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(A bizottság 10 óra 08  perctől 11 óra 11 percig zárt ülést tartott, melyről külön
jegyzőkönyv készült.

A zárt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc
Szünet: 11.11-11.26

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 26 perc)

DR. VADAI ÁGNES, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Mivel a kormány képviselőjének még időbe telik, hogy átérjen a
Nemzetgazdasági Minisztériumból, az lenne a javaslatom – és ezt fölteszem szavazásra -,
hogy cseréljük meg a két napirendi pontot, a költségvetés végrehajtásáról szóló 5. napirendi
pontot, illetve a Belügyminisztérium által benyújtott, közbeszerzés hatálya alóli mentesítés
iránti kérelem megtárgyalását.

Ha képviselőtársaim ezzel a napirendcserével egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék!
(Szavazás.) Egyhangú döntést hozott a bizottság. (Lezsák Sándor közbeszól.) Alelnök úr
megjegyzését meg sem hallottam.

Az eddigi 6. napirendi pont lesz az 5. és a belügyminiszter által benyújtott
közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása Nbb/167/2011.
számon. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál a Belügyminisztérium helyettes
államtitkárát, dr. Tóth László urat, Kovács Istvánné gazdasági igazgató asszonyt az
Alkotmányvédelmi Hivataltól, illetve Tarján Gáborné gazdasági és informatikai igazgatót.

Helyettes államtitkár úr, öné lenne a szó.

A belügyminiszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés
iránti kérelem megtárgyalása (Nbb/167/2011.)

Dr. Tóth László bevezetője

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Asszony! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! A belügyminiszter úr kérelemmel fordult önökhöz,
hogy szíveskedjenek előzetes döntést hozni a 143. kormányhatározat szerinti beszerzésről. A
beszerzés tárgya az Alkotmányvédelmi Hivatal 3 darab gépjárművének bérleti konstrukcióban
történő beszerzése. A beszerzés indoka, hogy gépjármű-racionalizálási programot hirdetett
meg a belügyminiszter úr. Ennek keretén belül az Alkotmányvédelmi Hivatal 3 vezetőjének
gépjárművét szeretnénk bérleti konstrukcióban lecserélni, mégpedig azért, mert a
kormánydöntés szellemében nem szeretnénk, ha a hivatal vezetőinek gépjárművei magasabb
paraméterekkel rendelkeznének, mint a miniszteri, államtitkári gépjárművek. Illetve
szeretnénk, ha ezek a gépjárművek operatív, műveleti feladatokra kerülnének felhasználásra.

A Belügyminisztérium 627 gépjárművet tervez beszerezni bérleti konstrukció
megvalósításával, ami egy 2008-as kormánydöntés alapján a rendőrség gépjárműveinek nagy
részét öleli fel. A rendőrség gépjárműparkjából 3000 gépkocsi bérleti konstrukcióban
működik. Ebből 627-nek jár le jelenleg a bérleti konstrukciója. A Honvédelmi és rendészeti
bizottságnál erre a Belügyminisztérium a felmentést megkapta, és szeretnénk, ha ez a 3
gépjármű a 627 gépkocsihoz csatlakozva szintén bérleti konstrukcióban kerülne beszerzésre.

Véleményünk szerint nem lehet nyílt beszerzéssel ezt végrehajtani, mivel a
gépjárművek műszaki paraméterei, felszerelései nem szeretnénk, ha nyilvánosságra
kerülnének. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy miniszter úr kérésének megfelelően
szíveskedjen előzetes döntést hozni.

ELNÖK: Köszönjük szépen a helyettes államtitkár úrnak. Kérdezem
képviselőtársaimat, van-e kérdés, megjegyzés. (Senki sem jelentkezik.)

Ha megengedi, helyettes államtitkár úr, azzal szeretném kezdeni – már látom, lehajtja
a fejét, de most nem fogom önöket igazán piszkálni -, hogy nagyon örülök, hogy a
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Belügyminisztériumban belátták, hogy nem a Honvédelmi és rendészeti bizottság az, aki
illetékes ebben, hogy felhatalmazást adjon közbeszerzés alóli mentesítésre az
Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hanem a Nemzetbiztonsági bizottság. Nagyon szépen kérem
önöket, hogy a jövőben erre kiemelt figyelmet fordítsanak, mert ezzel meg lehet bukni a
közbeszerzésen, ha nem az illetékes bizottság adja a felmentést. Úgyhogy nagyon jó, hogy
behozták ide ezt a közbeszerzés alóli mentesítést.

Még az is érthető, hogy itt egyszerre, nagy kontingensben szereznek be
gépjárműveket. Ugyanakkor őszintén szólva nem nagyon értem, hogy 3 darab felső-
középkategóriás személygépkocsit akarnak beszerezni, amellyel lényegében az
Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőinek jelenlegi autóit kívánják lecserélni, amely autók –
ahogy ön is állította – magasabb kategóriájúak, mint a miniszteri vagy az államtitkári autók.
Nyilván idősebb autókról van szó, nem vadonatúj magaskategóriás autókról van szó.

Én speciel személyesen nem csinálnék abból faxnit, ha az Alkotmányvédelmi Hivatal
vezetőjének jobb autója van, mint a miniszternek, de hogy operatív célokra ezeket az autókat
hogyan fogják felhasználni? Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetői ne járjanak vele, de
operatív célokra ezeket a nagy, miniszterei autóknál jobb autókat föl fogják használni… - ha
ezt így meg tudná mondani.

Ugye, ezt tetszett mondani, hogy ez átadásra kerül? Magyarul ott marad az
Alkotmányvédelmi Hivatal állományában. Miközben szerintem egészen nyugodtan
járhatnának továbbra is ezekkel az autókkal. Megmondom őszintén, ebből nem kell hiúsági
kérdést csinálni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetői önök szerint jobb autóval járnak,
mint a miniszter. Lehet, hogy meg is érdemlik, de ez más kérdés.

Ha az a cél, hogy ilyen egységesítés legyen, ez egy kormányzati filozófia, de
szerintem ezért cirka 21,6 millió forintot kiadni, miközben az Alkotmányvédelmi Hivatal
költségvetését is jelentősen meg kellett nyirbálni, én ezt barokkos túlzásnak tartom. Azt is
szeretném megtudni, hogy egyébként ez tervezve van-e az Alkotmányvédelmi Hivatal
költségvetésében, mert a megszorításokat követően még egy ilyen tétel is, egy százezer
forintos tétel is komoly gondot okozhat a szolgálatoknál.

Vagy ezt a 21,6 millió forintot honnan fogják előbányászni?
Államtitkár úr!

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Asszony! A
három gépkocsi 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban került beszerzésre. A belügyminiszter úr
véleménye szerint az akkor kompetenciával rendelkező döntéshozó nem megfelelő
gépjárműveket szerzett be, mert nem kell az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjének 3000
köbcentis, 300 lóerős autó úgy, hogy a többi középirányító szerv vezetőjének nincsen ilyen
kategóriájú gépkocsija. Véleményem szerint kellő szerénységről ad tanúbizonyságot az a
döntés, hogy ezeket az autókat a 2005-ös, a 2007-es és a 2008-as döntésnek megfelelően
elvonja a vezetői munkaköröktől, és műveleti feladatokra - ez az operatív munka - a
végrehajtó állománynak fogja odaadni olyan feladatokra, ahol lehet, hogy a gépjárműnek a
teljesítményét és az egyéb paramétereit hasznosan tudják felhasználni.

Ugyanez történt egyébként a többi középirányító szervezetünk gépjárműparkjában is,
tehát a rendőrfőkapitánytól, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokától, a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójától és az összes többi első számú vezetőtől a
miniszter úr ezeket a gépjárműveket saját döntésnek megfelelően elvonta, és igenis bűnügyi
felderítő munkára és egyéb közbiztonsági feladatokra vezényelte át a végrehajtó állománynak,
tehát ezzel azt demonstrálva, hogy a vezetői munkakör nem egy státuszszimbólum, és nem
arra szolgál, hogy nagy autóval járjanak az első számú vezetők.

Úgyhogy ezért született ez a döntés, és a 21,6 millió forint három év, és
hangsúlyozom, hogy bérleti konstrukció. Tehát 2008-ban született egy olyan döntés, amikor
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az akkori felelős döntéshozó engedélyezte promt államháztartási problémákra hivatkozással a
rendőrségnél a bérleti konstrukciónak a bevezetését. Ez egy ilyen „nyűg”, mert ugye akkor
valóban nem volt erre fedezet, hogy saját gépjárműbeszerzéseket eszközöljön a rendőrség.
Háromévente ezek a bérleti konstrukciók lejárnak, és háromévente ezt a háromezer
gépjárművet folyamatosan cserélni kell. Erre született ez a miniszteri döntés, de nem
ismétlem magamat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen mondta, meghatódtam, de azt kell hogy mondjam, hogy
azzal egyetértek, hogy egyébként az állománynak legyen minél jobb gépjárműve, legyen
minél jobb nemcsak autója, hanem mondjuk, motorja, mert láttunk ezzel kapcsolatos
problémákat, de úgy gondolom, hogy azért ez egy elég álságos hozzáállás a tekintetben, hogy
akkor elvonjuk az első számú vezetőktől, merthogy az a státusz nem jár nagy autóval. Ezzel is
egyet tudok érteni, hogy ne járjon nagy autóval meg nem tudom, hogy mi minden mással, de
szerintem nem ez a megoldás, és őszintén szólva ez mégiscsak 21,6 millió forint, ami pénzébe
került az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, és ez annak függvényében, hogy egyébként volt
megszorítás, tehát vontak el az Alkotmányvédelmi Hivataltól. Azt tudjuk, hogy már 2010-ben
- a zárszámadási törvényben világosan látszik - az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a TEK
részére kellett átadnia bizonyos összegeket.

Tehát én azért azt gondolom, hogy ha nem muszáj, még ilyen filozófiai
megfontolásból sem kell az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetését megterhelni, arról nem
is beszélve, hogy annyira örülök, hogy a miniszter úr egyébként az autókhoz is ért, és akkor ő

így saját hatáskörben eldöntögeti, hogy kinek mi szükséges; nem szabad erre az útra lépni.
Nem olyan régi autók azok, amelyeket vásároltak itt 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban, tehát
ezek nem régi autók.

Azt hiszem, ez lesz az első közbeszerzés alóli mentesítés, amit nem fogok támogatni
pont abból a megfontolásból, hogy egyébként eddig mindet támogattuk, ami olyan volt, ami
az Alkotmányvédelmi Hivatal számára fontos, mert fontosnak tartottuk, hogy egyébként
működőképes legyen. Ezt egy teljesen felesleges beszerzésnek tartom. Arról nem is beszélve,
őszintén szólva, hogy önmaga mondta el itt nyílt ülésen, hogy nem lesz olyan ez az autó, mint
egyébként volt a korábbi autó. Nem tudom, nyilván majd egy idő után köztudott lesz, hogy
milyen típusú autó lesz ez, és nem is értem, hogy miért kell erről közbeszerzés alóli
mentesítés, sem ennél, sem egyébként a Honvédelmi és rendészeti bizottságban hozott
előzetes döntés kapcsán. Autóra szükség van, ezt soha nem is kérdőjelezi meg senki, kell
hogy működjön a Hivatal, csak szerintem ésszerűbben kell ezekben a dolgokban dönteni.

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Asszony!
Azért van szükség felmentésre, mert ez egy csomagnak a része, ami a rendőrségi
beszerzésben fog majd megnyilvánulni. A csomag 627 autót foglal magában mintegy 1,5
milliárd forint értékben, három évre bérleti konstrukcióban. Természetesen ismerve az
államháztartás helyzetét, figyelembe vettük azt a lehetőséget, hogy csatlakozzunk erre az
egyébként már működő bérleti konstrukciós beszerzésre, magyarul olcsóbban tudjuk ezt a
konstrukciót ezen a módon végrehajtani, és ezért van csatlakoztatva az AH-nak - mivel a
Belügyminisztérium ernyője alatt dolgozik az AH is -, illetve még egyébként a Rendőrtiszti
Főiskola rektorának, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának a gépkocsija is,
hogy ezáltal még olcsóbbá tegyük a bérleti konstrukciót, és 627 gépkocsihoz csatlakoztattuk
ezeket a gépjárműveket. És azért vagyok a bizottság előtt, mert a három gépkocsi a
Nemzetbiztonsági bizottság kompetenciájába tartozik.

Köszönöm.
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ELNÖK: Lezsák képviselő úr!

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr érvelése
meggyőző, támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egy dolog. Ez egy hároméves bérlet, ha jól látom.
(Dr. Tóth László: Igen.) Három évre a három autó bérleti díja 21,6 millió lesz körülbelül, de
nem lízing, tehát a végén majd valamikor cserélni kell újra. (Dr. Tóth László: Igen.) A
mostani három gépjármű meg saját tulajdon. Csak egy bólintást kérek, hogy az a három
gépjármű…

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, elnök asszony,
de mivel az Alkotmányvédelmi Hivatalnak szüksége lenne gépjárműfejlesztésre, ez a három
gépjármű benne marad a rendszerben, és műveleti feladatokra használják. Igen, saját tulajdon.

ELNÖK: Csak azt kérdeztem, hogy ez itt bérlet és majd lecserélendő, az a három meg
saját tulajdon.

Egy kérdésemre nem válaszolt, államtitkár úr, hogy ez az összeg tervezve van-e az
Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetésében, kap-e plusz forrást az Alkotmányvédelmi
Hivatal erre a következő időszakban, vagy valamitől elvonnak, hogy ez a bérlet meg tudjon
valósulni.

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Asszony! Az
Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetésének a terhére fog ez beszerzésre kerülni, vagyis
bérleti konstrukcióban megvalósulni.

Szavazás

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat - ha nincs több kérdés, vélemény -, hogy ki az,
aki támogatja, hogy az Nbb/167/2011. számon a Belügyminisztérium által benyújtott
közbeszerzés alóli mentesítés iránti kérelmet elfogadjuk-e azzal, hogy a mentesítés alá eső

beszerzésről a Belügyminisztérium egy éven belül köteles beszámolni a Nemzetbiztonsági
bizottságnak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Aki
ezzel nem ért egyet? (Szavazás.) Egy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő.

Köszönjük szépen, ezt a napirendi pontot lezárjuk, a határozatot természetesen el
fogjuk küldeni a Belügyminisztériumnak. Lezárom a napirendi pontot, és reméljük, hogy
hamarosan megérkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, és akkor folytatjuk a
bizottsági ülést. (Rövid szünet – a napirendi ponthoz érkezett meghívottak belépnek a terembe,
és elfoglalják helyüket.)

a) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/3927. szám)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/3927/1. szám)

Tisztelt Képviselőtársaim! A döntésünknek megfelelően 6. napirendi pontként
folytatnánk azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/3927. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk; illetve b)
pontként az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről.
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Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkárát, Banai Pétert, Orosz Edina referenst – kérem, bólintson, mert nagyon sokan
vannak, és így bizonytalanok leszünk – (Orosz Edina bólint.), ismételten dr. Tóth László
helyettes államtitkár urat a Belügyminisztérium részéről, Kovács Istvánné gazdasági igazgató
asszonyt az Alkotmányvédelmi Hivataltól, dr. Tarján Gáborné gazdasági és informatikai
igazgatót a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól, Sulyok János dandártábornok urat a
Honvédelmi Minisztérium részéről, Sikesdi László ezredes urat a Katonai Biztonsági Hivatal
részéről, Dezső Sándor ezredes urat a Katonai Felderítő Hivatal részéről, dr. Harmati Zsolt
főosztályvezető urat a Külügyminisztérium részéről, Baranyai Tibor gazdasági igazgatót az
Információs Hivatal részéről, Morvai András osztályvezető urat az Állami Számvevőszék
részéről, és Villányi Antal számvevő tanácsost szintén az Állami Számvevőszék részéről.

Kérdezem, hogy kihagytam-e valakit. (Nincs jelzés.) Nem. Akkor, képviselőtársaim,
elkezdjük a napirendi pontot. Megadom a szót – feltételezem – a helyettes államtitkár úrnak a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, aztán pedig az Állami Számvevőszék képviselőinek
adnám meg a szót.

Képviselőtársaim nyilván tudják, hogy megkapták az anyagot, el tudták olvasni a nyílt
részét. Nyilván értesültek róla, hogy van ennek egy zárt része is, amit megküldtek nekünk a
polgári titkosszolgálatok az ő gazdálkodásukról. Az a javaslatom, hogy mivel nyílt ülés van,
ha van olyan kérdés, amiről akár a Számvevőszék, akár az illetékesek zárt ülésen tudnak
bennünket tájékoztatni, kérem, jelezzék, és akkor elrendelem a zárt ülést. Államtitkár úr, öné
a szó.

Banai Péter helyettes államtitkár bevezetője

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt elénézésüket kérem azért, mert a napirendi
pontok tárgyalására nem a megfelelő sorrendben került sor. Sajnos a zárszámadási
törvényjavaslat a többi bizottságban párhuzamosan futó tárgyalása miatt került erre sor.
Egyúttal megköszönöm az elnök asszony és a tisztelt bizottság rugalmasságát a napirendi
pontok tárgyalásában.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és a zárszámadás
általános vitára való alkalmassága kapcsán engedjék meg, hogy valóban a költségvetés
általános helyzetéről, a 2010. évi folyamatokról röviden néhány szót szóljak.

A parlamenti választások évében jellemző volt Magyarországra, hogy az
államháztartási hiány jelentősen meghaladta az előzetesen jóváhagyott értéket. 2010. e
tekintetben speciális év volt. A központi költségvetés és az államháztartás központi
alrendszerének hiánya gyakorlatilag az eredetileg jóváhagyott összeggel azonos mértékben
teljesült. Ha csak ezt a számot nézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy a költségvetést az
érintett két kormány úgy hajtotta végre, ahogyan azt az Országgyűlés jóváhagyta.

Ugyanakkor ha belenézünk a költségvetés számaiba, a kiadási és bevételi tételeibe, azt
látjuk, hogy a központi alrendszer hiányának teljesülése nagyon jelentős évközi
beavatkozások révén volt elérhető. Miért volt szükség ezekre a beavatkozásokra? Önök is
ismerik, közhelyszerű, nem akarok róla sok szót beszélni, hogy az Európai Unió
tagállamaiban kibontakozó adósságválság mennyire fölértékelte az államadósság mértékét és
felértékelte a szigorú államháztartási gazdálkodás szükségességét.

Ezért amikor a 2010 májusa után hivatalba lépő kormány azzal szembesült, úgy látta,
hogy az eredetileg jóváhagyotthoz képest jelentősen eltérhetnek a kiadások és a bevételek, két
lépcsőben akcióterveket fogadott el, aminek a részleteit önök is ismerik: bankadó, krízisadók,
a költségvetési területen kiadások visszafogása. Mindezek révén volt elérhető az, hogy az
említett államháztartás központi alrendszereinek szintjén a hiány az eredeti tervek szerint
alakult.
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Ami a hiány legfontosabb mutatóját, az úgynevezett európai uniós módszertan szerinti
SA-95 hiánymutatót illeti, a 2010. évi költségvetés 3,8 százalékos hiánnyal számol. Ehhez
képest az általunk jelenleg ismert hiányszám 4,2 százalék. A négy tizedes növekedés
alapvetően két tételből származott. Egyrészről a helyi önkormányzatok hiánya nagyobb lett az
előzetesen tervezettnél, másodsorban a 2011. év eleji adóbevételeket, amelyeket módszertani
szempontból még 2010-re kell könyvelni, alacsonyabban teljesültek az előzetesen várthoz
képest.

Ez okozta az, hogy noha a központi alrendszer szintjén a hiány az eredeti tervek
szerint alakult, az európai uniós módszertan szerinti, az említett SA-95 szerinti hiány a 3,8
százalékos hiánycélt meghaladta.

Azt is el kell mondanom, hogy a hiány alakulása a makrogazdasági folyamatok
korábban tervezethez képesti jobb alakulása mellett következett be. Csak hogy egy mutatót
említsek: a GDP tekintetében a 2010-es költségvetési törvényjavaslat elfogadásakor egy
mínusz 0,9 százalékos GDP-változással vagy –csökkenéssel számolt az Országgyűlés és a
kormány. Ehhez képest a GDP 1,2 százalékkal növekedett. Ez is kellett tehát ahhoz, hogy az
államháztartási folyamatok kézben tarthatóak legyenek.

A generális államháztartási bevételnövelő- és kiadáscsökkentő lépéseken túl a tisztelt
bizottság illetékességébe tartozó - és azt gondolom vagy úgy tudom -, leginkább érdeklődésre
számot tartó szervezeteket is némileg érintette az a többlépcsős kormányzati kiadáscsökkentő
takarékossági sorozat, mely az államháztartási hiány kordában tartását célozta.

Ugyanakkor ezek a lépések az 5 hivatal tekintetében nem jelentették a feladatok
ellátásnak veszélyeztetését, az eredeti tervek szerint teljesítették a szervezetek a rájuk bízott
feladatokat. Ha megengedik, végigfutok az 5 szervezet eredeti és tényleges kiadási összegén.
Ebből is látható, hogy azok a takarékossági intézkedések, melyeket a kormány foganatosított
2010 júniusától, azok érdemben ezeket a szervezeteket nem befolyásolták.

Melyik ez az 5 szervezet? Az Információs Hivatal a Külügyminisztérium fejezetében.
Az eredeti 6,7 milliárdos kiadási előirányzathoz képest 6,9 milliárd forint volt a 2010. évi
teljesülés. A HM-fejezetben a Katonai Felderítő Hivatal 9,3 milliárd forintos eredeti kiadási
előirányzatához képest 9,6 milliárd forint volt a teljesülés. A HM-fejezetben lévő Katonai
Biztonsági Hivatalnál 2,5 milliárd forintos kiadási összeghez képest a tényleges teljesülés 2,4
milliárd forint körüli és a BM-fejezetben végül az Alkotmányvédelmi Hivatalnál körülbelül
8,1 milliárd forintos kiadási összeg 7,8 milliárd forintra teljesült, végül a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat kiadási összege a Belügyminisztérium fejezetében nem egész 15,7 milliárd
forinthoz képest 15,5 milliárd forintos kiadási szinten teljesült.

Összességében tehát azt láthatjuk az említett szervezetek költségvetése és annak
végrehajtása tekintetében, hogy nagyjából az eredetileg jóváhagyott kiadási összeg alatt-fölött
teljesültek a kiadások.

Amennyiben a tisztelt elnök asszonynak, illetőleg a bizottságnak az említett
szervezetek költségvetéseit illetően részletes kérdéseik vannak, illetve részletes információkra
van igényük, akkor természetesen a kollegákkal ezen kérdésekre megválaszolunk.

Mindezek alapján a kormány úgy látja, hogy kifejezetten az érintett szervezetek
költségvetésének végrehajtását tekintve is nem volt olyan radikális elmozdulás, amelyik
veszélyeztette az ellátást. Mindezek alapján kéri a kormány mint előterjesztő a tisztelt
bizottságot a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának támogatására.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor átadnám a szót Morvay András osztályvezető
úrnak, az Állami Számvevőszék részéről, hogy ő is tegye meg a saját véleményét,
előterjesztését. Parancsoljon!
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Morvay András bevezetője

MORVAY ANDRÁS (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök asszony.
Tisztelt Képviselőtársaim! Az Állami Számvevőszék ebben az évben is - törvényi
kötelezettségének megfelelően - elvégezte az éves költségvetés végrehajtásának ellenőrzését,
illetve az erről benyújtott törvényjavaslatról megfogalmazott véleményét beterjesztette a
parlamenthez a törvényes határidőn belül.

Vizsgálatunkat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is törvényességi,
szabályszerűségi szempontok alapján végeztük, és nem volt célunk sem eredményességi, sem
célszerűségi szempontok szerinti vizsgálat a költségvetés végrehajtásánál. A vizsgálat köre
kiterjedt az alkotmányos fejezetekre, a központi költségvetési fejezetekre, a fejezeti
jogosítványú költségvetési címekre, a fejezetek igazgatási címeire és fejezeti kezelésű

előirányzataira, de nem terjedt ki a fejezetek intézményi körére.
Munkánk során áttekintettük a korábbi években az ÁSZ-jelentésekben

megfogalmazott javaslatok végrehajtását. Ennek kapcsán azt állapíthattuk meg, hogy sajnos a
javaslataink végrehajtása teljeskörűen nem valósult meg. További megjegyzésünk a
törvényjavaslattal kapcsolatban szintén összecseng a korábbi években már nem egyszer
kifejtett megállapítással, miszerint nem tartjuk kielégítőnek a törvényjavaslatban az
átláthatóság, az évek közötti összehasonlíthatóság szempontjainak az érvényesítését, és
hiányoljuk, hogy magára a törvényjavaslatra, annak szerkezetére és tartalmi körére
vonatkozóan nincsen egységes szabályozás vagy szabályrendszer kialakítva.

Anélkül, hogy kitérnék azokra a helyettes államtitkár úr által is említett
makrogazdasági számokra, amelyeket tartalmaz a jelentésünk, annyit kell még elmondanom,
hogy javaslatokat fogalmaztunk meg elsősorban a miniszterek számára - ahogy a korábbi
években is megtettük -, és ezeknek a javaslatoknak a végrehajtását most már az új, július 1-
jétől hatályba lépett ÁSZ-törvény rendelkezéseinek megfelelően fogjuk majd figyelemmel
kísérni.

Amennyiben volna olyan kérdés, amire tudnék válaszolni, akkor legyenek szívesek
feltenni, és megpróbálok rá válaszolni.

Köszönöm a figyelmet.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha az előterjesztők többet nem kívánnak hozzátenni,
akkor a képviselőtársaimnak először egy kérdéskört nyitnék meg ebben a szakaszban.
Kérdezem, hogy van-e kérdés. (Senki sem jelentkezik.)

Ha nincs, nekem az Állami Számvevőszék képviselőjéhez lenne egy kérdésem. A
jelentésük 172. oldalán azt írják, hogy az év végén a kormány a 1318/2010. december 27-ei
határozatával átcsoportosított, úgy látom, 4,7 milliárd forintot, és ebből - önök azt írják -
mintegy 4 milliárdot nem találtak megalapozottnak. Ez egy dolog, de apró betűvel azt írják,
hogy ebből átadtak az Információs Hivatal speciális működési problémáinak kezelésére is 240
millió forintot. Lehet, hogy felületesen olvastam el, de ezt az átadást is megalapozatlannak
tartották? Vagy nem tudom ezt így ebben a kontextusban értelmezni. És itt van a
Külügyminisztérium képviselője. Milyen speciális működési problémákat kellett kezelni?
Lehet, hogy ezzel kellene kezdeni a kérdést. Ez a kérdésem lenne.

Külügyminisztérium? Ász? Ha elmondható nyílt ülésen nagy vonalakban. Nem tudom,
melyikük kezdi.

DR. HARMATI ZSOLT (Külügyminisztérium): A Külügyminisztérium részéről nyílt
ülésen erről részletesebb választ nem tudnánk adni, ez lenne az elsődleges.

ELNÖK: De az ÁSZ meg tudja mondani nyílt ülésen, hogy nem megalapozott volt?
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MORVAY ANDRÁS (Állami Számvevőszék): Részleteket nem tudok erről a konkrét
tranzakcióról mondani. Mi elsősorban a szabályszerűségi oldaláról néztük ezt a dolgot. Ha az
elnök asszonyt ez részleteiben érdekli, akkor arra tudok ígéretet tenni, hogy utánanézünk, és
megadjuk írásban a választ rá.

ELNÖK: Akkor nekem az lenne a javaslatom, hogy hasonlóképpen járjon el a
Külügyminisztérium, és akkor most nem rendelünk el ebben az ügyben zárt ülést, de egy
írásos anyag formájában a bizottság tagjaihoz el tudják azt juttatni, hogy milyen speciális
működési problémái voltak az Információs Hivatalnak, mi volt az oka, hogy erre 240 millió
forintot kellett átcsoportosítani. Az ÁSZ álláspontja szerint ez nem volt indokolt és nem volt
kellően megalapozott. Gondolom, hogy 48 óra azért elég tud lenni, hogy ezt a papírt
elkészítsék, és a bizottságnak megküldjék.

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ha
nincs, akkor kérdezem, hogy van-e még vélemény. (Jelzésre:) Németh képviselő úr!
Gondolom, a bizottság többségi véleményét fogja elmondani. Parancsoljon!

Vélemények

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm a kormány
képviselőinek a tájékoztatást. Mindazzal, amit az államtitkár úr a bevezetőjében elmondott,
teljes mértékben egyetértünk, ha nem lett volna meg az év második felében az a költségvetési
kiigazítás, akkor a költségvetés veszélybe kerülhetett volna. Azt is szeretném hangsúlyozni,
hogy ez a költségvetési egyensúlyteremtő kiigazítás nem veszélyeztette a polgári és katonai
titkosszolgálatok működését, sőt annak törvényes működésének alapját megteremtette és
támogatta, még bizonyos fejlesztésekre is sor kerülhetett, noha nem a teljes tervbe vett
fejlesztéseket tudták végrehajtani.

Most pedig összeírtam azt a javasolt többségi véleményt, amit megbeszéltem
képviselőtársaimmal, és ezt szeretném ismertetni. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
bizottságának többsége - figyelemmel az Állami Számvevőszék költségvetés végrehajtásának
ellenőrzéséről szóló T/3927/1. számú jelentésére és a minősített jelentések zárt ülésen való
ismertetésére - a bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapján arra a
megállapításra jutott, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/3927. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel zárt ülést végül nem rendeltünk el,
ezért… (Németh Szilárd István: De megismerhettük, arra hivatkoztam!) Igen, tehát ezt úgy
értelmezzük, hiszen a többségi véleményt holnap délelőttig szeretném kérni írásban, de úgy
értelmeztük, hogy nyilván megismerték a dokumentumokat.

Az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottság 1996.
december 18-ai általános érvényű állásfoglalása alapján bejelentem, hogy az MSZP
kisebbségi véleményt kíván benyújtani, és ezt a kisebbségi véleményt én kívánnám most itt
ismertetni.

Az MSZP a törvényjavaslat elfogadását nem támogatja, és őszintén szólva azt kell
mondanom, hogy a hazugság akkor is hazugság marad, ha törvénybe foglalják. A benyújtott
törvényjavaslat első mondata méltatlan a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és mindazokhoz,
akik ehhez asszisztáltak, és elfogadhatatlannak tartjuk. Különösen annak függvényében
mondom ezt - és nem a Nemzetgazdasági Minisztérium apparátusának, hanem politikai
vezetésének -, hogy a www.portfolio.hu internetes honlap szerint és más honlapok szerint a
Fidesz már jóval a választások előtt az államháztartási hiány elengedését tervezte, és a
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színfalak mögött világossá tette, hogy el szeretné engedni az államháztartás hiányát. Tehát az
a második mondat, amit itt leírnak, meg aztán végképp nem igaz. Erre nem kell hogy
reagáljanak, önök végrehajtók, akiknek az a feladatuk, hogy akkor is végrehajtsák a feladatot,
ha egyébként ezzel szakmailag - legalábbis aszerint, amit a Közgazdaságtudományi
Egyetemen tanultunk - nem értenek egyet. De mindenképpen világossá kell tenni, hogy
egyébként a politikai kultúra zéróját jelenti ez a két ilyen típusú mondat, amit itt megengedett
magának a Nemzetgazdasági Minisztérium ebben az előterjesztésben.

Őszintén szólva a valóság az, hogy a hiány mértéke nem a Bajnai-kormány által
beterjesztett és a nemzetközi szervezetek által ellenőrzött költségvetésnek az eredménye,
hanem sokkal inkább a Matolcsy-féle elhibázott gazdaságpolitika miatt növekedett és
növekszik tovább. Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el,
rontotta a forint árfolyamát, drágította a hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését,
növelte a foglalkoztatás költségeit, és megszüntette a költségvetés átláthatóságát. Egyébként
erre maga az Állami Számvevőszék is felhívta a figyelmet, hiszen a kormányváltást követően
jelezte az ÁSZ a jelentésében, hogy a szerkezetváltás miatt romlott az adott területek
beszámolóinak megbízhatósága.

Bizonyos területeken, amelyekhez nem nyúlt a kormány, változatlan színvonalúnak
minősítették a tevékenységet, az átszervezéssel érintett területek megbízhatósága 75
százalékról 66 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a korlátozással elfogadott mérlegek
aránya 19 százalékról 26 százalékra nőtt, az elutasított mérlegek aránya 6 százalékról 8
százalékra emelkedett.

Hozzá kell tenni, hogy az Állami Számvevőszék 2010. évi vizsgálata igen
visszafogottan értékeli a makrogazdasági pályát befolyásoló kormányzati döntések hatásait a
kormányváltást követően. Nem is kritizálja, de alá sem támasztja a kormány felelősségáthárító
megnyilatkozásait.

Reálisan valószínűleg nem is igen várhatunk ennél többet egy szakmai tisztességét
megőrizni próbáló intézménytől, miután függetlensége igen komoly csorbát szenvedett. Azt
gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a zárszámadási törvény semmilyen módon nem
támogatható. Az adatok benne nyilvánvalóan korrektek, de az azok mellé tett szöveges
indoklások nagyobb része elfogadhatatlan.

Szeretném azt jelezni, hogy nyilvánvalóan a helyettes államtitkár úr beszámolója az 5
szolgálatról szól, ugyanakkor világossá kell tenni, hogy a Belügyminisztérium fejezetébe
tartozó és ott a kormányváltás után létrehozott Terrorelhárítási Központ igen komoly
költségvetési hatással volt a Belügyminisztérium fejezetére, és bizony, komoly költségvetési
elvonást jelentett ennek a szervezetnek a felállítása a rendőrségtől és az Alkotmányvédelmi
Hivataltól, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivataltól 4,6 millió forintot vontak el a
Terrorelhárítási Központ érdekében.

Tartalékból állították föl augusztusban 1,5 milliárd forintért, decemberben pedig újabb
1,4 milliárd forintot csoportosított át a kormány egy olyan szervezetnek, amely egyébként
használ titkosszolgálati eszközöket. Az ÁSZ jelentése szerint a korábbi miniszteri
nyilatkozatokkal szemben a rendőrségnek és a BV-nek igenis voltak kifizetetlen tartozásai
2010 végén, ami azt jelenti, hogy nemcsak hogy hazug az a törvényjavaslat, amit önök
megpróbálnak itt általános vitára alkalmasnak találni, hanem még pontatlan is, és nincs
összhangban az ÁSZ-jelentéssel.

Mindezek alapján a Szocialista Párt frakciója semmilyen módon nem támogat egy
ilyen törvényjavaslatot sem általános vitára, sem semmilyen vitára, és azt javasoljuk, hogy ezt
a törvényjavaslatot egyébként vonják vissza és írják át.

(Jelzésre:) Németh Szilárd képviselő úr aztán Lezsák alelnök úr!
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NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Megdöbbentő,
amit elnök asszony itt produkál. Itt nem az MSZP frakciójáról lenne, szó, hanem a
nemzetbiztonsági bizottság üléséről, aminek ön az elnöke, és a nemzetbiztonsági bizottságnak
pedig a költségvetés tekintetében van egy jog- és hatásköre, ha úgy tetszik, kompetenciája, ez
pedig nem másra vonatkozik, mint a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetésére úgy, ahogy egyébként az államtitkár úr és a hozzászólók ezt az előadásukban,
illetve az itt leírtakban, a megismert adatokban közölték velünk, tehát nekünk erről kellett
volna véleményt mondani, és ha figyelt elnök asszony, én a többségi véleményt kizárólag erre
alapoztam, nem pedig másra.

Tudtam volna én is beszélni azokról a meghamisított államháztartási adatokról,
amiken alapult egyébként a 2010. évi költségvetés fóbiája, tudtunk volna beszélni arról, hogy
mit kellett volna teljesítenie ennek a költségvetésnek a kampányban, amit egyébként talán
államtitkár úr is említett, de nem tettük ezt, mert ennek a bizottságnak attól függetlenül, hogy
a bizottság tagjai melyik pártban foglalnak helyet, nem ez a feladata.

Nekünk az a feladatunk, hogy azt nézzük meg, hogy a 2010. évi költségvetés, a
Magyar Köztársaság tavalyi költségvetése megfelelően szolgálta-e ezeknek a szolgálatoknak
– amelyek felügyelete hozzánk tartozik – a működését. Erről kellett volna beszélni.
Köszönöm.

ELNÖK: Lezsák alelnök úr!

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Hozzátenni nem kívánok ehhez semmit, elmondta a
lényeget képviselőtársam. Egyetlen kérdésem van. Az adatokban, amit fölolvasott, 4,6 millió
vagy 4,6 milliárd szerepel? (Közbeszólás: milliárd.) 4,6 milliót tetszett mondani, gondolom, a
jegyzőkönyvbe így került, ezt tessék akkor pontosítani. (Közbeszólás: Az átcsoportosításnál.)

ELNÖK: 4,6 millió. A rendőrségtől pedig 632,9 milliót.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb. (Senki sem jelentkezik.)
A következőt szeretném mondani a felvetésekre. Ugyan sok mindent lehet

kétharmaddal, de azt sem nekem sem senki másnak sem ebben a bizottságban, sem máshol
megmondani nem, hogy a kisebbségi véleményben mit kívánok elmondani.

Én tehát azt gondolom, hogy a kisebbségi véleménybe azt lehet beírni, ami bizottsági
ülésen elhangzott. Ezt a kisebbségi véleményt fogalmaztam meg, és őszintén szólva lehet,
hogy majd egyszer lesz egy olyan idő, amikor nem mondhatom ezt el - úgy látom, abba az
irányba próbálják terelni a dolgokat -, de amíg lehetőség van rá, addig el fogjuk mondani az
álláspontunkat, ahogyan ezt megtette a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében is a
helyettes államtitkár úr, aki egy általános bevezetőt tartott a költségvetés helyzetéről. (Banai
Péter szólásra jelentkezik.) Államtitkár úr jelezte, hogy szólni kíván esetleg? (Banai Péter
bólint.) Parancsoljon.

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök
asszony, ha megengedi, a számok kapcsán úgy érzem, hogy a kisebbségi véleményben
megfogalmazottak olyan pontok, amikről esetleg szakmai reakció is megfogalmazódhat.

Egy dolgot hadd mondjak a számok tekintetében! Ha végignézzük, hogy az új
kormány milyen intézkedéseket hozott, akkor azt látjuk, hogy a bankadónál több mint 180
milliárd forint bevétel került beszedésre, befizetésre, a krízisadóknál 160 milliárd forint, a
magán-nyugdíjpénztári átirányítással több mint 60 milliárd forint. Ez 400 milliárd forint.

A kiadási oldalon két lépcsőben több száz milliárd forintos takarékossági intézkedés
történt. Ez 600 milliárd forintnál nagyobb kiigazítás, amelyeket az új kormányzat alatt
láthattunk. Volt olyan intézkedés is, amely bevételkieséssel járt: a kis adók eltörlése, illetőleg
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a társasági adónál a kis- és középvállalkozásoknál a 10 százalékra történő kulcscsökkentés.
Ennek is volt mintegy 70 milliárd forint bevételkiesése.

Amit én ez alapján meglátásom szerint tényszerűen mondani szeretnék, az az, hogy
szilárd álláspontom, hogy az új kormány tett meg mindent az államháztartás stabilizálása
érdekében.

Hogy ennek milyen makrogazdasági hatása van, nyilván az vizsgálható. A GDP-
adatoknál mondtam azt, hogy nem 0,9 százalékos visszaesés volt, hanem 1,2 százalékos
növekedés. Az én véleményem szerint - és ez magánvélemény, ha szabad ilyet mondani
közgazdászként is - ez egy olyan jellegű egyensúlyteremtő intézkedéssorozat volt, aminek a
fogyasztást, a belső fogyasztást, illetőleg a makrogazdasági hatásokat illetően a lehető
legkisebb negatív következménye volt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És nyilván a minisztérium hozzá fogja majd tenni
egyszer a forint, a svájci frank, az euró árfolyamának alakulását, ami a költségvetést -
beleértve az önkormányzatok költségvetését és az állampolgárok pénztárcáját - jelentősen
megterhelte. Nyilván tudomásul vesszük, hogy ez a kormány álláspontja (Németh Szilárd
István: Szavazzunk!), önök meg nyilván tudomásul veszik, hogy ezzel a zárszámadási
törvénnyel és különösen annak az első és második mondatával egyszerűen sem szakmailag,
sem politikailag, sem emberileg nem lehet egyetérteni.

Határozathozatal

Mivel Németh Szilárd képviselő úr jelezte, hogy egyébként nekünk erről dönteni kell,
és nyilván amit ön elmondott, az nem tartozik a bizottság hatáskörébe - ezt Németh képviselő

úr az előbb kifejtette -, kérdezem, hogy van-e másnak véleménye. (Senki sem jelentkezik.)
Ha nincsen, akkor kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a Magyar

Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3927. számú
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.)
Egy. Megállapítom, hogy a többség általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

Lezárom ezt a napirendi pontot, megköszönöm a jelenlévőknek azzal, hogy a
Külügyminisztérium és az Állami Számvevőszék papírját várjuk.

Egyebek

A 7. napirendi pont az egyebek. A következőt szeretném jelezni: a 2011. május 10-én
tartott miniszteri meghallgatáson Mirkóczki képviselő úr kérdést tett fel arra vonatkozóan,
hogy hányan hagyták el a rendőrség kötelékét. A részletes levél itt megtalálható és a
titkárságon elolvasható, most a számokat nem olvasnám fel.

Másodszor: ha nem érkezik olyan törvényjavaslat, illetve olyan kérdés, ami indokolná
a bizottság összehívását, nem tartanánk a jövő héten bizottsági ülést, de szeptember 27-én a
Paksi Atomerőműben - előzetes egyeztetésünk alapján - kihelyezett bizottsági ülést tartanánk,
úgyhogy annak a részleteiről a képviselőtársaimat fogjuk értesíteni.
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Kérdezem, hogy van-e egyéb egyebek. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
tisztelettel megköszönöm a részvételüket. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta és Szűcs Dóra


