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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 8 perc)

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelt Képviselőtársaim! Örülök, hogy majdnem mindenki itt
tud lenni, Lenhardt Balázs képviselő úr kivételével; várjuk, hogy még megérkezzen.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket, a munkatársainkat, akik lehetővé tették a mai
ülést, a sajtó megjelent képviselőit. Úgy gondolom, nincs akadálya annak, hogy a mai napon
elkezdjük a munkánkat, és reményeim szerint az albizottság a mai ülésen elfogadott jelentést
is tud tenni.

Képviselőtársaim előzetesen megkapták a mai ülés meghívóját. Kérem, hogy aki a
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a mai albizottsági ülés
napirendjét.

A legutóbbi albizottsági ülésünkön arra kértem a képviselőtársaimat, hogy akinek van
a jelentéstervezetünkkel kapcsolatban meglátása, észrevétele, kiegészítenivalója, juttassa el
hozzám. Ez megtörtént, köszönöm szépen azon képviselőtársaimnak, akik ezzel megtiszteltek.
Ennek alapján került kiküldésre az önök számára a hét második felében az a jelentéstervezet,
amely valamennyiük rendelkezésére áll. Az a javaslatom, hogy erről a legutóbb kiküldött
jelentéstervezetről tartsuk meg azt a megbeszélésünket, ami az albizottság munkájához
hozzátartozik. Szeretném megköszönni azon képviselőtársaim munkáját, akik ebben sokat
fáradoztak.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban kinek van
hozzáfűznivalója, ki akarja ezt összefoglalni. (Jelzésre.) Szijjártó Péter alelnök úr jelzi, hogy
hajlandó és kész erre, átadom a szót képviselő úrnak. Parancsoljon!

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Azt gondolom, mindenekelőtt azzal kell kezdeni, hogy nagyon szűk és
nagyon lecsupaszított összefoglalását adjuk meg az elmúlt majd féléves munkánknak, amely
pedig úgy szól, hogy Magyarország legnagyobb problémáját ma a súlyos eladósodottsága
okozza, és ezt a rendkívül súlyos eladósodottságot 8 évnyi szocialista-szabaddemokrata
kormányzás rossz, elhibázott gazdaságpolitikai döntései okozták. Az albizottságnak az volt a
feladata – mint ahogy a neve is mutatja –, hogy a brutális mértékű államadósság-növekedés
okait feltárjuk. Ha röviden akarunk fogalmazni, hogy milyen eredményt is tudunk magunk
mögött az elmúlt fél évben, akkor azt kell mondanunk, az albizottság munkája igazolta, hogy
a brutális mértékű államadósság-növekedést a rossz gazdaságpolitikai, elhibázott kormányzati
döntések okozták. Tehát semmifajta külső gazdasági kényszer, semmifajta égből idepottyant
csoda, az államadósság növekedése nem csak úgy lett, hanem ahhoz döntések, mégpedig
rossz, elhibázott kormányzati, gazdaságpolitikai döntések vezettek.

Nyolc esztendő alatt, 2002-2010 között az államadósság az 50 százalékával megnőtt,
ez azt jelenti, hogy a bruttó hazai termékhez viszonyítva 53 százalékos államadóssággal adta
át a kormányzást az első polgári kormány, 2010-re az államadósság bruttó hazai termékhez
viszonyított mértéke pedig meghaladta a 80 százalékot. Vagyis az államadósság majd
50 százalékával nőtt 8 esztendő alatt. Ez drámai mértékű emelkedés, az idevezető rossz
döntések mögött részint alkalmatlanság, részint pedig korrupció, vagyis a magánérdekeknek a
közérdek fölé, elé való helyezése áll. Medgyessy Péter itt a bizottság előtt is megerősítette,
hogy 2002-ben jó gazdasági állapotban vette át az országot, jó növekedési lehetőségek álltak
az ország előtt, ehhez képest 2010-ben a nemzeti ügyek kormányának már rendkívüli
gazdaságpolitikai intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy az ország talpon
tudjon maradni.
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Ez a két tény már önmagában is elegendő lenne annak bizonyítására, hogy a 2002-
2010 között hivatalban volt szocialista-szabaddemokrata kormányok bűnt követtek el
Magyarországgal szemben. Mert a második pont, amit le lehet szögezni az albizottság féléves
munkája alapján, hogy az államadósság ilyen brutális mértékű megnövelése bűn. Bűn
Magyarországgal szemben, bűn a magyar emberekkel szemben. Éppen ezért harmadik
pontként világosan le kell szögeznünk, hogy súlyos felelősség terheli az ország gazdasági
helyzetének jelentős elrontásáért Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont, az ő
pénzügyminisztereiket és az ő kormányiakat. Tehát még egyszer mondom: 2010-re 2002-höz
képest rendkívüli módon leromlott a magyar gazdaság állapota, és ez nem csak úgy lett,
hanem ide döntések vezettek. Ezért a hivatalban volt kormányok, kormányfők felelőssége –
az albizottság munkája alapján bebizonyosodott – vitathatatlan. Azok az elhibázott
gazdaságpolitikai döntések, amelyek az államadósság brutális mértékű megnövelését okozták,
alapvetően azok a kudarcot vallott és egymást követő megszorító csomagok voltak, amelyek
leginkább Gyurcsány Ferenc kormányának nevéhez fűződnek.

Másodszor: azok a kormányzati döntések vezettek ide, amelyek nyomán a szocialista
kormányok adatokat hamisítottak, megtévesztették a magyar embereket, megtévesztették az
Európai Uniót, és olyan mértékű hitelveszteséget okoztak Magyarország számára, ami újabb
és újabb kiadásokhoz és az államadósság újabb és újabb növekedéséhez vezetett. Ráadásul
azok a szándékos költségvetési tervezési hibák – nevezzük ezeket ismét a gazdasági adatok
meghamisításának –, amelyek kísérték a 2002-2010 közötti 8 esztendőt, mind-mind egytől
egyig a hiány növeléséhez vezettek, és a hiány növelése háromnegyed részben okozója ennek
a brutális mértékű államadósság-növekedésnek a 8 esztendő alatt. Ráadásul ezek az elhibázott
gazdaságpolitikai döntések rendre növelték a munkanélküliséget, ami odavezetett, hogy
hazánkban ma a foglalkoztatottság a legalacsonyabb az Európai Unióban, és olyan rossz
struktúrákat konzerváltak, amely rossz struktúrák folyamatosan újratermelték az
államadósságot. Ezeknek a rossz struktúráknak az átszervezése és éppen ezért az ország
megújítása vált szükségessé, amely munka jelenleg is zajlik.

Természetesen ide, az elhibázott kormányzati intézkedések közé tartozik az is, hogy
amikor már látni lehetett, hogy a nemzetközi gazdasági válság Magyarországot is sújtani
fogja, akkor Gyurcsány Ferenc kormánya azzal volt elfoglalva – a soraiban Bajnai Gordonnal
–, hogy a válságra figyelmeztető ellenzéki politikusokat szapulja, ahelyett, hogy felkészítették
volna a válságra az országot. Ezért aztán a gazdasági válságra való fel nem készülés és az a
fajta kiszolgáltatottság, amilyen állapotban ekkor volt az ország, szintén jelentős mértékben
nemcsak hogy növelte az államadósságot, hanem gyakorlatilag Magyarország volt az első
olyan ország, amely a totális összeomlás elkerülése érdekében nemzetközi szervezetek
hitelére szorult. Ráadásul maga Gyurcsány Ferenc ismerte be az őszödi beszédben, hogy majd
beledöglött, hogy másfél évig úgy tegyen, mintha kormányozna, miközben reggel, éjjel meg
este csak hazudozott. Ez az elveszített másfél esztendő, amíg nem zajlott kormányzati munka,
végzetesnek bizonyult Magyarország szempontjából. Ha ebben az időszakban valós
kormányzati tevékenység zajlott volna, akkor hazánk a válság küszöbére nem felkészületlenül
és nem kiszolgáltatottan érkezett volna.

Nos tehát, tisztelt képviselőtársaim, mi ennek az egésznek a következménye? Ennek
az egésznek az a következménye, hogy az államadósság brutális mértékű megemelkedésének
hatásait mindannyian viseljük; minden egyes magyar ember, minden egyes magyar család,
minden egyes magyar vállalkozás. Hogy ezt forintosítva is ki tudjuk fejezni, abból a személyi
jövedelemadóból, amit a munkát vállaló magyar emberek befizetnek, minden 10 befizetett
forintból 7-et az adósságszolgálatra kell hogy költsön a magyar állam. Ez pedig azt jelenti,
hogy az elmúlt 8 év szocialista-szabaddemokrata kormányai miatt a magyar emberek
munkájából nem a magyar emberek és nem a magyar családok gyarapodnak, hanem a külföld
profitál belőle. A magyar ember dolgozik, külföldön pedig profitálnak ebből, mert ahelyett,
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hogy a befizetett személyi jövedelemadó itthon, Magyarországon hasznosulna, azt külföldre
kell fizetni adósságszolgálat gyanánt.

Éppen ezért örömmel veszem, hogy javaslatomra bekerült a jelentéstervezetbe az a
kitétel, amely a felelősség megállapítására vonatkozik. Mert – mint ahogy azt itt az elején
siettem leszögezni, és remélem, ebben egyetértés lesz a bizottságban, legalábbis az eddigi
munkánk alapján úgy tűnik – az államadósság ilyen brutális mértékű megemelése bűn, és a
bűnért felelősségre vonás szokott járni. Azt gondolom, ebben az esetben ez a felelősség
kettős. Egyrészt politikai, ugyanakkor jogi is. A politikai felelősséget a választók világosan
megállapították, tavaly áprilisban kétharmados parlamenti felhatalmazást adtak annak a
politikai családnak, amely az államadósság csökkentése mellett tette le a voksát, és amely
folyamatosan figyelmeztetett az államadósság növekedésének veszélyeire. Tehát, hogy úgy
mondjam, a politikai felelősségre vonás megtörtént a tavalyi parlamenti választáson.

Ugyanakkor, azt gondolom, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a fajta
bűn, amit a szocialista kormányok elkövettek, túlmegy a politikai felelősségre vonás
szükségességén, és a jogi felelősségre vonás lehetőségének megvizsgálására is szükség van.
Ez talán az egyik legfontosabb konklúziója az elmúlt féléves munkánknak. Azért, elnök úr,
tisztelt bizottság, azt javasolom, és örülök, hogy ez a jelentéstervezetben benne foglaltatik,
hogy forduljunk az alkotmányügyi bizottsághoz és forduljunk a számvevőszéki és
költségvetési bizottsághoz. Mégpedig azzal, hogy ez a két bizottság vizsgálja meg azt, hogy
jelenleg milyen lehetőség van arra a magyar jogrendszer szerint, hogy az államadósság
brutális mértékű megnövelése kapcsán jogi felelősségre vonás történjen. Ha pedig jelenleg ez
nem áll rendelkezésre, akkor kérjük meg ezt a két bizottságot, hogy az elkövetkezendő félév
munkája során teremtse meg ennek a lehetőségét. Mégpedig azért, tisztelt képviselőtársaim,
mert ezzel kapcsolatos jogalkotási munka ősszel áll előttünk, elég rendesen. Ugyanis a jövő
esztendő elején hatályba lépő új alaptörvény világosan leszögezi, hogy az államadósság
mértékét folyamatosan csökkenteni kell, és adósságféket is tartalmaz. Ez természetesen azt
jelenti, hogy ehhez jogalkotási munkára van szükség. Tehát, hogy ez a két cél a gyakorlatban
meg tudjon valósulni, ehhez törvényeket kell alkotni, és azt gondolom, hogy ennél kiválóbb
alkalom nem is kell arra, mint a jelenlegi, hogy ezen törvényalkotási munka folyamán
kitérjünk arra is, megteremtsük a jogi felelősségre vonás lehetőségét akkor, hogyha a
kormányok bűnös módon adósítják el Magyarországot.

Persze ez felveti azt a kérdést, elnök úr, és tisztában vagyok azzal, hogy a
jogszabályok nem lehetnek negatív módon visszaható hatásúak, természetesen ez a
demokrácia egyik alappillére. Éppen ezért csak halkan jegyzem meg, hogy bár ezek a
döntések a múltban születtek, nem kétséges, azonban a hatásai nemcsak hogy ma érződnek,
hanem az elkövetkezendő generációk életében is fognak érződni, tehát egy ország eladósítása
a soron következő nemzedékek jövőjének elzálogosítását is jelenti. Tehát összetett kérdésről
van szó, csak ezt szeretném leszögezni, és mivel a kérdés összetett, ezért azt javaslom, hogy
azok az emberek tegyenek majd javaslatot ennek megoldására, akik ebből a szempontból a
legfelkészültebbek. Tehát azt kérem, elnök úr, hogy ha ezt a jelentést elfogadjuk, akkor
értelmezzük úgy, hogy a bizottság úgy döntött – mint ahogy ez le is van itt írva a jelentés
3. oldalának közepén –, hogy az alkotmányügyi bizottsághoz és a számvevőszéki bizottsághoz
fordulunk, hogy a jogi felelősségre vonás lehetőségét teremtsék meg.

Ha megengedi, elnök úr, két dolgot szeretnék még kiemelni a jelentéstervezetből.
Egyrészt azt, hogy ha számszerűsíteni vagy arányosítani akarnánk, hogy milyen tényezők
vezettek az államadósság ilyen brutális mértékű megnövekedéséhez, akkor azt látjuk, hogy az
államadósság ilyen mértékű növekedéséért mintegy háromnegyed részben a költségvetési és
államháztartási hiány folyamatos növelése tehető felelőssé, ez pedig szintén kormányzati
döntések miatt alakult így. Ráadásul a szocialista kormányok éltek azzal a trükkel – a százból
ez volt talán az egyik vagy talán a legfontosabb –, hogy a bevételeket folyamatosan felül, a
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kiadásokat alultervezték, a végére pedig az lett, hogy jóval magasabb lett a hiány év végén,
mint ahogy azt tervezték.

Aztán mintegy tizedében felelősek az államadósság ilyen brutális mértékű

emelkedéséért az állami vállalatoknál felhalmozott tartozások. Ismerjük ezt a trükköt: az
állami vállalatoknál felhalmozott tartozások először nem számítanak bele direkt módon a
költségvetési hiányba, csak az eladósított állami vállalatokért egy idő után az államnak helyt
kell állnia, lásd: mondjuk a közösségi közlekedési vállalatok – hogy ennél messzebb ne
menjünk –, például a BKV. Éppen ezért ez egy jól ismert trükk, de az elmúlt 8 évben egytized
részben az államadósság növekedésének mértékéért ez felelős. Mint ahogy nagyjából egytized
részben felelős egyébként az, hogy a Nemzeti Banknál helyeztek el az IMF-EU-hitelből
bizonyos készleteket.

Valamint az államadósság növelése mellett volt itt még egy probléma, a szerkezeti
kérdés. Korábban az államadósság – túl azon, hogy alacsonyabb volt a mostaninál –
szerkezetében is jóval kedvezőbb volt, mert alapvetően forintban létezett. Viszont 2002 után
jött egy meredek váltás, és a devizaadósság aránya az egész államadósságon belül rendkívüli
módon elhatalmasodott, és ez az árfolyam-ingadozások miatt 4-5 százalékot még hozzátett az
államadósság növekedésének mértékéhez. Tehát ezek azok a fő tényezők, amelyek
közrejátszottak az államadósság növelésében. Ezzel csak azt akarom szemléltetni, hogy ezek
nem csak úgy lettek, tehát ezek nem önmaguktól kialakuló dolgok, hanem döntések mentén
keletkeznek, és természetesen az államadósság kamata mindig összefüggésben van azzal,
hogy mennyire ítélnek meg kockázatosnak egy országot vagy egy kormányt. Az a kormány,
amely folyamatosan hamisítja az adatokat, amely önmaga által is bevallott módon hazudik,
mindig magas kockázati felárakat eredményez, a hitelesség lerombolása az elmúlt
8 esztendőben gőzerővel haladt.

Úgyhogy, tisztelt elnök úr, azt javasolom, hogy ezt a jelentést ebben a formában
fogadjuk el. A nemzeti ügyek kormánya megteremtette annak a feltételeit, hogy soha többé ne
fordulhasson elő az Magyarországon, ami előfordult az elmúlt 8 évben, és előtte előfordult a
’80-as évek végén, amikor kétszer is – bűnös módon – eladósították Magyarországot. Ez soha
többé nem fordulhat elő, ezt a jövőnek és a jövő nemzedékeknek mi már megtettük, az új
alaptörvény lehetetlenné tesz újabb ilyen bűnelkövetést. Azonban azt gondolom, tisztelt elnök
úr, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a múltban elkövetett ilyen bűnök az
elkövetkezendő nemzedékek életét is elzálogosítják.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, kinek van még
hozzáfűznivalója. (Jelzésre.) Babák Mihály képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván.
Parancsoljon, képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
vizsgálóbizottság jelentésével magam is egyetértek, hiszen nyilvánvaló, hogy a
gazdaságpolitika hiánya, a rossz döntések, a korrupció jelentős pénzügyi bűnöket generáltak
az országban, és eladósították; és azzal is, hogy a jövő generációinak kell fizetnie mindezt.
Azzal feltétlenül egyetértek, hogy ezek a megállapítások nem lehetnek következmények
nélkül. Meg kell vizsgálni, ugyanis nem csak politikai felelőssége van egy kormánynak, a
kormánytagoknak, a miniszterelnöknek és a parlamenti frakciónak, hanem konkrét
büntetőjogi is, amennyiben vélelmezhető, hogy alkalmasint törvényeket és jogszabályokat
sértettek meg. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét – majd a későbbi munkában is –, hogy
ez nem lehet következmények nélküli, ahogy a jelentés is fogalmaz, ugyanis akkor
következmények nélküli ország lesz a jövőt illetően is, és tovább is el lehet követni
ugyanezeket a bűnöket.
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A bizottság munkája kapcsán – az Állami Számvevőszék és több más szerv
ellenőrzéséből is – kiderült: okkal feltételezhető, hogy konkrét bűncselekmények is
elkövetődtek, azaz léteznek az elmúlt 8 év gazdálkodásában, és ez nem csak politikai, hanem
konkrétan büntetőjogi felelősség is. Melyekre szeretnék utalni? Hűtlen gazdálkodás;
gondoljunk csak a honvédelmi tárca vagyongazdálkodására és sok egyéb másra, mondjuk az
állami vagyonkezelő szervezetnél lévő anomáliákra. Aztán gondoljunk csak a számviteli
törvény megsértésére. Egy törvény, amelynek a megsértése bűncselekmény. Azonkívül több
esetben vélelmezhető – és okkal vélelmezhető –, hogy az elmúlt 8 év pénzügyi munkájában az
államháztartási törvényt is megsértették.

Megsértették a költségvetési törvényt, hisz nem voltak ellenőrizhetők a Számvevőszék
részéről a költségvetési törvény kalkulációs adatai, és ez okot adott arra, hogy később
manipulálni lehessen: túltervezett bevételek, alultervezett kiadások, ahogy alelnök úr is
számításba vette és elmondta. Ezek mind-mind okot adtak arra, hogy később a költségvetés
végrehajtása során manipulálni lehessen, és olyan kiadásokra kerülhessen sor, amelyek
korrupciós kiadások voltak. A korrupció jelenléte egyébként is büntetendő, ezek jelen vannak
a 8 éves gazdálkodás majd minden eseményénél, hisz maga Medgyessy Péter a bizottság előtt
is, nem fejtette ugyan ki, de utalt arra, hogy jelentős információi voltak a kormánya és
kormánytagjai korrupciós ügyeit illetően. El szeretném mondani azt, hogy a zárszámadási
törvényt is megsértették, annak előkészítő és számviteli, valamint államháztartási törvényi
előírásait. Tehát a zárszámadásokban több alkalommal nem tudták egyes tárcák
gazdálkodását, pénzgazdálkodását, közköltekezését ellenőrizni, és ez törvénysértés.

Úgy gondolom, hogy alkalom volt mindez arra, hogy ezek a törvénysértések és ezek a
közpénz- és közköltekezések generálták továbbá az államháztartási hiányt. Mert a témánk,
hogy az államháztartási hiány hogyan keletkezett, és ennek okait vizsgálgattuk. Szeretném
leszögezni azt, hogy a magam részéről sem támogatnék boszorkányüldözést, és úgy
gondolom, a kormányunk oldaláról sem és az itt jelen lévők sem boszorkányüldözést
szeretnének, és nem boszorkányüldözésről és nem politikai üldözésről és nem koncepciós
ügyekről van szó. Itt komoly szabálysértések, törvénysértések és közpénzekkel kapcsolatos
bűncselekmények valószínűsíthetők, úgyhogy ezek mindenféleképpen el kell hogy nyerjék a
méltó büntetésüket, és meg kell keresni azt, hogy a jogállami keretek közt – és csakis a
jogállami keretek közt – hogyan kérhetők számon azok, akik ezeket a törvényeket,
szabályokat a közköltekezés kapcsán megsértették, és őket felelősségre kell vonni. Ugyanis
Magyarország jelenlegi pénzügyi állapota, helyzete hosszú évekre determinálódott az elmúlt
8 év közköltekezéseinek hibái, hiányosságai kapcsán, és ennek terhei ténylegesen a jövő

generációinak is a terhei: a hétköznapi gondjaink, bajaink, a terveink megvalósíthatatlansága,
sok esetben a források hiánya, a lehetőség hiánya, amit előre elvettek az elmúlt 8 év
gazdálkodásával.

Tehát mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy a két bizottsághoz, az alkotmányügyi
bizottsághoz és a számvevőszéki bizottsághoz ezeket az anyagokat konkrét felkéréssel adjuk
át, és kérjük az ellenőrző szerveket mint a Számvevőszéket, ezenkívül a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalt, hogy minden egyes ügyben járjon el, fejezze be azokat a vizsgálatokat,
ahol korábban nem kapott megfelelő auditálást egy-egy költségvetési fejezet.

Ezeket akartam elmondani, köszönöm, és magam megszavazom.

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

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden.
Egyrészt én is azt gondolom, hogy nagyon helyes ennek a jelentésnek az a kiegészítése,
amelyet alelnök úr ismertetett. Mert tényleg nem vitatható, hogy itt bűnt követtek el; az egész
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országgal szemben bűnt követtek el az elmúlt 8 esztendőben. Az a minimum, hogy a politikai
felelősök megnevezésén túl nekünk vizsgálatot kell kezdeményezni abban az irányban is,
hogy meg kell vizsgálni a jogi felelősség kérdését. Mert bűn azért nem maradhat büntetlenül.
(Babák Mihály: Egyáltalán.)

Egyetlen dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit alelnök úr mondott. Alelnök úr
elmondta, és teljesen világos volt az okfejtése, hogy mind a három miniszterelnököt, tehát
Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont, és az összes pénzügyminisztert
felelősség terheli ebben az ügyben. Az is teljesen nyilvánvaló, ez a meghallgatásokból is
kiderült, és tényadatok is alátámasztják, hogy a hol Medgyessy Péter főtanácsadójaként, hol
pedig két fél cikluson keresztül miniszterelnökként dolgozó Gyurcsány Ferencnél van az
eredendő bűn. De ez egy olyan bűnelkövetés, amit egymagában, cinkostársak nélkül még
Gyurcsány Ferenc sem követhetett volna el. Ehhez neki tettestársakra, cinkosokra volt
szüksége. Az államháztartási hiányt önmagában egyetlen egy miniszterelnök sem képes
generálni, növelni. Ahhoz bizony szüksége van azokra a cinkosokra, akik ehhez hozzájárultak
például a parlamenti szavazásokkor.

Tehát magyarul csak azzal szeretném kiegészíteni alelnök úr helyes észrevételét, hogy
a három miniszterelnököt egyértelmű felelősség terheli, különösen Gyurcsány Ferencet, de
bizony tettestársai, cinkostársai voltak azok a szocialista képviselők – és mindegyik ilyen –,
akik az adott költségvetéseket, az adott törvényeket elfogadták. Tehát nem csak a három
miniszterelnököt, őket elsősorban, Gyurcsány Ferencet különösen bűn terheli, de
gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a teljes Szocialista Pártot is tettestársként,
cinkostársként a bűnelkövetők közé sorolhatjuk.

Köszönöm szépen.

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

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani
azt, hogy a magam részéről a jelentést rendkívül korrektnek, tényszerűnek tartom, és
mentesnek mindenfajta politikai vagdalkozástól vagy előítélettől. Azt kell mondanom, hogy
ez egy politikailag rendkívül nagyvonalú, rendkívül korrekt jelentés. Éppen ezért engedjék
meg, hogy ne akarjam megbontani ennek a jelentésnek ezt a fajta nagyvonalúságát és
jelenlegi szerkezetét, ezért most inkább csak szóban néhány olyan kijelentést és kiegészítést
tegyek, amely kísérője kell hogy legyen egy ilyen jelentés életének majd a jövőben, és ezért
azt gondolom, feltétlenül szükséges elmondani.

Az első, talán legfontosabb dolog az, nagyon fontos tudnunk, hogy minden egyes
forint, amellyel növekedett az államadósság, a magyar állampolgárok személyes vagyonára
terhelődött rá. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy áfák, adók, különböző elvonások keretében
minden forint átterhelődött, és bizony, amikor most nem egy esetben kilakoltatások és
árverezések folynak, azoknak részben az az oka, hogy az államadósság olyan magas volt,
mert különböző elvonások, különböző áfanövekedések és az elszegényedés miatt kényszerült
részben a lakosság a hitelek felvételére. Ezért nagyon fontos, hogy következmények nélkül ez
nem maradhat.

Szeretném azt is elmondani, hogy ez a nagy államadósság-növekedés egy olyan
8 évben, olyan gazdasági környezetben jött létre, amelyben ennek a növekedésnek nem volt
velejárója az, hogy a lakosság életszínvonala jelentősen emelkedett volna. Sőt azt kell
mondanom, hogy a lakosság átlagjövedelme, a jövedelmi pozíció az EU-n belül – ezt nagyon
fontos hangsúlyoznunk – relatíve hátrébb szorult, romlott úgy, hogy közben szegényebb
országok is csatlakoztak az Európai Unióhoz. Azt is el kell mondanom, hogy ez a nagy
államadósság-növekedés nem párosult az ország gazdasági fellendülésével, nem
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eredményezett versenyképesség-javulást, mert az is romlott az Európai Unió átlagához képest.
Tehát azt kell mondanunk, hogy ha sem a jövedelmekben, sem a versenyképességben nem
okozott jelentőst növekedést, akkor ez a pénz kiment az országból nagyrészt, illetve
magánzsebekbe vándorolt, és ez nem szolgálta az ország érdekeit.

Nagyon fontos azt is megemlíteni – már céloztam rá, és alelnök úr mondott egy
arányszámot, és most hirtelen fejben megsaccoltam –, hogy a teremben ülők körülbelül
30 millió forintot fizettek ki 2002 óta pluszban azért, mert az államadósság ennyivel
növekedett. Tehát nem önmagában az államadósság törlesztéséért, hanem pluszban, mert
körülbelül évi egymillió forintjába kerül minden magyar állampolgárnak az a pluszfizetés,
ami a megnövekedett államadósság miatt van. Illetve bocsánat, nem évi egymillió, hanem évi
100 ezer forint, az elmúlt 8 évre vonatkozóan került minden magyar állampolgárnak plusz
egymillió forintjába ez az államadósság-növekedés. Tehát ezért sem lehet szó nélkül hagyni
azt, ami történt.

Nagyon fontos dolog, és gondoljunk vissza az elmúlt pár hónap munkájára, hogy azt
tapasztaltuk, hogy végig hiányzott az ellenőrzés. Sehol nem hallottunk arról, hogy bármelyik
miniszterelnök, bármelyik miniszter igazoló jelentést készíttetett volna ilyen vagy olyan
projekt kapcsán, ilyen vagy olyan költségvetés-túllépés, tervezési hiba kapcsán. Márpedig a
politikai vezetőknek is alapvető felelőssége az, hogy igazoló jelentéseket készíttessenek,
számonkérést végezzenek.

Érdemes megemlítenünk azt is, amikor beszélünk a jelentésről és az egész politikai
környezetéről, hogy a magyar miniszterelnökök egyetemlegesen felelnek a sajátos alkotmányi
berendezkedés kapcsán a kormány munkájáért, ezért elsősorban a miniszterelnökök felelősek
azért is, hogyha egy minisztere valamilyen politikailag vagy szakmailag rossz döntést hoz,
hiszen a miniszterelnöknek kötelessége és lehetősége a számonkérés, az igazoló jelentés
készíttetése, a felelősségre vonás, felmentés.

Ne felejtsük el azt sem – ezt még nem mondtuk itt el –, hogy a magyar miniszterelnök
és a kormány tagjai felesküdnek a parlament előtt, idézném nagyon röviden: „…azon leszek,
hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam.” Ez az eskü szövege, kérem szépen.
Tehát egy kormánysorozat – mert itt egy olyan kormánysorozatról van szó, amelynek a teljes
személyi holdudvara nem több 20-30 embernél, ha 2002-től 2010-ig nézzük ezt a politikai
lobbit – mindent csinált, csak nem a Magyar Köztársaság fejlődésének az előmozdításán
dolgozott, hiszen nem megmagyarázható a kétszeresére, még nominális értékben is
kétszeresére növekedett államadósság.

Azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy lett volna mozgástere a mindenkori
kormányoknak arra, hogy a GDP-hez viszonyított százalékos adósság növekedjen, tehát
tudtuk volna reálértékben is likvid pénzt bevonni a gazdálkodásba, ha ez szükséges, hiszen
volt GDP-növekedés. Tehát nyugodtan lehetett volna 1000-2000 milliárd forinttal az elmúlt
8 év alatt a megfelelő mértékben, a likviditás igényei szerint növelni az államadósságot, de
nem a kétszeresére. Ez nonszensz, ez védhetetlen.

Ezért azt gondolom, hogy semmiképpen sem maradhat következmények nélkül ennek
az elmúlt 8 évnek az államadósság-növekedése. Azt, hogy politikailag, erkölcsileg, morálisan
vagy éppen büntetőjogilag mi mindent lehet elkövetni annak érdekében, hogy ez soha többet
ne forduljon elő, majd eldöntik azok a bizottságok, amelyekhez fordulunk.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Márton Attila képviselő úr is jelezte, hogy szólni kíván.
Parancsoljon, képviselő úr!

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden – hiszen
lényegében előttem már szinte minden fontos dolgot elmondtak – egyetlen momentumot
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szeretnék ebből az egész albizottsági vizsgálatból, illetve a mögöttünk hagyott időszakból
kiemelni.

Egy dolog, ami tény, és itt elhangzott, rögzítésre került, a jelentésben benne van, hogy
ugye, 2005-2009 között volt egy igazán drasztikus növekedés, amikor 61,8 százalékról
78,4 százalékra növekedett a GDP-arányos államadósság, ebben az időszakban a Gyurcsány
Ferenc–Veres János páros vitte tulajdonképpen a pénzügyeket. És ami számomra a legfájóbb,
és úgy gondolom, ezért mindenképpen szükséges továbblépni ebben az ügyben, hogy pont
arra nem kaptunk választ mi sem és az ország polgárai sem, hogy melyek voltak azok a
trükkök százai, amelyeket a költségvetés meghamisítása, a különböző hamis jelentések
tartalmaztak.

Igen, én is úgy látom, hogy ha és amennyiben itt történtek olyan dolgok, amelyek
büntetőjogi kategóriába tartoznak, ennek a vizsgálata mindenképpen szükséges. Mivel itt a
bizottságban erre nem kerülhetett sor, magam is támogatom elnök úr javaslatát, és
egyértelműen a jelentében foglaltakat. Úgyhogy ebben mindenképpen tovább kell lépni és ezt
tovább kell gondolni, pont azért, hogy mindazoknak, akik ma például a devizahitelek miatt
hihetetlenül nehéz körülmények között vannak, legalább képük legyen arról, hogy mi is
történt ebben az országban, ami odavezetett, hogy most Magyarország és személy szerint a
családok is nehéz anyagi körülmények között vannak, és egyszerűen vért izzadva kell
kigazdálkodnunk az adósságot és valamilyen módon pénzügyileg életben tartani
Magyarországot.

Köszönöm szépen.

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

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy
momentumot szeretnék kiemelni a bizottsági jelentésből, amely szerepel az elfogadandó
dokumentumban, de talán érdemes még egyszer aláhúzni. Azt az emberi és politikusi
magatartást, amit a meghallgatások során mind a miniszterelnökök, mind a
pénzügyminiszterek követtek, jelesül, hogy a másikra kenték volna a felelősséget, illetve
elhárították maguktól alapvetően a felelősséget. Ez volt a rezüméje számomra az említett
politikusok meghallgatásuk során tanúsított magatartásának. Ez az emberi és politikusi
magatartás is jelzi, hogy maguk is sejtik, tudják, hogy valami nem stimmel ezzel az üggyel,
hiszen folyamatosan és szinte visszatérően minden egyes meghallgatási alkalomnak kísérő

jelensége volt, hogy az ő idejében még rendben volt minden, az utódai rontották el véglegesen
a folyamatokat, illetve ő már úgy vette át a megöröklött államadósságot, ami már
kezelhetetlenné vált, és további eladósodáshoz vezetett.

Ennek a politikusi, emberi magatartásnak a visszásságát különösképpen aláhúzza az,
hogy habár három egymást követő kormányról van szó, de mindegyik kormányt szocialista
politikusok alkották, ráadásul sok személyi kontinuitás is megfigyelhető az egyes kormányok,
különösen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök esetében, hiszen ő vezető politikusként,
tanácsadóként, miniszterként mindegyik kormányban szerepet vállat és szerepet vitt. Azt
gondolom, ez az emberi magatartás különösképpen aláhúzza azt a tényt, hogy igenis van,
illetve lehetséges büntetőjogi vagy jogi konzekvenciája ezeknek az ügyeknek, hiszen
mindannyian a politikai felelősség elhárításán túlmenően is igyekeztek a felelősséget
elhárítani a saját tevékenységük vonatkozásában.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem láttam, hogy más képviselőtársam újra szólni
kívánna. Alelnök úr jelezte már a hozzászólásában, hogy apró technikai módosítást kíván
tenni.

Ha megengedik, a bizottság munkájával kapcsolatban szeretném még elmondani a
meglátásaimat, hiszen fél éven keresztül számtalan alkalommal találkoztunk, meghallgattunk
szereplőket akár a politikai életből, akár pedig szakmai körökből.

Amit legfontosabbnak tartok, és úgy gondolom, hogy ez jó kiindulópont majd a két
bizottság jövőbeli munkájához, hogy senki nem vitatta azokat a kiinduló adatokat, tényeket,
amelyekkel a bizottság foglalkozott. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert az én parlamenti
pályafutásom során számtalan vizsgálóbizottság, vizsgáló albizottság munkáját láttam, és ott
feneklett meg az egész, hogy a kiindulási pontokban nem értettek egyet. A mi esetünkben ez
nem így volt, hiszen azokat a statisztikai és számbavételi tényeket, amelyeket elénk tárt az
Állami Számvevőszék, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank vagy az
Államadósság Kezelő Központ, azok sem vitatták, akik politikai döntéseket hoztak, azaz a
pénzügyminiszterek és a miniszterelnökök. Sőt, elmondták, hogy ezek korrekt számok, nekik
sincsenek másmilyen ismereteik, adatik. Talán egyedül Gyurcsány Ferenc próbálkozott
mindenféle forrás megjelölése nélkül bizonyos számokkal a bizottságot terhelni és bombázni.
(Babák Mihály: Tele is volt hazugsággal.)

Tehát úgy gondolom, azért tud eredményes jelentést elfogadni – reményeim szerint – a
bizottság, mert ez a kiindulópont, a helyzet megítélése valamennyi szereplő számára
elfogadható és tényszerű volt. Ebből kifolyólag érthetetlen az, hogy a szocialista és LMP-s
politikusok nem kívántak részt venni a bizottság ülésén, hiszen itt elmondhatták volna ők is a
véleményüket, minden lehetőségük és joguk meglett volna erre. Bár ezek alapján úgy vélem,
hogy már jobb informáltsággal rendelkeztek, mint mi a vizsgálóbizottság munkájának az
elkezdése során, hiszen már eleve tudták azt, hogy milyen jellegű hibákkal, problémákkal,
bűnökkel kell szembetalálkozni, és úgy gondolták, hogy jobb, hogyha homokba dugják a
fejüket, el sem jönnek, nem kívánnak részt venni, és eleve koncepciós eljárásokról beszéltek.
Véleményem szerint, ezt épp az érintettek – akiket meghallgattunk – cáfolták akkor, amikor
korrektnek minősítették azokat a tényadatokat, amelyekből kiindultunk.

Úgy gondolom, a bizottság, ahogy Pősze képviselő úr is fogalmazott, az egész
munkája során arra törekedett – amikor kellett, meghosszabbíttattuk a munkánkat, mert nem
volt elég az idő, tehát ebből is az látszik, hogy nem valami előre gyártott és megfogalmazott
ítéletet kíván mondani –, hogy alaposan belemerültünk azokba a számokba, azokba a
tényekbe, amelyekből a következtetéseket le kell vonni. Bárhogyan is nézzük a számokat,
azok mégiscsak egy irányba mutatnak, úgy, ahogy alelnök úr is fogalmazott: 2002-2010
között 53 százalékról 80 százalékra emelkedett a magyar államadósság. Ez pedig önmagában
fölveti azokat a kérdéseket, amelyeket az alkotmányügyi bizottságnak és a számvevőszéki és
költségvetési bizottságnak meg kell vizsgálnia. Ezért amennyiben elfogadásra kerül a jelentés,
a magam részéről a két bizottság elnökéhez levelet fogok fogalmazni, amelyben szeretném
őket felkérni arra, hogy a jelentést e tekintetben vegyék górcső alá, vizsgálják meg, és a
szükséges intézkedésekre tegyenek javaslatot.

Egyébként pedig úgy gondolom, az a helyes eljárás, hogy amennyiben a jelentés
elfogadást nyer – és bízom benne, hogy egyhangúlag, mert a hozzászólásokból ezt a
következtetést vonom le, ami szintén elég ritka dolog a magyar parlamentarizmusban, hogy
vizsgálóbizottsági jelentést egyhangúlag fogadjanak el a képviselők –, akkor a
főbizottságunknak, azaz a számvevőszéki és költségvetési bizottságnak egy országgyűlési
határozattal kell majd a parlamenthez fordulnia, amelyet a parlament plénuma előtt kell majd
értékelnünk és megvitatnunk. Az országgyűlési határozati javaslatnak pedig nyilvánvalóan
egyrészt erre a jelentésre kell alapozódnia, másrészt azokra a képviselői meglátásokra,
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amelyekre a mai ülésen is voltak szívesek többen felhívni a figyelmünket, illetve elmondták a
javaslataikat. Tehát ezt majd elő, illetve el kell készítenünk.

Összességében úgy gondolom, hogy a csaknem fél év alatt eredményes munkát
végeztünk – végeztek képviselőtársaim –, és bízom benne, hogy ez a jelentés szavazásakor is
majd meg fog nyilvánulni.

Ezek után adom a szót alelnök úrnak a módosító javaslatok megfogalmazására.
Parancsoljon!

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Csak egy pontosítást szeretnék
tenni, a dokumentum 3. és 18. oldalán szerepel az, hogy a személyi jövedelemadó minden
10 befizetett forintjából 7-et elvisz az államadósság törlesztése. Bár a javaslat
megfogalmazója nyilván így gondolta, de ez picit pontatlan megfogalmazás. Tehát ezt úgy
kellene átírni, hogy 10 befizetett forintjából 7-et elvisz az adósságszolgálat – mind a 3., mind
a 18. oldalon, tehát a személyi jövedelemadó minden 10 befizetett forintjából 7-et elvisz az
adósságszolgálat.

Ezt a pontosító indítványt szeretném tenni. Az újságíró kollégáknak is szeretném
felhívni a figyelmét, hogy ha használják majd a jelentést, akkor a 3. és a 18. oldalon van ez a
megfogalmazás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Továbbá a 3. oldalon egy „s” betű elírás történt.
Először ezt kell föltennem először szavazásra, tehát aki ezzel a módosító javaslattal –

tehát a 3. és 18. oldalon lévő technikai pontosítással – egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk ezeket a módosításokat.

Aki ennek alapján a jelentést ezzel a módosítással, technikai pontosítással elfogadja,
kérem, most jelezze kézfelemeléssel. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ez is
egyhangú.

Ezzel az albizottsági munkát befejezettnek nyilvánítom. Szeretném megköszönni
képviselőtársaimnak, hogy az elmúlt félév során igen sokszor az albizottság rendelkezésére
álltak. (Babák: Még nincs éjfél.) Igen, még az órákat sem kellett megállítanunk, erre
figyelmeztet Babák képviselő úr, hogy valóban a mandátumunk lejártáig a jelentésünket el
tudjuk fogadni.

Tehát szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, hogy áldozatos munkával
hozzájárultak annak sikeréhez, hogy a jelentést a mai napon meg tudtuk véglegesen tárgyalni
és el tudtuk fogadni.

Szeretném megköszönni a különböző szervek képviselőinek – azaz az Állami
Számvevőszék, az Államadósság Kezelő Központ, a Magyar Nemzeti Bank és a
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőinek, gyakran első számú vezetőinek –, hogy az elmúlt
hetekben-hónapokban a rendelkezésünkre álltak, hogy korrekt és pontos, használható
információkkal, adatokkal láttak el minket.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik elfogadták a bizottság invitálását, és a
meghallgatáson részt vettek, és segítették azt, hogy világosabban lássunk, még akkor is, ha
adott esetben rájuk terhelő dolgok kerültek napvilágra és váltak világossá.

Szeretném megköszönni azon munkatársaknak is a segítségét, akik abban segédkeztek,
hogy technikailag mindig kiválóan sikerült előkészülnünk, akik a jegyzetelésben, a
jegyzőkönyvek elkészítésében közreműködtek annak érdekében, hogy mindez jól
dokumentálható legyen.

A mai nappal a sajtó munkatársainak a jelentés az általunk most elfogadott technikai
módosítással át lesz nyújtva, arra szeretném kérni még a munkatársakat, hogy arról is
gondoskodjanak, hogy az internet nyilvánosságán keresztül is az érdeklődő állampolgárok
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hozzá tudjanak majd jutni ennek a jelentésnek a szövegéhez, el tudják olvasni, és véleményt
tudjanak ők is alkotni.

Mindezek alapján még egyszer szeretném megköszönni a munkájukat, azt, hogy a
vasárnapjukat is ránk szánták, a sajtónak azt, hogy korrektül tájékoztat erről, és mindenkinek
a mai napra és az elkövetkezendő hetekre is jó pihenést, jó munkálkodást kívánok. Köszönöm
szépen, az albizottság munkáját befejezettnek nyilvánítom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 56 perc)

Dr. Dancsó József
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


