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Napirend:

1. Az albizottság jelentésének megtárgyalása az államadósság alakulásáról 2002. és 2010.

között

2. Egyebek
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Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)
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Seszták Oszkár (KDNP) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Pősze Lajos (független) Babák Mihálynak (Fidesz).
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok, tisztelt képviselőtársaim. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki
nyomon követi bizottsági ülésünket. Köszönöm szépen a segítőinknek, hogy
rendelkezésünkre állnak. Mai bizottsági ülésünket megkezdjük.

A napirendi javaslatot kell elfogadnunk, mindenki megkapta a mai ülésre vonatkozó
meghívót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez
egyhangú. Tehát nincs semmi akadálya annak, hogy megkezdjük mai munkánkat.

Tisztelt bizottsági Tagtársak! Nyilvánvalóan egy hosszú folyamat vége felé tartunk,
hiszen az elmúlt hónapokban az Állami Számvevőszék, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az
Államadósság Kezelő Központ, a Magyar Nemzeti Bank vezetőit meghallgattuk, emellett a
2002. és 2010. között regnáló pénzügyminisztereket és miniszterelnököket is meginvitáltuk
bizottságunk ülésére, és kivétel nélkül valamennyien elfogadták ezt a meghívást. Így
kérdéseket tudtunk föltenni nekik, illetve elemezni tudtuk azt a 8 évet, amely döntően
meghatározta Magyarország jelenlegi helyzetét is, sajnos, és döntően hozzájárult ahhoz, hogy
az államadósság kérdése az első számú közellenséggé vált.

Mai bizottsági ülésünk legfontosabb feladata az, hogy áttekintsük azt a jelentést, amit
tekinthetünk még tervezetnek is, és amit képviselőtársaim e-mailben megkaptak. A mai ülésen
mindenki, aki részt vett a bizottság munkájában, kifejtheti véleményét, elmondhatja azokat az
észrevételeit, meglátásait, ne adj' isten, konkrét módosító javaslatait, amelyeket a
jelentéstervezethez kíván fűzni annak érdekében, hogy a bizottság lassan-lassan a munkáját be
tudja fejezni.

Ezek után képviselőtársaimnak adom meg a szót a napirenden szereplő első pont
alapján. Szijjártó képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon, képviselő úr!

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Azt gondolom, meglehetősen alapos munkát végeztünk annak érdekében,
hogy felderítsük, mi okozta azt, hogy hazánk 2002. és 2010. között a végletekig és rendkívül
veszélyesen eladósodott. Világosan megállapíthattuk azt, hogy az elmúlt 8 esztendő
szocialista kormányai adósították el a végletekig Magyarországot, az elmúlt 8 év szocialista
kormányai kiszolgáltatták Magyarországot, és az is világossá vált, hogy emögött semmifajta
világgazdasági vagy nemzetközi gazdasági szükségszerűség nem volt. Az a világgazdasági
válság vagy világgazdasági válságnak nevezett kihívássorozat, amely a világ előtt áll, 2008-
ban jelenthetett először hatást a magyar gazdaságra.

De a jelenleginél jóval kisebb hatást gyakorolt volna akkor, ha az akkori szocialista
kormány vezetői ahelyett, hogy arról beszéltek volna, mint utólag kiderült, teljesen tévesen,
hogy nem fogja érinteni Magyarországot a válság, a válságra való felkészüléssel törődtek
volna, akkor nyilvánvalóan a hatásai ennél jóval gyengébbek lettek volna. Tehát azt
gondolom, hogy a bizottsági meghallgatások, a bizottság munkája alapján egyértelműen
kizárhatjuk, hogy nemzetközi tényezők szükségszerűen és, mondjuk úgy, elháríthatatlanul
befolyásolták volna a magyar államadósság alakulását. Azt is leszögezhetjük szerintem az
elmúlt néhány hónapos munka alapján, hogy egyértelműen a szocialista kormányok rossz
gazdaságpolitikai döntései vezettek az államadósság ilyen mértékű megnövekedéséhez.

Az már lehet vita tárgya, hogy ezen rossz, elhibázott gazdaságpolitikai döntések
mögött alkalmatlanság vagy szándékosság húzódik meg. Azt gondolom, valahol a kettő
között van az igazság. Egyrészt alkalmatlan gazdaságpolitikai vezetői voltak az elmúlt 8 év
szocialista kormányainak, a pénzügyminiszterek egytől egyig kisebb-nagyobb, de inkább
nagyobb fokú alkalmatlanságról tettek tanúbizonyságot, rossz gazdaságpolitikai döntéseket
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hoztak. És az a fajta korrupció, amely eluralkodott az elmúlt 8 év szocialista kormányain, azt
látszik bizonyítani, hogy bizony az államadósság megnövekedését okozó döntések mögött
rossz szándék és magánérdekek érvényesülése húzódott meg.

Az mérlegelés tárgya, hogy ez kizárólag politikai vagy jogi felelősséget is felvet. Azt
gondolom, nem megkerülhető annak vizsgálata, és ez innentől kezdve további kötelezettséget,
pontosabban munkát ró majd ránk, hogy azt vegyük számba, vagy vetessük számba valakivel,
milyen jogi következményei lehetnek azoknak a politikai bűnöknek, amelyek Magyarország
eladósodásához vezettek. Merthogy politikai bűnök történtek, az minden kétséget kizáróan
bebizonyosodott az elmúlt néhány hónapos munkánk során. Politikai bűnöket követett el az
elmúlt 8 év szocialista kormányainak mindegyike. Ezen politikai bűnök jogi aspektusát kell
megvizsgálni, hogy ezek a politikai bűnök milyen mértékben valósítanak meg jogi bűnöket,
jogi szempontból elkövetett bűnöket, és ezekkel szemben milyen jogi lehetőségekkel tudunk
élni.

Hiszen az is világossá vált az elmúlt néhány hónap során, hogy nem lehet, hogy
következmények nélkül történjék meg mindaz Magyarországgal, ami megtörtént. Ha egy kis-
vagy közepes vállalkozás adóhatósághoz beadott mérlegében vagy bevallásában minimális
hiba van, akkor azért büntetés jár. Ehhez képest, ha egy ország gazdasági adatait
nagymértékben meghamisították, ha eladósították az országot, akkor nem lehet elsétálni
minden következmény nélkül. Azt gondolom, erre is fel kellett hogy hívja a figyelmet az
elmúlt néhány hónap. Éppen ezért, ha majd elfogadjuk a jelentést vagy ennek egy módosított
verzióját a következő ülésen, akkor nem fejezhetjük be ennyivel munkánkat, hanem annak
vizsgálatára is lehetőséget kell kérnünk, vagy lehetőséget kell adnunk, megbízást kell adnunk
valakinek, vizsgálja meg, hogy az ebben megfogalmazott politikai bűnök milyen jogi
következményeket vonnak maguk után. Mert azt gondolom, ennek a bizottságnak akkor lesz
teljes a munkája, akkor felelünk meg a társadalom várakozásának, ha azt meg tudjuk
mondani, hogy milyen jogi következményekkel jár mindaz, ami ebben a dokumentumban le
van írva, milyen jogi következményekkel jár az, hogy a szocialista kormányok a végletekig, a
kiszolgáltatottságig eladósították Magyarországot úgy, hogy aztán ennek következményeit az
egész országnak viselnie kell. És ha az egész országnak viselnie kell az eladósodottság
következményeit, akkor ez alól nem húzhatják ki magukat azok sem, akik okozták az ország
eladósodottságát. Köszönöm.

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

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt
gondolom, hogy a jelentéstervezet, ami előttünk van, minden tekintetben tényszerű, korrekt.
Egyetlen hibája van talán, az én ízlésvilágomhoz képest és azokhoz a bűnökhöz képest, amit
elkövettek Magyarországgal szemben, hogy még túlságosan visszafogottan is fogalmaz. De az
teljesen egyértelmű, hogy ez a jelentéstervezet egyébként csak világos, egyértelmű számszaki
adatokon nyugszik, és semmi mást nem használ, csak azt, ami ebben az ülésteremben a
meghallgatások kapcsán elhangzott.

Ha megengedi elnök úr, akkor néhány dolgot szeretnék kiemelni a tervezet kapcsán, és
ezzel összefüggésben a saját meglátásomat is elmondanám. Kezdeném talán Medgyessy
Péterrel az időrend miatt, bár a meghallgatás más időrendben történt, de neki volt itt, ezen a
meghallgatáson egy újra megerősített, nagyon fontos mondata. Ez úgy hangzott, hogy 2002-
ben megköszönte Orbán Viktornak, hogy olyan állapotban adta át az országot, amilyenben
átadta. Magyarul egy stabil, jól működő országot, egy kiegyensúlyozott gazdasággal
rendelkező országot adott át az előző polgári kormány Medgyessy Péternek. Csak egy kis
színes, hogy ezt Gyurcsány Ferenc úgy reagálta le: Medgyessy Péter túlságosan úriember
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volt. Ergo, hogy lefordítsuk magyarra, vagy Medgyessy Péter szellemi képességeit
kifogásolta Gyurcsány Ferenc, vagy egész egyszerűen újfent hazudott. Meghallgatva
Gyurcsány Ferencet és az itt elmondottakat, azt gondolom, a hazugságról nem szokott le az
elmúlt egy esztendőben, úgyhogy azt gondolom, nyugodtan hihetünk ebben az ügyben
Medgyessy Péternek. Annál is inkább, mert minden szám, minden adat őt támasztja alá.

Amit szeretnék még 2002. kapcsán elmondani. A száznapos programot érintette sok-
sok meghallgatott. Én most nem szeretnék abba belemenni, hogy a száznapos program
szükséges volt, jó volt, rossz volt, milyen volt, de egyetlenegy dolog biztos: 2002-ben az
ország olyan állapotban volt, hogy el lehetett hitetni az emberekkel a választásokon, hogy van
realitása, létjogosultsága egy száznapos programnak. Ezt a programot egyébként Medgyessy
Péter kormánya be is vezette. Ha emlékszünk rá, a 2002-es kampány végén jött elő a
száznapos program, amikor Medgyessy Péter főtanácsadója, és ha jól sejtem, a kampány
irányítója is Gyurcsány Ferenc volt.

Medgyessy Péter szerintem még egy fontos mondatot mondott. Nagyjából azt mondta,
hogy ő világosan látta már 2004 végén, hogy az országnak súlyos problémái vannak, ezeket a
problémákat orvosolni kell, az ő szóhasználatával reformokra van szükség. Le is tette ezeket a
javaslatait az asztalra, és gyakorlatilag azt sugallta, hogy 2004-ben neki azért kellett mennie,
mert ezeket a javaslatokat megfogalmazta, és végre akarta hajtani. Aki pedig utána jött, az
ezekből a javaslatokból semmit nem hajtott végre. Megint nem azt akarom mondani, hogy
azok jó vagy rossz javaslatok voltak, de 2005-ben már világosan látszott, hogy letértünk a jó
pályáról, és súlyos problémák vannak. Az a miniszterelnök, aki Medgyessy Péter után jött,
Gyurcsány Ferenc semmit, de semmit nem csinált annak érdekében, hogy valamelyest az
ország problémáit, az egyre döbbenetesebb eladósodottságot megakadályozza.

Ha szabad, itt hadd citáljak egyetlenegy mondatot az őszödi beszédből, mert az őszödi
beszéd kapcsán szerintem ennek a mondatnak van egy olyan olvasata, amire még senki nem
figyelt föl. Van az az ominózus mondat, hogy "semmit nem csináltunk négy évig, ha csak azt
nem, hogy visszahoztuk... a választást." (Sic!) Automatikusan eddig mindenki a 2006-os
választásra gondolt. Pedig szerintem nem erről van szó, a 2002-es és a 2006-os választást is
úgy hozták vissza onnan, hogy tudatosan tönkretették eközben az országot, tudatosan
eladósították az országot, tudatosan olyan helyzetet idéztek elő, ami az ország akkori
teherbíró képességét jelentősen meghaladta. Ennek a fő ideológusa saját maga által is
bevallottan Gyurcsány Ferenc volt.

A 2006. utáni időszakról is szeretnék két mondatot szólni. Azt is azért, mert amikor
meghallgattuk Gyurcsány Ferencet, akkor úgy tett, mint akinek két kormánya volt, az egyik
kicsit rossz, a másik zseniális. Tehát hazudozott egyfolytában. A 2006-os időszakot megnézve
világosan látszott, hogy azok a döntések, amelyeket 2006 után hoztak, nem hasznára voltak az
országnak, hanem kárára. Az eladósodottság nem csökkent, az ország gazdasági állapota
jottányit sem javult. Ezek voltak azok az időszakok, amikor döntően adóemeléseket,
illetékemeléseket, bevételnöveléseket hajtottak végre. Túl azon, hogy Oszkó Péter is
elmondta, hogy a 2006-os intézkedések szerinte nem tettek jót az országnak, egy dologra
szeretném még fölhívni a figyelmet, ami szintén ezt igazolja. Ha emlékszünk még 2006-2007-
re, nem volt válság. De a magyarországi GDP alakulása 2006-2007-ben jóval az Európai Unió
átlaga alatt volt. Tehát Magyarországra már jóval korábban, a 2006-os intézkedések miatt,
beköszöntött a válság.

Ezt azért tartom fontosnak elmondani, túl azon, hogy ez is Gyurcsány Ferenchez
köthető, mert ajánlom mindenkinek, hogy azon a szemüvegen keresztül nézze a jelenlegi
kormány adópolitikáját, hogy egy ezzel ellentétes adópolitika milyen károkat tud okozni egy
országnak. Ezt világosan láttuk, és ezen a szemüvegen keresztül szerintem sokkal jobban
lehet látni, hogy miért is azt kell tenni, amit a mostani, a nemzeti ügyek kormánya tesz. Mert
így lehet egyébként erősíteni a gazdaságot. Az államadósság nemcsak önmagában van, GDP-
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arányosan szoktuk mérni, magyarul, ha az ország GDP-je csökken vagy nem kellő ütemben
nő, önmagában ez is oka az eladósodottság növekedésének.

Bajnai Gordon kormányáról nagyjából azt érdemes elmondani, hogy az ő intézkedései
legalább közvetlenül nem növelték az államadósságot. Közvetlenül. Tehát nem hozott olyan
intézkedéseket, amelyek a meglévő hatalmas problémára még pluszban hatalmas problémát
okoztak volna, ellenben az a mítosz, hogy ő válságkezelő kormányt vezetett, hogy megoldotta
a válságot, és Magyarországot jó állapotban adta át, teljesen alaptalan, hazug mítosz.
Gyakorlatilag ebből semmi nem igaz. Számtalan olyan döntése volt a Bajnai-kabinetnek, sőt,
a döntéseinek zöme arról szólt, hogy hozott egy intézkedést a költségvetési soron, és az az
intézkedés nyilvánvalóan betarthatatlan volt, magyarul arrébb helyezte a lyukat. Lásd az
önkormányzati 120 milliárdos elvonást! Semmiféle intézkedés ezt nem követte. Annyi történt,
hogy nem az állam vette föl a hiteleket, hanem az önkormányzatok voltak kénytelenek
fölvenni. A közösségi közlekedés 40 milliárdos megszorítását semmilyen intézkedés nem
követte, pusztán annyi történt, hogy ennyivel megnőtt a közösségi közlekedésben részt vevő,
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok adóssága. És ezt még sorolhatnám.

És akkor természetesen szembe találjuk magunkat azzal, hogy úgy adta át Bajnai
Gordon az országot 2010-ben, hogy ha nem történik az a lépéssorozat, ami történt, akkor
gyakorlatilag az ország csődbe megy. Fogalmazzunk most már egészen nyugodtan így, hiszen
ezt a veszélyt elkerültük.

Zárszóként még egy dolgot szeretnék kiemelni. Ha abból, amit elmondtam, az derült
volna ki, hogy szerintem egyes-egyedül Gyurcsány Ferenc a hibás mindazért, ami történt,
akkor azt kell mondanom, hogy szerintem ez nem így van. Ő az eredendő bűn elkövetője. De
2006-ban, tisztelt képviselőtársaim, emlékezzenek rá, volt egy soha vissza nem térő pillanat.
Gyurcsány Ferenc saját maga kezdeményezett a parlamentben saját maga ellen egy
bizalmatlansági indítványt, egy bizalmi szavazást. És akkor az összes szocialista képviselő,
azok után, amit elkövettek együtt, valamennyi bizalmat szavazott Gyurcsány Ferencnek. És
teljesen nyilvánvaló volt már akkor is, hogy olyan bizalomvesztés mellett, ami a
társadalomban a szocialista kormánnyal és Gyurcsány Ferenccel szemben mutatkozik,
lehetetlen lesz az ország iszonyú állapotán javítani. Kiderült, hogy az összes szocialista
számára, az összes MSZP-s képviselő számára sokkal fontosabb a saját hatalmi célja, mint
hazájának az érdeke, Gyurcsány Ferenccel az élen. Éppen ezért azt gondolom; egyáltalán nem
helytelen, ha azt a szóhasználatot folytatjuk, hogy bizony az eredendő bűnt Gyurcsány Ferenc
követte el, de tettestársa a teljes Szocialista Párt. Köszönöm szépen.

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

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szólás
lehetőségét. Politikai bűnök. Alelnök úr, úgy gondolom, hogy az egész elmúlt 8 éves
kormányzás tele van politikai bűnökkel. Borzasztó, hogy mindez hiteltelenítette az országot,
nemcsak itthon, hanem a világban is. Ezek a bűnök egy országgal szemben követődtek el.
Tízmillió állampolgárral szemben. Azt pedig nem lehet mondani, hogy nem volt szándékos,
mert szándék nélkül nem szokott az ember hazudni. 2006-ban a hatalomhoz való ragaszkodás
miatt hazudtak. Tehát szándékolt hazugságról van szó. Úgy gondolom, hogy a politikai bűnök
nem maradhatnak büntetés nélkül, mert ezek nemcsak politikai bűnök. Ez a nyomorban
érezhető, az ország gazdasági állapotában és pszichéjében is érezhető. A legfontosabb, hogy a
szándékolt bűnök mellett felelőtlen kormányzati munka folyt, tudatosan és szándékosan. A
szándékok tekintetében még lehetne gondolkodni, hogy milyen érdeket próbált kiszolgálni az
akkori kormányzati politika. De felelőtlen volt a kormány, mert elhalasztott olyan
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intézkedéseket, amelyekről később maga is szót ejtett, és ezek gazdasági problémákat,
feszültségeket generáltak.

Alapvető politikai bűn volt a gazdaságpolitika hiánya. Ebben az országban a hazai
termelés, a hazai gazdaság élénkítése, a hazai kis- és középvállalkozások, a hazai ipar
támogatása vagy egyáltalán létfeltételeinek biztosítása nem történt meg. Ezek persze mind-
mind pénzügyi hatásokkal bírtak a költségvetésben. Nőtt a munkanélküliség. Iszonyúan
megnőtt a munkanélküliség - pontosan a gazdaságpolitika hiánya miatt. Úgy gondolom,
mindenféleképpen szóvá kell tennünk azt, hogy felelőtlen volt a gazdálkodás, felelőtlenek
voltak a kormányzat intézkedései a beruházásoknál, a közbeszerzéseknél és a
közköltekezéseknél. És ez az, ami még további komoly vizsgálatokat igényel.

Az elmúlt 8 évben nemcsak a köztudatban, nemcsak a médiában, hanem egyébként is
megtapasztalható volt, hogy soha nem látott korrupció lepte el az országot. Ami óriási bűn.
Az elmúlt 8 év kormányzása táplálta a korrupciót és a korrupció növekedését. Szeretnék egy
olyan kérdéskört is megemlíteni, a felelőtlen pénzgazdálkodást, pénzköltést illetően, amire az
Állami Számvevőszék több alkalommal, több zárszámadás kapcsán felhívta a parlament
figyelmét. Csak az ÁSZ-jelentéseket kellett elolvasni, hogy voltak alfejezetek,
minisztériumok, tárcák, szervezetek, amelyek éves költése nem volt ellenőrizhető. Azért
mégis csak borzasztó, hogy a közpénzeket illetően nem volt ellenőrizhető a Magyar
Köztársaság kormányának több minisztériumában és több költséghelyén a költekezés. Ezek
benne vannak az Állami Számvevőszék jelentéseiben. Ezek, úgy gondolom, nem maradhatnak
következmények nélkül. Hiszen ennek tudható be az is, hogy különböző tárcáknál a
kiszervezéssel és sok egyéb mással komoly károkat okoztak az országnak.

Az ÁSZ-jelentések alapján, amelyeknek nem volt következményük, kormányzati
intézkedések maradtak el, és ez felveti a bűncselekmények gyanúját. Tudniillik, ha valaki nem
tud elszámolni egy adott éves költségvetés felhasználásával, az nem ellenőrizhető, akkor az
bűncselekmény. Úgy gondolom, nagyon helyesen mondták el többen előttem, hogy nem lehet
következmények nélküli az elmúlt 8 év. Ugyanis a közbizalom helyreállítása érdekében
egyébként is szükség van erre. Ha az anyagi oldalát nem is nézzük, a közbizalom és a
hitelesség miatt, a parlament, a kormány és az ország hitelességének helyreállítása érdekében
nem lehet következmények nélküli az elmúlt 8 év pazarlása, az ország eladósítása.

Úgy gondolom, a legfontosabb bűn az eladósodottság, ahogy alelnök úr is mondta, a
gazdaság állapota, a munkanélküliség és a nyomor. A nyomor, ami megtalálható és
megtapasztalható az ország minden szegletében, az elhalasztott és meg nem tett intézkedések
kapcsán. Ez Békés megyében is így van. A munkanélküliség iszonyú, a morál negatív, amit
most nem akarok kifejteni, hogy szociális segélyekkel kívánták a munkahelyteremtés helyett
az emberek létminimumának vagy éppen tengődésének feltételeit megteremteni. Ez
egyébként az ország morális vesztesége. Mindattól függetlenül, hogy eladósodott az ország,
gazdasága a mélyponton volt, azon túl, hogy nyomor volt. Szeretném még egyszer
kihangsúlyozni, hogy az elmúlt 8 év neoliberális és szocialista kormányzásának legnagyobb
bűne az anyagiakon túl az ország morális kára az élet minden területén. Az a morális kár,
amelynek nyomán az ország hitelét és hitét vesztette. Az emberek elvesztették a hitüket, és
eltűnt a közbizalom.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy ezek a bűnök, ahogy
alelnök úr is fogalmazott, nemcsak kifejezetten politikai bűnök, hanem kézzelfogható és
nyomozandó bűnök, amelyeknek meg kell kapniuk a megfelelő büntetést, hiszen többször
mondtuk azt, hogy ez az ország nem lehet következmények nélküli. Mert akkor lehúzhatjuk a
rolót. Ezt pedig egy ország nem teheti meg. Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr jelezte, hogy
szólni kíván. Parancsoljon!
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik már az
előző évek során is egyetértett azzal, hogy az államadósság problematikája ma
Magyarországon annyira súlyos, olyan tüneteket produkál, ami gyakorlatilag pénzügyileg,
gazdaságilag megbénítja az egész országot. A költségvetés egyensúlyi állapotát tartósan
lehetetlenné teszi, és az állami beruházások, a kellő források hiánya miatt a gazdasági
növekedés lényegi beindulását is lehetetlenné teszi. Ezért ezt az egyik fő problémahalmazként
fogalmaztuk meg a Jobbikban, egyet is értettünk ennek a bizottságnak a felállításával. A most
elkészült összegző anyagra azt tudom mondani, hogy korrekt módon tartalmazza az itt
elhangzottak összefoglalását.

A következményeket illetőleg szeretnék egy kicsit jobban túlterjeszkedni azon, ami itt
szerepel, amiről itt szintén beszélgettünk, hogy az egyéni, személyes felelősség milyen körű
lesz. Tehát, amire a szocialista politikusok nagyon szeretnek hivatkozni, hogy nekik csupán
személyes politikai felelősségük áll fönn egy-egy rossz döntés kapcsán. Ismerjük Hunvald
György vagy Verók István érvelését is: lehet, hogy 1,5 milliárdot ért az az Andrássy úti
palota, de hát az ingatlanbecslő értékelése alapján adták el 87 millió forintért. Ezért nekik
csupán politikai felelősségük áll fönn. Mi azt kérjük, sőt, követeljük a Jobbik részéről, a
társadalom igazságérzete nevében, hogy igenis legyen konkrét, kézzelfogható személyes jogi
felelősség ezek után, hogy valakik tendenciózusan ilyen helyzetbe lavírozták az országot 8 év
alatt.

Hallunk róla már híreket, hogy majd a jövőre nézve az egyes önkormányzatoknál, ha
mondjuk egy polgármester csődhelyzetbe lavírozta az adott önkormányzatot, ha megszavazta
az ennek alapjául szolgáló költségvetést, akkor ne indulhasson 10 évig polgármesterként vagy
képviselőként. Ezt kiterjesztve majd a parlamenti képviselőkre is szeretnénk hallani, hogy ha
valaki olyan költségvetés vagy egyéb program megszavazásában vett részt, ami ilyen nehéz
helyzetbe hozta az országot, akkor annak legyen, mondjuk a passzív választójogra nézve, jogi
konzekvenciája is. De ez kevés. Azt szeretnénk, ha ezek az ügyek se merülnének feledésbe,
hanem hatékony ügyészségi munkával, feltárással lehessen konkrét jogi felelősséget és
következményeket megállapítani. Ha őszintén nézzük a helyzetet, nem véletlenül
fogalmaztam Gyurcsány Ferenc meghallgatásán olyan élesen, ahogy tettem. Ennek az
embernek az élete hátralévő idejét vasban kellene tölteni, fogházban. Követett már el olyan
súlyú és jelentőségteljes bűncselekményeket, mindnyájunk, a közbizalom és a Magyar
Köztársaság minden állampolgára ellen, hogy ez a szankció se lenne eltúlzott. Mégis itt lehet,
itt üldögélhet közöttünk. Úgyhogy tényleg lépni kellene.

A másik, hogy az államadósság elleni háború a jelen körülmények között, minden
támogatásunk ellenére is úgy érezzük, nem nyerhető meg azokkal az eszközökkel, amivel a
kormány gondolja. '91 óta ismert az a mondás, hogy az államadósságot fizetni kell akkor is,
ha beledöglünk. Jelen állás szerint Orbán Viktor is ezt mondja, és ez a stratégiája, ahogy
kijelentette a két héttel ezelőtti, hétfői ülésen a parlamentben. Mi a Jobbik részéről azt
gondoljuk, hogy ez így nem fog menni. Nagyon jó és aktuális nemzetközi példa, ami
Görögországban történt. Ott is mérlegeltek a külföldi hitelezők, és gyakorlatilag függetlenül
attól, hogy mi mindent csináltak meg a görögök az elmúlt években, a közvetlen államcsőd
elkerülhetetlen lesz az eddigi úton, és ezért hajlandóak voltak a feltételekről, az átütemezésről
tárgyalni, és egy sokkal kedvezőbb struktúrát kialakítani a hitelek visszafizetésére. De
idézhetem Szerbiát, ahol 2005-ben nagyon jelentős hitelelengedések voltak. Ezzel arra utalok,
hogy nem csupán 1990-ben lett volna ez egyszeri lehetőség, amikor Lengyelországnak
elengedték a hitelei felét, hanem ez egy ma is élő gyakorlat és lehetőség. Tehát minden
eszközt meg kellene ragadni, mert így a kibontakozás egyszerűen nem lehetséges
Magyarországon.
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Ahogy az összegzés fogalmaz a 22. oldalon, nagyon helyesen, hogy "Magyarország
egyik legsúlyosabb gazdasági problémája a rendkívüli mértékű eladósodottság, ami azt
eredményezi, hogy az országnak nem lehet szuverén gazdaságpolitikája. Az államadósság
fontos indikátor, hiszen determinálja a gazdasági növekedés, a kamatszint és a költségvetési
hiány alakulását." Ez a mi fő problémánk. Nagyon helyesen foglalja ezt össze a szöveg. Ilyen
mértékű államadósság-teherrel, amikor gyakorlatilag csak a kamatszolgálatra majdnem 3 ezer
milliárd forint megy el az idei évben is, és ebben semmiféle tőketörlesztés nincs, nem
képzelhető el, hogy újra önálló legyen, saját lábára tudjon állni Magyarország. Erre közösen,
de megoldást kell találjunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, az elmondottakat. Egy-két mondatot én is
szeretnék hozzáfűzni mind az elhangzottakhoz, mind pedig a jelentéshez. Babák képviselő úr
utalt arra, hogy az Állami Számvevőszék milyen jelentéseket adott, különösen a
zárszámadások kapcsán az elmúlt években. Ott tételesen föl van sorolva az egyes évekre
vonatkozólag, hogy mely fejezetek, azon belül mely szervezeti egységek vonatkozásában nem
tudott semmiféle megállapítást tenni, mert vagy nem kapott megfelelő információkat,
dokumentumokat, vagy pedig értékelhetetlen volt az, ami rendelkezésére állt. Ahogy
haladtunk előre 2002. és 2010. között az időben, egyre több ilyen megállapítást tett az Állami
Számvevőszék. Gyakorlatilag nem tudta auditálni a zárszámadást, nem tudta hitelesítő
záradékkal ellátni. Márpedig, ezt tudjuk jól, ha a gazdasági életben egy könyvvizsgáló, és
most így tekintek az Állami Számvevőszékre, ilyen megállapítást tesz, annak nagyon súlyos
következményei vannak. Borítékolható, hogy az a vállalkozás, amit a könyvvizsgáló nem lát
el hitelesítő záradékkal, hamarosan csődbe megy, vagy felszámolás alá kerül.

2005-ben megkérdeztem Kovács Árpádot, az Állami Számvevőszék akkori elnökét
egy bizottsági ülésen, hogy mondja, elnök úr, mi lesz ennek a következménye. A
kérdésemben benne volt az is, hogy terveznek-e valamilyen jogi lépést tenni. Akkor ő azt a
választ adta, hogy ezek politikai jellegű kérdések, és majd a választásokon ez el fog
rendeződni, a választók kinyilvánítják az akaratukat. Nyilván az ember elhitte egy nagy
tudású, nagy tapasztalatú számvevő véleményét, és úgy kalkulált, hogy akkor 2006-ban
biztosan politikai fordulat fog bekövetkezni, és azok, akik, már akkor látszott, óriási
problémákat okoztak az országnak, majd méltó módon fognak bűnhődni, el fogják nyerni a
politikai büntetésüket is. Ennek ellenére mit tapasztaltunk 2006-ban? Hogy nagyobb arányban
győztek, mint 2002-ben. Ez volt számomra a 8 év legnagyobb politikai jellegű csalódása,
hogy tényleges következmények nélkül bizony nem ül a költségvetés vizsgálata során az az
elképzelés, hogy amennyiben nincs hitelesítve, akkor annak meglesznek a politikai
következményei is.

Azért gondoltam, hogy mindenképpen elmondom képviselőtársaimnak ezt a régebbi
történetet, mert ez bizonyítja azt, hogy miért is volt fontos ennek az albizottságnak a léte,
munkája. Rá tudott világítani arra, hogy el lehet követni hibákat, mert mindenki követ el
hibákat a politizálásában, de az olyan típusú hibák, amelyek évente ismétlődnek, és egyre
nagyobb nagyságrendet öltenek, az már valóban, ahogy Babák képviselő úr fogalmazott, a
szándékosságot feltételezik.

Emellett volt még egy nagy tanulsága a meghallgatásoknak. Mégpedig az, hogy
Magyarország, és most ezt nem pozitív értelemben mondom, megelőzte a korát. Hiszen mi
már 2008-ban elértük azt az állapotot, azt a helyzetet, amit mostanában Görögország,
Spanyolország, Írország, Portugália és legfrissebben Olaszország is elért. Olyan szinten volt
Magyarország államadóssága, amely már 2008-ban beavatkozást igényelt. Mivel
gyakorlatilag a pénzpiacokról nem lehetett megújítani a lejáró hiteleket, kiszáradt a magyar
pénz- és tőkepiac, az IMF-hez, illetve az Európai Unióhoz fordultak az akkori döntéshozók.
Gyakorlatilag Magyarország 2008 októberében már csődben volt. Talán az volt a
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szerencséjük az akkori politikai döntéshozóknak, hogy Magyarország volt e tekintetben az
éllovas, és sajnos ezt negatív értelemben kell mondani, mert 2002. előtt pozitív értelemben
voltunk éllovasok, és akkor még az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap országmentő

hitelt adott. Ez volt a lehetőség arra, hogy a közvetlen csődtől Magyarország megmenekült.
Az akkori tanulságok, most, 2-3 év múlva nagyobb mértékben realizálódtak. E

tekintetben, úgy gondolom, olyan helyzetbe került 2010-ben az új Orbán-kormány, hogy
ezeket a tanulságokat le tudta szűrni, és olyan lépéseket tudott tenni, amelyek egyrészt nem
hagyományosak, másrészt pedig valódi, hatékony válságkezelést eredményeznek. Csak hát
régi bűnöknek hosszú árnyékuk van. Az elmúlt 8 év, számtalanszor elmondtuk, de talán nem
elég számtalanszor elmondani, hogy 53 százalékos GDP-arányos államadósságból csinált
több mint 80 százalékos GDP-arányos államadósságot, és ennek következményét sajnos ez az
ország még éveken keresztül fogja nyögni. Valamennyi állampolgár, valamennyi vállalkozás
ezeknek a döntéseknek a következményét az elkövetkezendő hónapokban, években kénytelen
még megfizetni. Hiszen olyan nincs, hogy ha valaki valamilyen jellegű adósságot halmoz fel,
akkor azt ne kelljen visszafizetni. Még ha adott esetben bizonyos országok esetében
tárgyalnak is erről, a végeredmény az, hogy ilyen vagy olyanformában, de az adósságot
rendezni kell. És azok, akik kölcsönt nyújtottak, joggal várják el, joggal követelik azt, hogy
egy adott ország, egy adott közösség teljesítsen.

Az már egy következő kérdés, hogy egy ország képes-e arra, hogy teljesítsen. Sajnos,
a 2002. és 2010. közötti négy szocialista kormány tevékenysége azt is eredményezte, hogy
Magyarország teljesítménye oly mértékben leromlott, gazdaságának teljesítménye oly
mértékben leromlott, hogy nem képes megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek azt
eredményeznék, hogy az államadósságot nagy biztonsággal vissza lehessen fizetni. Hatalmas
erőfeszítéseket kell tennünk az elkövetkezendő hónapokban mind költségvetési, mind pedig
államháztartási szinten annak érdekében, hogy az országot elindítsuk azon az úton, amely
alapján újra alkalmas lehet arra, hogy a növekvő államadósságot, annak trendjét, tendenciáját
megfordítsuk, és az ország gazdasági teljesítménye lehetővé tegye azt, hogy az ország nagy
biztonsággal vissza tudja fizetni adott évben esedékes törlesztőrészleteit.

Hál' istennek az elmúlt egy évben bekövetkező változások azt eredményezték, azt
eredményezik, hogy erre megvan a megfelelő mód és lehetőség, hiszen mind az államadósság
növekedése megállt, sőt, csökkenő tendenciát mutat, mind pedig az ország gazdasági
teljesítménye növekszik. De számos probléma van még. A fogyasztás, a megtakarítások
hányada is egészen érdekesen alakul, a külkereskedelmi tevékenységünk talán sosem volt az
elmúlt 20 évben ilyen látványos, mint ami most megfigyelhető, és mindez kellő alapot adhat
arra, hogy hosszú-hosszú hónapok kemény munkájával mégis sikerülhet talán a lehetetlenből
visszahozni ezt az országot. Talán nem is most fogják ezt értékelni, hanem majd 3-4-5 év
múlva, és nemcsak az országban, hanem a világ számos helyén.

A tanulságokon túlmenően pedig a 2002. és 2010. közötti időszak leginkább izgalmas
kérdései is szóba kerültek a meghallgatások során. Számomra az volt a legszomorúbb, hogy
senki nem merte, senki nem akarta vállalni még a politikai felelősséget sem. Csak úgy
általában megfogalmazták, hogy hát igen, igen lehet, de egyébként mindenki hárított.
Bizonyára emlékeznek képviselőtársaim, amikor László Csaba volt pénzügyminiszter úr azzal
kezdte a meghallgatását, hogy szétosztotta itt közöttünk a nyilatkozatát, ami arra vonatkozott,
hogy nehogy bántsuk már őt, mert ő nem érdemli ezt meg, egyébként is, neki semmilyen
felelőssége nincs semmilyen döntésben. Politikai döntés csak kollektívan értelmezhető. Talán
ez volt a mélypontja a meghallgatásainknak. Nagyon emlékeztet engem a régi időkre, amikor
kollektív bölcsességről és kollektív felelősségről beszéltek, mintha ezek az idők köszöntek
volna vissza, és újra retro érzésem volt, hogy ismét ezzel próbálnak operálni.

Természetesen tetszett ez a megoldás Veres János volt pénzügyminiszter úrnak, hiszen
ő is azzal kezdte a meghallgatását, hogy mennyire mélyen egyetért László Csaba
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pénzügyminiszter úrral, aki ezt a nézetet hangoztatta. Az persze megint hab volt a tortán,
hogyan próbálta például Veres volt pénzügyminiszter úr, képviselőtársunk azt sulykolni, hogy
gyakorlatilag mindenki hibás volt, csak ő nem, vagy ők nem. Hibás volt az Eurostat, hibás
volt a számbavételünk rendszere, hibás volt az ellenzék, hibás volt a Medgyessy-kormány,
hibásak voltak az ő elődei, de ő tette a dolgát legjobb tudása és legjobb szándéka szerint, és őt
semmilyen felelősség ezért nem terheli. Sőt, meg kellene köszönnünk azt, hogy ilyen hosszú
ideig ilyen nagyszerű eredményeket ért el.

Persze, érdemes figyelembe venni a konkrét gazdaságpolitikai döntéseket is.
Gondoljunk itt a 2004-es áfa-visszatérítés megakadályozására, hogy annak milyen hosszú
távú hatásai vannak, és a mai napig is bizonyos körbetartozások oda vezethetőek vissza, arra
az időszakra. Vagy arra az ötéves adócsökkentési programra, amit 2006 elején elfogadtak, és
gyakorlatilag 2006. szeptember 1-jével dobtak sutba. Ezek milyen hatással voltak nemcsak az
ország lakosságának bizalmára, hanem a nemzetközi befektetők bizalmára is? Milyen ország
az, ahol decemberben elfogad egy parlament egy ötéves adócsökkentési programot, majd jó
fél év múlva azt már a szemétdombra hajítja? Milyen megalapozottság, milyen döntés-
előkészítés folyik ott, ahol ez bekövetkezhet?

Nyilván ezek a lépések, bizonyos vállalatok konszolidációja, az önkormányzatok
nehéz helyzetbe hozása vagy az általam említett gazdaságpolitikai lépések azt eredményezték,
hogy 2008-ra olyan kivéreztetett állapotba került az ország, hogy elsőként az Európai
Unióban arra szorult, hogy nemzetközi szervezetekhez forduljon segítségért, amelyeknek
nyilván nagyon kemény feltételeik voltak ahhoz, hogy egyáltalán finanszírozható legyen az
ország. Ez a szégyen bekövetkezett, és ez a szégyen, úgy gondolom, azt a szocialista
kormányt kell hogy illesse, amely idáig juttatta az országot. Gyurcsány Ferencet, aki öt és fél
évig volt Magyarország miniszterelnöke, előtte miniszter, előtte tanácsadó, bizony rendkívül
súlyos felelősség terheli ebben a kérdésben. Próbálta még itt, a bizottság előtt is mindenféle
trükkökkel bizonygatni ártatlanságát. De úgy gondolom, mind a jelentésből, mind pedig
valamennyiünk előtt, ahogy képviselőtársaimat hallottam, nyilvánvalóvá vált, hogy ezek alól
a bűnök alól nincs, nem lehet fölmentés, mert az ország olyan helyzetbe került, amilyenbe.
(Babák Mihály jelentkezik.) A jelentés összegzésének a végén szerepel, hogy mindenki
ártatlan volt, csak az államadósság nőtt 30 százalékkal a GDP-hez mérten, ezt az
ellentmondást nem tudták föloldani a meghallgatott pénzügyminiszterek és miniszterelnökök.

Mielőtt összegző javaslatomat megtenném, még Babák képviselő úrnak megadnám a
szót. Képviselő úr, parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsánatot kérek, elnök úr, de egy dolgot szeretnék még
megemlíteni, hogy hol a pénz, hová tűnt az államadósság, miért ekkora az államadósság. Ezt a
kérdést többször föltettük a volt miniszterelnököknek, pénzügyminisztereknek. Ők azt
mondták, Gyurcsány Ferenc kifejezetten, hogy az emberek zsebében van. Mélyen tisztelt
hölgyeim és uraim, ez arcátlanság, úgy gondolom, mert ennyi pénzt nem lehetett szétosztani,
nincs sem a békésiek, sem más emberek zsebében. (Dr. Lenhardt Balázs: Saját körükben
nyilván.) Igen, majd mondom, egyes emberek zsebében van. Úgyhogy szeretném kijavítani
Gyurcsány Ferenc megjegyzését, nem az emberek, hanem egyes emberek zsebében van,
mégpedig a korrupció kapcsán, a közbeszerzések, a beruházások kapcsán, a közköltekezés
túlzásai, a kiszervezés és a pénzszórás kapcsán.

Tehát itt van az államadósság hatalmas mértéke. Szeretném megismételni azt a
javaslatot, hogy mindenképpen hívjuk föl a parlament figyelmét és az Állami
Számvevőszékét is, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a korábbi költségvetési
ellenőrizhetetlenségek kapcsán. A szükséges büntető feljelentéseket is, hiszen még nem
mindegyik évült el. És a beruházások el nem évült ügyeit is meg kell vizsgálni, többek között
az autópályákkal kapcsolatos és sok egyéb más kormányzati kiadást. Hiszen itt lehet majd
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konkréttá tenni az államadósság elburjánzását, ami gyakorlatilag a jövőnket is fölemésztette.
Ahogy szokták mondani, üres kamrában bolond a háziasszony, ezért annyit szeretnék még
hozzátenni, hogy ezek az elkövetett bűnök nemcsak a 2002. és a 2010. közötti időszakra
vannak hatással, hanem a jövőnkre is. Annál arcátlanabb dolog pedig nincs, hogy valaki
mások jövőjét is ellopja. Úgyhogy ezt szerettem volna még elmondani. Köszönöm, hogy
elmondhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel a jelentés szövegéhez nem fűztek
konkrét javaslatot, korrektnek minősítette valamennyi képviselőtársam, hiszen arra
törekedtünk összeállítása során, hogy ami elhangzott, mind szakmailag, mind a politikusok
meghallgatása során, az kerüljön bele, már csak kortörténeti dokumentumként is, mindenki
tanulságára, arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy amennyiben van konkrét
javaslatuk, akár a szöveghez módosítás, akár kiegészítő javaslatuk, azt e hét csütörtökéig
juttassák el a bizottság titkárságára. Mivel ezekről szavazást is kell tartanunk, tehát szükség
van még egy bizottsági ülésre, hogy kellő idő legyen az átvezetésre, július 31-én, vasárnap 16
órára összehívom a bizottság ülését annak érdekében, hogy a javaslatok kellő kiérlelése
megtörténhessen. Már csak azért is, mert a mandátumunk július 31-én zárul le. Tehát, hogy
kellő időnk legyen a módosító javaslatok jelentésbe illesztésére, és ezzel is föl tudjuk hívni a
figyelmet arra, hogy rendkívüli dologról van szó, még vasárnap is kénytelenek és hajlandóak
vagyunk ülést tartani, hogy pontot tudjunk tenni az albizottság munkájára.

Ha e-mailben eljuttatják képviselőtársaim javaslataikat, az teljesen rendjén van,
mindenkinek rendelkezésére tudjuk így bocsátani a módosító javaslatokat, és mindenki
kellőképpen hozzá tud szólni, és mérlegelni tudja majd a javaslatok tartalmát. Más nem
jelezte, hogy szólni kíván, ezért úgy gondolom, ezért mai albizottsági ülésünket ezennel
lezárhatom. Köszönöm képviselőtársaim aktív részvételét, további jó munkát, jó pihenést
kívánok valamennyiüknek. Köszönöm szépen mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc.)

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


