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Napirendi javaslat  
 

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)  

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke   
Bodó Sándor (Fidesz)  
Brájer Éva (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Pánczél Károly (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Hiller István MSZP)  
Dr. Sós Tamás (MSZP)  
Dúró Dóra (Jobbik)  
Farkas Gergely (Jobbik)  
Ferenczi Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
Pichler Imre László (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig Brájer Évának (Fidesz)   
Sági István (Fidesz) megérkezéséig Cseresnyés Péternek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Ferencz Katalin számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, illetve a bizottság tagjait! A bizottság 
határozatképes. Két napirendi pontunk van, az első érdemi, a második az egyebek. Első 
napirendi pontunk a zárszámadási törvényjavaslat, illetve az Állami Számvevőszék erről szóló 
jelentése, mind a kettőt kézhez kapták a bizottsági tagok. Van-e kérdés, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk a napirendről! Aki 
egyetért vele, az, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag támogattuk a 
napirendet.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat;  
Az Állami Számvevőszék T/8196/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről  

Tisztelettel köszöntöm Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból, illetve az Állami Számvevőszéktől Ferencz Katalin 
számvevő tanácsos asszonyt. Koleszár Katalin, tessék parancsolni! 

 

Szóbeli kiegészítések 

Koleszár Katalin (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden bevezessem a 2011. évi zárszámadási 
törvényt! A költségvetési végrehajtásról szóló törvényjavaslatot a kormány az 
államháztartásról szóló törvénynek megfelelően augusztus 31-éig benyújtotta az 
Országgyűléshez, ezt megelőzően két hónappal pedig átadta az Állami Számvevőszéknek. E 
törvényjavaslat rendelkezik a 2011. évi költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás 
szabályaival összefüggő kérdésekről, és tárgyalja az államadósság kezelését.  

A 2011. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan engedjenek meg néhány szót a 
gazdaságpolitika fő vonásairól! A kormány 2011-ben folytatta a strukturális problémák 
megoldását, amit a Széll Kálmán-tervben is ismertetett. A magas államadósság, a romló 
versenyképesség, a növekedési nehézségek kezelése érdekében a Széll Kálmán-terv fő 
prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési potenciál, ezen belül pedig 
kiemelten a munkaerő-piaci aktivitás krónikusan alacsony szintjének növelése volt. Ehhez 
kapcsolódóan több intézkedésre is szükség volt, amelyek elengedhetetlenek voltak a magyar 
gazdaság és társadalom átfogó megújításhoz, a versenyképesség javításához, fokozásához.  

A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata volt, hogy az államot a közérdek 
szolgálatába állítsa. E prioritás mellett 2011 márciusában meghirdetésre került a Széll 
Kálmán-terv, amely olyan strukturális, alapvetően a költségvetés kiadási oldalát érintő 
intézkedések bevezetését irányozta elő, amelyek egyrészt már középtávon érezhető 
növekedési többletet eredményeznek, másrészt 2012-től kezdődően érdemben hozzájárulnak 
az államháztartási hiány és az államadósság fenntartható módon történő csökkentéséhez. Év 
közben a kormány több intézkedést is hozott mindezek segítésére. Az első lépésben 
februárban döntött egy 250 milliárd forint nagyságrendű megtakarítási intézkedésről, ez egy 
úgynevezett stabilitási tartalék létrehozása volt, amelynek nagy részét zárolás tette ki, de 
tartalmazott befizetésikötelezettség-előírást, kiadási megtakarításokat is. Ezen túlmenően a 
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2011. évi költségvetésről szóló törvény módosításával az alkotmányos fejezeteknél és a 
Médiaszolgáltatást Támogató és Vagyonkezelő Alapnál is tartalék létrehozásáról döntött, 
illetve többletbefizetést írt elő. Az említett zárolások később törlésre kerültek, majd 2011 
szeptemberében további 100 milliárd forintot kitevő egyensúlyjavító intézkedésekről döntött a 
kormány, ezen belül eszközbeszerzési tilalomról, zárolásról, az adóbeszedési hatékonyság 
javításáról, jövedékiadó- és játékadó-emelésről, többlet osztalékbevétel előírásáról.  

Mindezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a bruttó hazai össztermék a 
2011. év folyamán 0,6 százalékkal növekedett, és a nem tervezett egyszeri tételek nélküli, 
uniós módszertan szerinti hiány a kormány által kitűzött 2,94 százalékos GDP-arányos mérték 
alatt, a GDP 2,43 százalékában teljesült. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke elhagyja az 
üléstermet.)  

 
(Az ülés vezetését dr. Pósán László, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Engedjenek meg még néhány szót az Állami Számvevőszékkel való 

együttműködésünkről! Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidők 
megtartása mellett a Számvevőszék részére átadtuk a törvényjavaslat tervezetét, biztosítottuk 
a helyszíni ellenőrzés feltételeit, a folyamatos egyeztetést, és a többszörösen megtartott 
szakértői megbeszélések eredményeképpen a véleménykülönbségek jelentős részét sikerült 
feloldani. Ennek is köszönhető, hogy az Számvevőszék jelentésében megállapítja, hogy a 
2011. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a feltárt hibák a 
zárszámadás megbízhatóságát nem befolyásolják. Az Állami Számvevőszék által 
megfogalmazott javaslatokra az érintettek intézkedési tervet készítenek.  

Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy az általános vitára 
való alkalmasságot támogassa. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor az ÁSZ részéről Ferencz Katalin van 

itt. Megadom neki a szót a napirendi pont kapcsán. Tessék parancsolni! 
 

Ferencz Katalin (Állami Számvevőszék) 

FERENCZ KATALIN (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék elvégezte a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellenőrzését, értékelte annak 
megbízhatóságát, valamint azt, hogy a költségvetési törvény végrehajtása törvényesen és 
szabályszerűen valósult-e meg. A 2011. évi zárszámadás ellenőrzése lefedte a központi 
költségvetés bevételi főösszegének 96 százalékát, kiadási főösszegének 91 százalékát. Ennek 
érdekében 81 intézménynél végeztünk helyszíni ellenőrzést, valamint a költségvetés 
közvetlen kiadási és bevételi előirányzatait minősítettük. A lefedettség javulásához 
hozzájárult, hogy a Belügyminisztérium 35 intézményét is bevontuk az ellenőrzésbe, valamint 
hét külön ellenőrzés keretében elvégeztük 13 költségvetési szerv beszámolójának minősítését. 
A zárszámadás ellenőrzéséhez további két ellenőrzés kapcsolódott. Az egyik a belső kontroll 
és belső ellenőrzés szabályszerűségének ellenőrzése a zárszámadási ellenőrzésbe bevont 
központi költségvetési intézményeknél, a másik a 2011. évi költségvetés fejezeti kezelésű 
előirányzatai tervezésének és évközi módosításainak ellenőrzése, amelyekről külön jelentés 
készült. Változás volt továbbá a korábbi évekhez képest, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap 
beszámolóját az Áht. előírásai alapján nem könyvvizsgáló, hanem az ÁSZ minősítette.  

A következőkben az ellenőrzés egyes területeit kiemelve az ÁSZ-jelentés főbb 
megállapításaira szeretném felhívni a bizottság figyelmét. A központi költségvetés 
legjelentősebb bevételei, az adók és adójellegű bevételek összességében alulteljesültek. Az 
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ÁSZ a 2011. évi költségvetés véleményezése során értékelte az adóbevételi előirányzatok 
teljesíthetőségét, amely jelen ellenőrzésünk tapasztalatai alapján 98,7 százalékban 
realizálódott döntően a makrogazdasági folyamatok tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása 
miatt.  

A 2007-2013-as időszak uniós operatív programjaira 2011. év végéig teljesített összes 
kötelezettségvállalás elmaradt az időarányostól, a hazánk számára rendelkezésre álló keret 
66 százalékát érte el. Az operatív programokra teljesített kifejezések az időarányostól még 
jelentősebben elmaradtak, azok a teljes keret 28 százalékát érték el. Emiatt az operatív 
programok esetében magas a forrásvesztés kockázata.  

Az elkülönített állami pénzalapok egyenlege a tervezettnél kedvezőbben alakult, a 
többlet 69,2 milliárd lett. Ennek elsődleges oka az egyes alapoknál végrehajtott zárolás volt.  

Az Egészségbiztosítási Alap hiánya 83,4 milliárd forint volt, a Nyugdíjbiztosítási 
Alapnál a magán-nyugdíjpénztárakból átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 
biztosította, hogy a hiány csupán 0,2 milliárd forint lett. (Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke 
visszatér az ülésterembe.) 

 
(Az ülés vezetését Pokorni Zoltán, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
Az NGM képviselője által is említett, 2011-ben meghirdetett Széll Kálmán-terv 

alapján végrehajtott intézkedések döntő többségének költségvetési hatása 2012-ben várható. 
A Széll Kálmán-terv részét képezte a közoktatási és felsőoktatási rendszer új jogszabályainak 
megalkotása, melyet teljes körűen végrehajtottak. Ennek költségvetési hatása a NEFMI - most 
már EMMI - 2012. évi költségvetésében lesz.  

A kormány az államháztartási egyensúly megteremtésének érdekében összességében 
214,3 milliárd forintot zárolt, emellett beszerzési és szerződéskötési tilalmat rendelt el, 
befizetési, tartalék-, illetve maradványképzési kötelezettséget írt elő. A zárolt összegeket 
véglegesen elvonták, a képzett tartalékok felhasználását az Országgyűlés nem engedélyezte. 
A zárolások közel 60 százaléka az intézményi kört, 40 százaléka a fejezeti kezelésű 
előirányzatokat érintette. A zárolások tovább súlyosbították a magas tartozásállománnyal 
rendelkező intézmények gazdálkodását. Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a 
mindenkori kormányzat intézkedései egyre nagyobb összegű maradvány képződését idézik 
elő a minisztériumoknál és intézményeiknél. A maradvány összege 2011-ben 556,4 milliárd 
forint volt.  

Az államháztartás központi alrendszerének elszámolásait az ÁSZ a következők szerint 
minősítette: 

A nemzetgazdasági elszámolásokat - a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és 
kiadások, valamint a lakástámogatások kivételével, amelyeket korlátozott minősítéssel láttunk 
el - megbízhatónak minősítette. A központi alrendszerhez tartozó beszámolók színvonala 
jelentős javulást mutat, ideértve a fejezetek, igazgatási címek és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok beszámolóit. A beszámolók - két beszámoló kivételével - elfogadó minősítést 
kaptak, figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítettük ki 9 költségvetési szerv, illetve fejezeti 
kezelésű előirányzat beszámolóját. Elutasító véleményt az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatainak 2011. évi összesített beszámolója, korlátozott záradékot a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség beszámolója kapott. Az elkülönített állami pénzalapok és az 
Egészségbiztosítási Alap beszámolóit a könyvvizsgálók, a Nyugdíjbiztosítási Alap 
konszolidált beszámolóját az ÁSZ látta el elfogadó véleménnyel.  

A NEFMI elszámolásaiban is javulás mutatkozott az előző évhez képest - NEFMI-t 
említenék még a jelentésünkkel konzekvensen. A NEFMI-igazgatás és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok beszámolója a 2010. évben korlátozott, a 2011. évben elfogadó minősítést 
kapott figyelemfelhívó megjegyzéssel. Az előző évekhez képest azonban nem történt 
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előrelépés a költségvetési törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettség határidőben történő 
végrehajtásában.  

A jelentésünkben a korábbiaktól eltérően strukturált, összevont javaslatokat tettünk. A 
megállapításokat érintően az Állami Számvevőszék elnöke figyelemfelhívó levéllel kereste 
meg az érintett intézmények vezetőit, köztük az emberi erőforrások miniszterét is, melyre az 
ÁSZ-törvény szerint intézkedésiterv-készítési kötelezettsége van.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési 
tapasztalatokon alapuló megállapításaival, javaslataival támogatni kívánja az Országgyűlés és 
bizottságai munkáját, hogy a képviselők tevékenységük során hasznosíthassák jelentéseinket, 
ellenőrzési tapasztalatainkat. Megragadva a lehetőséget felhívom a figyelmet az Állami 
Számvevőszék közelmúltban megjelent, a bizottság illetékességi körébe tartozó két 
jelentésére. Az egyik a Jelentés a PPP-konstrukcióban megvalósult kiemelt kulturális és 
felsőoktatási projektek szerződéseinek teljesülése és társadalmi hasznosulása ellenőrzéséről, a 
másik pedig a Jelentés az állami felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági 
társaságok támogatásának és nyereségük hasznosulásának ellenőrzéséről. Amennyiben a 
jelentések megtárgyalását napirendre tűzi a bizottság, főbb megállapításainkról részletes 
tájékoztatást tudunk nyújtani. A jelentéseink az ÁSZ honlapján megtekinthetőek.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Képviselő hölgyek és urak, kérdés, hozzászólás vita. Van-e 

jelzés? (Senki nem jelentkezik.) Ellenzék? (Senki nem jelentkezik.) Az ellenzék nem szól, 
akkor, úgy látom, a kormánypárt sem szól. (Révész Máriusz: Szavazzunk!) Jó.  

Az ÁSZ jelentéséről nem kell szavaznunk, az csak tájékoztat minket. A zárszámadás 
általános vitára alkalmasságáról döntünk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki igennel kíván szavazni az általános vitára való alkalmasságra. 
Aki igen, az most szavazzon! (Szavazás.) 11 igen, köszönöm. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Négy nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő.  

4 nem, 2 tartózkodás és 11 igen szavazattal általános vitára alkalmasnak tartottuk.  
Kell bizottsági előadó? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) A 

frakcióvéleményekhez kiküldtük a formanyomtatványt, ezeket holnapután, tehát szerdán 10-
re kellene visszajuttatni ide, a Zsuzsához, aláírva, mert ezeket le kell adni, és a költségvetési 
bizottság összegzi ezeket a szakbizottságoktól érkező frakcióvéleményeket. Tehát mind a 
kormánypártok, mind az ellenzéki frakciók számára ez a lehetőség áll fenn. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes, illetve Ferencz Katalin számvevő tanácsos 
asszonyoknak köszönjük szépen a részvételt, a napirendi pontot lezárjuk.  

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e, amit meg kell beszélnünk? (Senki nem jelentkezik.)  
A múlt héten már elég kevesen voltunk, amikor felmerült, ha jól emlékszem, arról 

beszéltünk, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tervezett működésével 
kapcsolatban meghívnánk Pintérné Marek Aranka vagy… (Közbeszólások: Marekné Pintér 
Aranka!) …Marekné Pintér Aranka - bocsánat! - főigazgató asszonyt, nyilván tisztelettel 
fogadjuk az államtitkárság vezetőit is, de alapvetően az ő beszámolójára, felkészülésére 
vagyunk kíváncsiak. (Közbeszólások: Mikor? - Osztolykán Ágnes: És a korai fejlesztés!) 
Csinálunk majd egy időbeosztást, és a Zsuzsa mindenkit értesít.  
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Javaslat érkezett arra, hogy a korai fejlesztés általunk egyszer már számba vett 
problémáit tekintsük át, emlékeztek talán még, erre több meghívottunk volt, Czeizel Barbara 
neve mindenkinek rémlik talán. Ezt én megfontolandónak gondolom, szintén beosztjuk majd.  

Két minisztert kell majd meghallgatnunk még ebben az évben, decemberig bezárólag: 
Balog Zoltán miniszter urat, illetve Matolcsy miniszter urat. Egyeztetünk majd velük, és 
meghallgatjuk őket.  

Elhangzott itt, hogy az Állami Számvevőszék két tárgykörbe eső jelentését, a PPP-
kről, illetve magukról a felsőoktatási intézményekről meg akarja-e vitatni a bizottság. 
Szerintem nézzük meg először a jelentést, ott van a honlapon, mindenki szemrevételezheti, és 
utána döntsünk, hogy ezt akarjuk-e.  

Van-e egyéb javaslat, észrevétel? (Dr. Sós Tamás jelzésére:) Tamás, parancsolj! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Részemről változatlanul a felnőttképzést hoztam szóba a 

múltkor… 
 
ELNÖK: Valóban, valóban! 
 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Én úgy látom, hogy a felnőttképző cégeket komolyan 

foglalkoztatja ez a kérdés, és a nyáron is több konferencia foglalkozott ezzel. Tudom, hogy 
két tárcánál is kidolgozó munka van folyamatban.  

 
ELNÖK: Igen. Mit tegyünk ez ügyben? (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával egyeztet.) 

Mind a két miniszternek levelet írunk, hogy a bizottság szeretné megismerni, hogy hogyan 
néz itt ki a két tárca kormányzati feladatmegosztása, és amikor őnekik is alkalmas, akkor 
napirendre tűznénk ezt a kérdést. Jó, Tamás? Esetleg majd segíts! (Dr. Sós Tamás: Jó, 
köszönöm.) Ez egy formai megközelítés a tárgyban… Mit dolgoznak ki éppen a tudomásod 
szerint? 

 
DR. SÓS TAMÁS (MSZP): Egyrészt felnőttképzési törvény, stratégia van, viszont én 

úgy látom, hogy azért a felnőttképző cégek között nagyon megoszlik a vélemény, sőt én úgy 
gondolom, hogy a két tárca között is, mert különböző időszakokban különböző anyagok 
készülnek. Most 14-én is volt a felnőttképző cégeknek egy egyezetés. Itt tehát egy 
döntéshozatali folyamatról van szó valójában. Én úgy érzékelem, hogy ma nagyobb 
mozgástere van a szakminisztériumnak, mint talán a köznevelés vagy a felsőoktatási 
törvénynél, ez szubjektum. 

 
ELNÖK: Jó, tehát akkor a kérdés az, hogy mi a feladatmegosztás, és milyen 

változásokat terveznek a közeljövőben ezen a téren. (Az elnök Edelényi Zsuzsánnával 
egyeztet.)  
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Van-e még kérdés, észrevétel, javaslat? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm 

szépen, akkor a bizottsági ülést bezárom. Jó étvágyat! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 1 perc)  
  

Pokorni Zoltán   
a bizottság elnöke 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


