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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat
(T/1062. szám)
(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
(1062/1. szám)

2. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Zagyva György Gyula (Jobbik)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Szávay István (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)

Meghívottak

Misovicz Tibor helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Péterfia Ferenc
Juhász Mária főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Mellen Sándor szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Dancsóné Kuron Ildikó számvevőtanácsos (Állami Számvevőszék)
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(A bizottság 9 óra 41 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv készült -
folytatása.

(A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 43 perc)

Elnöki bevezető

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Folytatjuk a munkánkat, rátérünk a mai 2. napirendi pontunkra. Kérem, hogy
foglalják el helyüket. Mielőtt továbbhaladnánk, bejelentem, hogy Potápi Árpád
képviselőtársunkat Vargha Tamás helyettesíti, Nagy Gábor Tamás képviselő urat pedig én
jómagam fogom helyettesíteni a napirendi pontunknál, hiszen szavaznunk is kell a kérdésről.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat, valamint az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

Javaslom a bizottságnak, hogy mivel a napirendi pontnak két ajánlása van, a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú törvényjavaslat
általános vitára való bocsátása, illetve ezzel együtt az Állami Számvevőszék jelentését is
megtárgyaljuk. Ehhez köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Juhász Mária
főosztályvezető asszonyt, és Mellen Sándor szakmai tanácsadó urat, illetve az Állami
Számvevőszéktől Tolnai Lászlóné osztályvezető asszonyt. Nekem föl van írva Dancsóné
Kuron Ildikó számvevőtanácsos asszony is. (Jelentkezik.) Kezét csókolom, üdvözlöm önt is.
A Külügyminisztérium részéről köszöntöm Misovicz Tibor helyettes államtitkár urat és
Péterfia Ferenc urat, aki elkísérte az államtitkár urat.

A napirendi pont tárgyalására a Házszabály 120. § (2) bekezdése alapján kerül sor,
amelynek értelmében a zárszámadási törvényjavaslatot minden bizottságnak külön kell
véleményezni. A bizottságok véleményét a költségvetési bizottság foglalja majd össze, és
terjeszti az Országgyűlés elé. Így tehát mind a bizottsági véleményt, mind az esetleges
kisebbségi véleményeket írásban kell továbbítani a költségvetési bizottsághoz a titkárságon
keresztül. Csak a zárszámadási törvényjavaslatról kell döntenünk, a jelentésről nem
szavazunk természetesen, de azért kértem, hogy egyben tárgyaljuk, hogy ne kelljen külön a
jelentést is tárgyalni, hiszen ezek összetartoznak.

Kérem, hogy államtitkár úr röviden összegezze, illetve a Pénzügyminisztérium -
elnézést, nekem is még tanulnom kell -, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről foglalják
össze a költségvetéssel kapcsolatos, a zárszámadás ügyében a végrehajtásról szóló
gondolataikat, és ezt követően az Állami Számvevőszéket fogom kérni, hogy véleményezze
az elhangzottakat.

A sorrendet önökre bízom. (Jelzésre:) A hölgyek előnyben. (Derültség.) Kérem tehát
Juhász Mária főosztályvezető asszonyt, hogy röviden foglalja össze a gondolatait.

Juhász Mária szóbeli kiegészítője

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A benyújtott
törvényjavaslat az államháztartásról szóló törvény zárszámadással kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtását szolgálja. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a
kormánynak augusztus 31-éig kell az Országgyűlés elé benyújtani a javaslatot, ezt megelőző
két hónappal pedig átadni az Állami Számvevőszéknek. A kormány ezen feladatait
határidőben teljesítette.

A törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2009. évi költségvetés
finanszírozásáról, a végrehajtási szabályok kérdéseiről. A törvényjavaslathoz 20 darab
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melléklet tartozik. A mellékletek a különböző alrendszerek elszámolásait foglalják össze. Így
az 1., 2. melléklet rendelkezik a központi költségvetés kiadási és bevételi főösszegeiről,
valamint a hiányáról, a 3-14. melléklet foglalkozik az önkormányzati alrendszerrel, a 15-19.
melléklet az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak elszámolásait tartalmazza, a 20. számú melléklet pedig az európai uniós
kötelezettségvállalási keretet és ezek teljesítését mutatja be.

A 2009. évi államháztartási hiány 1014,3 milliárd forintra teljesült, ami a GDP 3,9
százalékát jelenti. A kiadások közül a legnagyobb részarányt a jóléti kiadások teszik ki. Az
összkiadásból több mint 60 százalékot fordítunk a jóléti kiadásokra, ezekhez tartozik az
oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a lakástámogatás, a kultúra támogatása.
Állami működési funkciókra 15,7 százalékot fordítunk, ebbe tartozik bele a külügyi
tevékenység is. A külügyi tevékenységre 2009-ben a kiadások 0,4 százalékát fordítottuk,
amely megegyezik a tervezett javaslattal is.

Kérem a bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát
támogatni szíveskedjenek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Államtitkár úr?

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. A Nemzetgazdasági Minisztérium beszámolójához, illetve
előterjesztéséhez külön nem kívánok semmit hozzáfűzni. Ha esetlegesen kérdés merül fel,
arra természetesen válaszolunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon frappáns volt, köszönjük szépen.
Az Állami Számvevőszék részéről akkor kérem, hogy foglalják össze a gondolatokat.

Tolnai Lászlóné szóbeli kiegészítője

TOLNAI LÁSZLÓNÉ osztályvezető (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a 2009. évi zárszámadási törvényjavaslatról
elkészítette jelentését, ezzel törvényi kötelezettségének eleget tett. Az ellenőrzés célja - és ezt
szeretném hangsúlyozni - a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabályszerűségi
ellenőrzés, úgynevezett megbízhatósági ellenőrzés, tehát ennek eredményeként arról
mondunk véleményt a zárszámadási jelentésben, hogy az adott beszámolók és a zárszámadási
törvényjavaslat megbízható, valós képet nyújt-e a fejezetek, tehát a minisztériumok, tárcák
gazdálkodásáról.

Nagyon röviden ismertetném azt, hogy 2009. évben ellenőrzést folytattunk
valamennyi tárcánál. Minden tárcánál az igazgatási címet, tehát magát a minisztériumot
ellenőriztük, ellenőriztük továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatokról készített költségvetési
beszámolót, viszont a fejezeteknél a további intézményi kör ellenőrzése 2009-ben az ÁSZ
részéről nem történt meg, melynek okai a feltételek megváltozásában keresendők.
Ugyanakkor a fejezetek, tárcák belső ellenőrei a hozzájuk tartozó intézmények egy részét a
2009. évi gazdálkodást érintően szintén ellenőrizték, amelynek számszaki eredményei és a
megbízhatósági vélemények az ÁSZ-jelentésben, illetve a függelékben, mellékleteiben
megtalálhatók, elolvashatók.

A zárszámadási törvényjavaslatról egy gondolatot emelnék ki, ami tulajdonképpen
kettő. A zárszámadási törvényjavaslatban 2009-ben első alkalommal jelent meg a költségvetés
követelésállományáról szóló adatállomány és a változások fő okai. Továbbra sem tartalmazza
azonban a költségvetési törvényjavaslat a hosszú távú kötelezettségvállalások összefoglaló,
áttekintő bemutatását, ez ebben az évben is elmaradt.
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A fejezetek megbízhatósági ellenőrzéseiről annyit mondanék elöljáróban, hogy
valamennyi fejezetnél elvégeztük. A számszaki adatok szintén megtalálhatók a jelentésben.
52 beszámolót minősített az ÁSZ, amelyből 39 beszámolót elfogadó véleménnyel láttunk el.
Itt egy pillanatra annyiban állnék meg, hogy amikor a beszámoló a gazdálkodásról
megbízható és valós képet nyújt, 26 esetben figyelemfelhívó megjegyzést is fogalmaztunk
meg az elfogadó, hitelesítő vélemény mellett. 10 beszámoló úgynevezett korlátozott
véleményt kapott, ez azt jelenti, hogy például a fejezeti kezelésű előirányzaton már egy-egy
fejezeti kezelésű törvényi sort vagy egy-egy mérlegsort be kellett korlátozni, és 3 beszámoló
kapott elutasító véleményt.

Az ÁSZ-jelentés mindezekhez kapcsolódóan 55 javaslatot fogalmaz meg, részben a
nemzetgazdasági elszámolásokhoz kapcsolódóan - én ezekről a témákról tudatosan nem
beszélnék most -, részben pedig a fejezetek irányító szerveinek fogalmaztunk meg belső

ellenőrzéssel, szabályozottsággal kapcsolatos ajánlásokat.
Néhány szót mondanék a Külügyminisztériumról. A bizottságot arról szeretném

tájékoztatni, hogy a Külügyminisztériumnál is az igazgatást, tehát magát a minisztériumot és
a fejezeti kezelésű beszámolót értékeltük. Nem terjedt ki az ellenőrzésünk a külképviseletek
gazdálkodására.

Mindkét beszámolóról, tehát az igazgatási és a fejezeti kezelésű beszámolóról is
megbízható, hitelesítő véleményt fogalmaztunk meg, ugyanakkor mindkét beszámolóhoz
fűztünk észrevételeket. Tehát bizonyos hiányosságokra - figyelemfelhívó megjegyzésben -
felhívtuk a figyelmet. Ezek között vannak olyanok, amelyek ismétlődő hiányosságok,
apróság, de például az úti előlegekkel való elszámolás már az előző évben is gondot jelentett.
Ezzel együtt a nagyságrendje nem indokolta komolyabb vélemény megfogalmazását, viszont
a figyelemfelhívó megjegyzést és a javaslatok megfogalmazását igen.

Hasonlóan minősítettük a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló beszámolót, ezek a
figyelemfelhívó megjegyzések a javaslatban - hogy úgy mondjam - visszaköszönnek, tehát
megfogalmaztuk azokat az ajánlásokat javaslat szinten a minisztérium vezetői számára,
amelyek teljesítésével ezek a hiányosságok a következő évi gazdálkodásnál kiküszöbölhetők.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Hozzászólás

ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy kérdések, vélemények az elhangzottakhoz vannak-e. (Nincs jelzés.) Amíg gondolkodnak
képviselőtársaim, egy rövid megjegyzést azért tennék.

A 2009-es költségvetésről beszélünk, a Külügyminisztérium költségvetéséről. Akár a
jegyzőkönyv számára is fontosnak tartom azt, hogy elmondjam, hogy mi annak idején, igaz,
hogy más szerepben, ellenzéki szerepben, de rendszeresen felhívtuk arra a figyelmet, hogy
nem azzal van gondunk, hogy a Külügyminisztérium hogyan könyveli el, hogyan kezeli a
bevételi-kiadási oldal könyvelését, egyáltalán maguknak a törvényeknek a betartása hogyan
működött a Külügyminisztériumban, hiszen nagyjából ilyen működési keretből, amelyből
gazdálkodott a minisztérium, jól elvégezte ez irányú feladatát.

A mi véleményünk és megjegyzésünk mindig arról szólt, hogy hibádzott és gondot
jelentett - majd ezt be is bizonyította az élet és a gyakorlat - a többszörös szintű alultervezés,
egyrészt a működési feltételek alultervezése, másrészt pedig a rosszul vagy nem jól behatárolt
forint-euró árfolyam-ingadozás. Hiszen került olyan helyzetbe a Külügyminisztérium annak
idején, hogy 30-40 százalékos emelkedést könyvelhettünk el itt az árfolyamnál, és ez nem
jelentkezett a Külügyminisztérium költségvetésében, ami viszont mínuszokat és gondokat
jelentett a működési feltételekben, illetve a külképviseleteken való kifizetésekben, illetve
nagyon drasztikus dologikiadás-csökkentést eredményezett.
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Az előzetes koncepcióra, amely a tervezést jelentette, rendszeresen felhívtuk a
figyelmet, és erre most is felhívjuk, hogy a zárszámadásban azt látjuk, hogy az ÁSZ jelentése
alapján maga a működésről szóló számviteli, fegyelmi, és így tovább, magyarul: a
Külügyminisztérium fejezeténél úgy tűnik, hogy rendben van, kisebb hiányosságokkal, és
egyetértünk ebből a szempontból az ÁSZ véleményével.

Azt viszont jelzem, hogy amivel nem értettünk egyet, attól függetlenül magát ezt a
zárszámadási törvény általános vitára való bocsátását támogatni fogjuk, de hangsúlyozottan
azt is jelezni szeretnénk, hogy azok az anomáliák, amelyek a 2010-es vagy akár a 2009-es
költségvetést jelezték, csak egy apró részlet, ezekben a tételekben nem is találhattuk azt a
fejezeti előirányzatot például, hogy az európai uniós elnökségre való felkészülés. Pedig
többször jeleztük, hogy vagy egy sort vagy egy fejezetet szánjon az akkori kormány erre a
költségvetési tételre, ez nem történt meg.

Ennek a következményei most jelentkeznek, a 2010-es év második felében, ahol egy
rossz tervezés miatt, rossz koncepció miatt ma ott tartunk, hogy mintegy 7 milliárd forint
hiányzik például a jövő évi uniós elnökségi forrásainkból. Nem beszélve arról, hogy egyes
jelzések alapján az idei évben a Külügyminisztérium nagyon komoly megszorító, illetve olyan
döntéseket kellett hozni a minisztériumban, amellyel át lehet hidalni a tervezés hibáiból adódó
közel 7-8 milliárdos hiányt, de ez majd a következő évek zárszámadásának lesz a kérdése.

Csak ennek a jelei már 2009-ben is ott voltak, erre már akkor is felhívtuk a figyelmet,
hogy egy ilyen alultervezéssel, ilyen koncepcióval a minisztérium a működésképesség
határára érkezett, és ez a vélemény szerintem ma is fennáll. Tehát egy olyan helyzetben van a
minisztérium, hogy azt kell mondani, hogy pontosan ez a feszített, szabályozott és jól
elvégzett könyvelési munka, illetve egyáltalán a számviteli törvénynek a nagyon komoly
megtartása az, ami a működést talán fenn tudta tartani papíron. Hogy az életben ez hogyan
működik, az azért ettől egy kicsit bonyolultabb dolog. De én azt látom, illetve államtitkár úr is
itt van, azt kérem, hogy figyelembe véve ezt a véleményt is, ez egy okuló példa legyen arra,
hogy a következő évek külügyminisztériumi költségvetése hogyan kell hogy alakuljon.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor, ha az általam felvetett dolgokra esetleg reagálnak, akkor azt
megköszönöm. Államtitkár úr!

Misovicz Tibor reagálása

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Két mondatot az elhangzottakhoz. A Számvevőszék megjegyzéseivel
kapcsolatban: a közszolgálati szabályzat és a gazdálkodás ügyrendje az, ami
szabályzatmódosítási tevékenységet igényel. Ez folyamatban van, illetve az egyéb
megjegyzésekre is az intézkedési terv készítése zajlik.

Amit a költségvetés egészére vonatkozóan az elnök úr elmondott, az tulajdonképpen a
2010-es évnek is a lenyomata, illetve a 2010. évre is vonatkozik. Az árfolyammal
kapcsolatosan csak annyit, már a nyár folyamán volt alkalmunk a bizottságot tájékoztatni a
pénzügyi helyzetről. 272 forintos euróárfolyammal tervezett a Külügyminisztérium 2010-ben.
Gondolom, ismeretes önök előtt, hogy az árfolyam 284 és 290 forint között mozog. Nem
tudunk nyilvánvalóan pontos előrejelzést adni arra vonatkozóan, hogy mi lesz az árfolyam,
hiszen ez piaci tényezőktől függ, de úgy néz ki, hogy olyan 600 millió és 1 milliárd forint
közötti árfolyamveszteséget kell a Külügyminisztériumnak valahogy a költségvetés
forrásaiból az idei évben kompenzálni.

A tervezésnél nyilvánvalóan a Külügyminisztériumot is az sújtja, ami a más
fejezeteket, hogy korábban a Pénzügyminisztérium, most pedig a Nemzetgazdasági
Minisztérium részéről van egy nagyon erős felső korlát, tehát hiába próbál működési
forrásokat vagy a működés feltételeinek megfelelő forrásokat tervezni a Külügyminisztérium,
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ezt sok esetben, illetve a 2009-es költségvetés tervezésekor is az akkori
Pénzügyminisztériumnak az elvárásaival, illetve feltételeivel kellett ütköztetni. Az
elnökséggel kapcsolatban valóban meg lehet erősíteni, hogy ott év közben történt központi
tartalékból 2009-ben források biztosítása, és bizonyosan nem tett jót annak, hogy a
felkészülés megfelelően ütemezetten, előzetesen, jól történjen meg.

És még egyszer azt tudnám megerősíteni, hogy a 2009-es év folyamatai
tulajdonképpen a Külügyminisztériumot már az idei év elejére elég nehéz pozícióba hozták,
és igazából a tartalékait a minisztérium 2010 elejére lényegében felélte, és most is azokat az
intézkedéseket kell megfontolni, illetve előkészíteni, amelyek a működőképességet biztosítani
tudják. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ebben egyetértünk, talán lehetne sorolni a
példákat, hogy hogyan lettek átcsúsztatva egyik év végéről a másik év elejére például
nemzetközi kötelezettségek befizetései. Tehát ez egy hosszú sor, amellyel már az ember úgy
van, hogy jó, jó, támogatja, elfogadja, általános vitára bocsátja a jelentést, a költségvetés
végrehajtásáról szóló határozatot, miközben tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan visszásság
van, amely megérdemli azt, hogy figyelembe vegyük. És akkor még nem is beszéltünk
azokról az ügyekről, amelyek azért borzolták a kedélyeket, illetve amelyekben jelenleg
ügyészi nyomozás zajlik. És tényleg olyan súlyos nehézségek jelentkeznek a
Külügyminisztériumban, amelynek a hatásai, a 2008-as, 2009-es év hatásai akár az idei évre
is áttükröződnek, és ezt ma látni a Külügyminisztérium költségvetési nehézségeiben.

Döntés az általános vitára való alkalmasságról

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
támogatja a törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.)

Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatja a bizottság a vitára való bocsátást.
Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a bizottsági véleményt írásban el fogjuk

küldeni a költségvetési bizottságnak, akik ebből összeállítanak egy csomagot, ez a
zárszámadással kapcsolatos menetrend. Mivel kisebbségi vélemény nem fogalmazódott meg,
így csak a bizottság egységes álláspontjáról fogjuk tájékoztatni az érintett költségvetési
bizottságot.

Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, ezzel ezt a napirendi pontunkat is lezárjuk.
(A meghívottak távoznak az ülésről.)

Egyebek

A harmadik napirendi pont az egyebek. Az én feladatom az, hogy elmondjam, hogy
zajlik az előkészítése a 30-ai magyar-szlovák bizottsági találkozónak Pozsonyban. Kérem,
hogy akinek részvételi szándéka van, az jelezze a titkárságon. Ennek az egyik feltétele legyen
az is, hogy akkor viszont 29-én feltehetően 2 órakor tartsunk egy informális felkészítést. Ez
azt jelenti, hogy nem hivatalos bizottsági ülést szeretnék, hanem meghívjuk az érintett
minisztérium, minisztériumok képviselőit, hogy felkészüljünk arra a találkozóra, hogy egy
egységes álláspontot tudjunk képviselni mind a bizottságunk, mind a parlament, mind pedig
hazánk érdekében. További kérdés, vélemény, észrevétel egyebekben van-e? (Nincs jelzés.)

Elnöki zárszó

Amennyiben nincs, mai bizottsági ülésünket bezárom, és további szép napot kívánok
mindenkinek.

Várhatóan az előzetes szerint 14-én, jövő héten találkozunk, a belga elnökségről való
tájékoztatás ügyében, a belga nagykövet lesz a vendégünk, illetve várhatóan 13-án,
amennyiben a Házbizottság úgy dönt, lesznek olyan napirendi pontok, nemzetközi szerződés
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esetleg, ami bejöhet, és akkor kell tartanunk egy rövid ülést a nagy plenáris ülés előtt, de erről
tájékoztatjuk majd a bizottság tagjait időben.

Köszönöm szépen, és további szép napot!

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 13 óra 07 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Ipacs Tiborné és Baloghné Hegedűs Éva


