a kormányomra a lezárás időszakában, de egy nagyon
hosszúfolyamat volt, ami Antall József idején indult meg, nagyon kezdetleges viszonyok



- 25 -

között, aztán folytatódott, haladt egyre előbbre a különböző fejezetek kitárgyalásával, és a
végén én fejeztem be, én írtam alá az uniós csatlakozást. Hogy a lengyelek jobb feltételeket
tudtak kivívni maguknak vagy sem, ez megítélés kérdése. Én nem így látom. Azt tudom, hogy
azon az éjszakán, amikor lezártuk az összes fejezetet, mekkora vitám volt az akkori soros
elnökkel, az akkori Orbán Viktorral, aki a dán miniszterelnök volt, mert az ő tiszte volt az,
hogy lezárja ezeket a vitás kérdéseket, és pont az agrárium körül volt egy óriási vitánk. Biztos
volt olyan, amiben alulmaradtunk. Elértünk azért derogációkat, nem kis mértékben annak
hatására, amit ott folytattunk. Hogy egészen őszinte legyek, és nem tudom, hogy ezt egy
sajtónyilvános bizottsági ülésen illik-e mondani, de a lengyelek érdekérvényesítő képessége
méreteiknél fogva nem azonos Magyarország érdekérvényesítő képessége. Tehát megítélés
kérdése, hogy ki volt ebben nyertes. Azt gondolom, Magyarország elérte azt, amit el lehetett
érni. Az utolsó pillanatban kaptunk egy 150 millió eurós, a schengeni csatlakozást segítő és a
vámrendszert kiépítő külön keretet például az Európai Uniótól, de ezzel együtt sem vitatom
azt, hogy biztosan voltak olyan elemek, amelyekben nem tudtunk maximális eredményt
elérni.  Hogy pont a cukornál mi volt, arra igazán nem emlékszem, arra nem tudok most
válaszolni.

A korrupcióhoz annyit hadd tegyek hozzá, és nemcsak elnök úr kívánja, én magam is
nagyon szeretném, ha hosszú ideig élvezhessem még a földi létet, nem mondhatom azt, hogy
ez azért nagyon egyszerű, mert az ember mond valamit, amit mindannyian érzünk, de az
ügyészség dolga az, hogy ezeket a kérdéseket kivizsgálja. Én ezt a kérdést fölvetettem, hogy
látok ilyeneket, egyébként elmondtam a bajaimat és kifogásaimat annak a pártnak is, amelyik
jelölt engem miniszterelnöknek, de ezek olyan kérdések, hogy ha ezeket az ember nem tudja
bizonyítani, akkor ez vádaskodás. Tehát ilyen esetekben ezeket a vizsgálatokat tisztességesen
le kell folytatni, és annak alapján lehet bármit mondani. De erre megint azt kell mondjam,
hogy 2004. szeptember 29-ig voltam miniszterelnök.

A lemondásnál, elnök úr, igaza van, mert sok minden olyan motiváció volt, ami
egyfajta tiltakozást is mutatott. Az egyik az, említettem már azt a bizonyos kísérletet, hogy a
2005-ös költségvetést úgy készítsük elő, hogy tartalmaz nagyon szigorú elemeket is, ami a
költségvetési egyensúly helyreállítását célozza. Ez nem nyert támogatást és szimpátiát a
koalíciós partnereknél, és ebből adódóan nem láttam nagyon reménytelinek azt, hogy 2005
ugyanazt a trendet folytatja, amit 2003-2004-ben elkezdtünk. A másik a reform kérdése.
Beszéltem az egészségügyi reformról. Ott egy előkészített elgondolás volt, és látható volt,
hogy nagyon gyenge az elszántsága a koalíciónak abban, hogy azt a fajta reformot
megcsinálja. Nem azért, mert ez nem volt előkészítve, mert olyan vitákat folytattunk le,
pontosan a konszenzus érdekében, az orvosi egyetemek rektoraival, kutatóintézetek
vezetőivel, egészségügyhöz értő szakemberekkel, hanem azért, mert ehhez egy politikai
bátorság is kell, és talán ez a politikai bátorság fogytán volt 2004 végéig. Na meg persze, azért
volt olyasmi is, amit az ember érez, hogy a hátországa elfogy. Ilyenkor két választás van. Volt
az, amit én 2004-ben választottam, és volt egy olyan, amit 2006-ban választottak ebben az
országban.

László Csaba felmentésével kapcsolatban nem arról volt szó, hogy László Csaba nem
tudta vagy nem akarta volna azt a gazdaságpolitikát, amit én folytatni akartam 2005-ben, és
amit 2003-2004-ben elkezdtünk azért, hogy az egyensúlyban javulást érjünk el. Képessége és
adottságai is megvoltak. Amivel elégedetlen voltam, és ezért tartottam szükségesnek a váltást,
ezt az elnök úr említette már, hogy többször kellett a költségvetést korrigálni, mert
megbízhatatlanok voltak a számok. Elég sok magyarázatot lehet rá adni, hogy miért, mert
nagyon sok változás volt abban az időben, ami miatt nehéz volt az előrelátás, de azért hozzá
kell tennem azt, hogy például az áfánál, ez most hirtelenjében eszembe jutott, hogy iszonyú
nagy vitánk volt, mert nagyon nagyot tévedett a Pénzügyminisztérium. És lehet, hogy
ilyenkor nem a pénzügyminiszter tévedett, de sajnos a pénzügyminiszter a felelős azért, ami a
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Pénzügyminisztériumban történik. Egyébként László Csaba véleményem szerint kiváló
szakember volt és ma is annak látom.

Ami az eurócsatlakozást illeti, visszatértem erre. Tudniillik azt, kérdezte elnök úr,
hogy vajon jeleztem-e azt, hogy az eurócsatlakozás dátumának kitolódása, a rossz folyamatok
elindulása problémákkal járhat. Erre utaltam vissza, a 2004-es döntésemre, ahol nem aratott
nagy sikert az a fajta szándék, hogy a költségvetésben egy keményebb politikát folytassunk.
Ha ez folytatódhatott volna, akkor, azt hiszem, az eurócsatlakozás hamarabb bekövetkezik, és
remélem, az alkotmányban nem lenne benne egy olyan kitétel, ami szerint Magyarországon a
nemzeti valuta a forint. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Seszták képviselő úr kíván még szólni. Parancsoljon!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Nem visszaélve a türelmükkel,
hiszen elég régóta ülünk itt, egy dolgot szeretnék kijavítani, mert nyilván félreérthető voltam
ezzel a közhellyel. Arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy jó lenne, ha sok
gyermeket felnevelő családok helyzetéről legalább ilyen lenne a politikai közvélekedés, mint
a nyugdíjasokéról. Különösen arról a csoportról, amire még szeretném felhívni a figyelmet.
Köszönöm szépen őszinte vagy motivált válaszait, amit a beszélgetés második felében adott.
Sikerült kipiszkálni a mondandójából is. Ahogy észrevették, én nem számokra voltam
kíváncsi, hanem emberi motivációkra és helyzetekre, amiket biztosan a könyvéből is
megtudhattunk volna, de itt még inkább hitelesen mondta el számunkra. Tehát, ha
summázhatom, ön a költségvetési fegyelem megerősítését és az adósságállomány
növekedésének megakadályozását kívánta kormányzati ciklusának hátralévő részében
végrehajtani, erre pedig azok a körök, amelyek aztán tovább vitték az országot, azt mondták,
hogy nem, mert az biztos választási vereséget jelenthet 2006-ban. Ezt így tudom lényegében
összefoglalni. A száznapos program tekintetében is sokkal érthetőbb számomra, hogy
jelöltségének korábbi szakaszában is beszélt ezekről az ügyekről, illetve a vállalásokról, amit
aztán a kampány végén jobban hangsúlyoztak Köszönöm szépen.

ELNÖK: Babák képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsánat, csak egy mondat erejéig szeretnék visszatérni
arra, hogy a jelenlegi állapotok milyenek, és mik járulnak ahhoz, hogy nem éppen ez lenne a
legjobb vélekedésünk a mostani körülményeket illetően. Az egész ország érzi ezt a gazdasági
állapotot, miniszterelnök úr, a felhalmozott adósságot, a jelenlegi munkanélküliséget, a hitel
árát. Most nem tudunk eladósodni a gazdaság élénkítése érdekében, mert már korábban
eladósodtunk. Aztán arra is szeretnék utalni, hogy az IMF és a Világbank hitelét kell
törleszteni, ami források von ki a 2011-2012-2013-as évektől. Ezek nagyon súlyos terhek, és a
strukturális változtatások elmaradásának következtében most erőteljes lépésre kényszerül az
ország, a kormány, a parlament, mert minden elodázódott, minden elmaradt. Úgyhogy,
bocsásson meg, de ezt értettem alatta. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem. Lenhardt képviselő úr,
parancsoljon!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak egy kiegészítés, nem volt ilyen
szempontból személyes problémám, volt miniszterelnök úr ne értse félre. Azt gondoltam,
hogy nyilván nem az itteni beszélgetés keretei között fogunk olyan nagy jelentőségű
felfedezést tenni, amivel majd ez a bizottság megalapozza a létét, nem azt vártam, hogy
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statisztikákat hallgassunk, csak összességében a műfaj keretei között gondoltam úgy, hogy az
itteni beszélgetés hangvétele ellen nem lehetett senkinek sem kifogása.

ELNÖK: Köszönöm. Miniszterelnök úr, kíván-e még válaszolni?

DR. MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Nem, köszönöm szépen. Nekem
tanulságos és érdekes volt.

ELNÖK: Mivel több kérdést, hozzászólási igényt nem látok képviselőtársaimtól,
szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak, hogy rendelkezésünkre állt. Úgy gondolom,
hogy egy izgalmas bő két órán vagyunk túl. Olyan szegmensével ismerkedtünk meg a magyar
gazdaságtörténetnek, amely mindenképpen tanulságos a ma döntéshozóinak is. Talán egy
kicsit jobban sikerült megérteni azt az időszakot, amely sajátos időszaka volt
Magyarországnak. Bízom benne, hogy ezek a mondatok, amelyeket öntől hallottunk,
valamennyi értő fül ingerküszöbét átlépte, mert azt gondolom, fontos mondatok is
elhangzottak. Köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. További szép napot kívánok,
önnek pedig további tevékenységéhez sok sikert. Köszönöm képviselőtársaimnak a
megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc.)

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke
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