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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Az ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása 

3. A bizottság 2016. évi őszi munkatervének megvitatása és elfogadása 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Lukács Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke 
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)   
Törő Gábor (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Horváth Imre (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Gelencsér Attila (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP) Horváth Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

   Vásárhelyi Pál tanácsadó  

Meghívott 
 
   Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (NGM) 
 
Jelen volt 
   Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra)  

Az ülés megnyitása, napirend elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtársakat, a kedves meghívottakat, 
munkatársakat. Az ülést megnyitom, és szeretném a határozatképességet 
megállapítani. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképest, mivel 6 fő 
személyesen és 2-en helyettesítéssel, eseti képviseleti megbízással vannak jelen. Így 
tehát a napirend elfogadása a következő feladatunk. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslatot elfogadják-e. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a kiküldött napirendet. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal a 
napirendet elfogadta.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
Talán a legjobban várt az első napirendi pontunk, ahol is Magyarország 

központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája következik. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő dr. Berczik 
Ábel helyettes államtitkár urat, az NGM részéről. A zárszámadási törvény speciális 
eljárást szeretném ismertetni: mivel a Költségvetési bizottság előadói fogják majd a 
plenáris ülésen összefoglaló módon előadni valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket is, ezért előadó állítására - a korábbi 
szokásoknak megfelelően - jelen pillanatban nincs lehetőségünk. A bizottságnak a 
részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja 
tartalmazni. A részletes vitában az általános vitában elhangzottakat nem lehet 
megismételni. Erre külön felhívják a figyelmüket. A HHSZ 95. § (2) bekezdésének 
megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell majd csatolni a 
részletes vitához kapcsolódó jelentéshez formanyomtatványon, aláírva, és szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy mindennek ma 14 óráig kell megtörténnie, a bizottság 
titkárságára kell mindezt eljuttatni. Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi 
vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely 
részről elhangzottak. Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk, mivel 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslat nem érkezett, és tudtommal a bizottság 
sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni. Tehát javaslatom szerint egy 
szakaszban tárgyaljuk mindezt, hogyha ez így elfogadható. A határozathozatalra 
kérném a tisztelt bizottsági tagokat: elfogadható-e az egy szakaszban történő 
tárgyalás? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú az erről szóló döntés.  

A részletes vita tekintetében pedig a törvényjavaslat megfelel a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek. Először az 
előterjesztőnek adom meg a szót, amennyiben van kiegészítenivalója. Parancsoljon!  

Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár indokolása 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (NGM): Tisztelettel üdvözlöm a 
bizottság tagjait, az előterjesztő álláspontja szerint az előttünk fekvő T/12284. számú 
törvényjavaslat mindenben megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
megfogalmazott követelményeknek, az Alaptörvényből eredő követelményeknek 
megfelel, a jogrendszer egészébe illeszkedik, illetve a jogalkotás követelményeinek 
megfelel.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván szólni e 

szakaszban. Parancsoljon, megadom a szót.   
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Hozzászólások 

HORVÁTH IMRE (MSZP): Néhány gondolatban a teljesség igénye nélkül az 
MSZP-frakció véleményét szeretném elmondani. Ugye ismerjük azt, hogy 
Magyarország pénzügyi egyensúlyai makró szinten egyensúlyba kerültek, de 
ugyanakkor a hazai gazdaság egészének versenyképessége történelmi mélyponton 
van. Ezt bizonyítja a Világgazdasági Fórum legfrissebb elemzése, amely szerint 
Magyarország hat helyet zuhant, a 69. helyre esett vissza a listán. Még szembetűnőbb, 
hogy az Európai Unió 28 tagállama közül hazánk mögött csak Görögország, Ciprus, 
illetve Horvátország foglal helyet. A jóléti kiadásokon is spórol a kormányzat. A 
kormány által most nyilvánosságra hozott adatok alapján ugyanis ebben az 
időszakban átlag feletti mértékben emelkedtek az állam működésével kapcsolatos 
bürokratikus kiadások, a rendvédelmi kiadások, valamint jelentősen nőtt az állami 
gazdaság súlya. Jelentősen csökkent viszont a jóléti kiadások súlya, itt a nominális 
növekedés 8,7 százalék volt a vizsgált időszakban, ezen belül stagnáltak a nyugdíj-
kiadások, de átlag alatt nőttek az oktatásra, egészségügyre fordított forintok is. 
Egyetlen olyan tétel volt, ahol a kiadások nominálisan is csökkentek, ez pedig a 
honvédelem. E célra ugyanis tavaly csupán 250,8 milliárd, 2010-ben pedig 253,3 
milliárd forintot fordítottak. Nem látszik a bürokráciacsökkentés sem igazán, a 
részleteket kimondva kiderül, hogy csak nem akar csökkenni a bürokrácia, hiába 
követik egymást különböző bürokráciacsökkentő programok.  

Különösen szembetűnő a növekedés az állami pénzügyi költségvetés 
kiadásainál. Ide tartozik a NAV és a Magyar Államkincstár működésével kapcsolatos 
pénzek, ahol az emelkedés az öt év alatt 122 százalék volt. Spóroltak a nyugdíjakon, 
oktatáson és az egészségügyön. Ebben az öt évnyi időszakban alig 8,7 százalékkal 
nőttek a jóléti kiadások, így 2015-ben erre a célra 11 988,7 milliárd forint ment el. 
Vagyis az összes kiadás 56 százaléka. A jóléti kiadásokon belül mindenhol átlag alatti 
volt a növekedés, egyedül a kulturális és sportkiadásokra költött lényegesen többet a 
kormány, mint elődjei. Ugyanakkor még így sem kirívóan magas a sportcélköltés 
mértéke, hiszen 2010-ben 68,1 milliárdról 149,3 milliárd forintra emelkedett, igaz, 
ebben nem szerepelnek a társasági adóból átadott támogatások. 

Oktatásra az állam 17,8 százalékkal költött többet, vagyis a növekedés átlag 
alatti, ráadásul épp csak a reálérték megőrzésére volt elegendő, ugyanis 2010-15 
között 17 százalék volt az infláció.  

Az egészségügy nem járt jól tavaly, 2754,9 milliárd forint ment el erre a célra, 
ez nominálisan csupán 15 százalékos növekedés 2010-hez képest. Vagyis a kiadások 
mértéke, reálértéke, 2 százalékkal csökkent, még ennél is nagyobb, 27 százalékos a 
csökkenés reálértéken a nyugdíjkiadásoknál, ahol tavaly 2987,7 milliárd forintot 
fizettek ki, szemben a 2010-es 3322,8 milliárd forinttal szemben.  

Néhány gondolatot a foglalkoztatáspolitika kérdéseiről. A 
foglalkoztatáspolitika is csak papíron létezik, a nyilvántartott munkanélküliek fele egy 
év alatt sem talál munkát magának, és a munkakereséssel töltött idő átlagosan is több 
mint másfél év abban az időszakban, amikor jelentős munkaerőhiány van az 
országban. 

A közszféra három nemzetgazdasági ágát ellentétes folyamatok jellemezték, az 
oktatásban csökkent, a közigazgatásban nőtt, az egészségügy területén lényegében 
stagnált a foglalkoztatottak száma. A szolgáltató ágazatok közül jelentősebben 
csökkent a foglalkoztatottak száma, a kereskedelem, ingatlanügyletek, valamint a 
pénzügyi szolgáltatás terén. 

A kormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 2014. 
éves átlagos létszámának 24 százalékkal történő csökkentésének a végrehajtását is 
megkezdte 2015. július 1-jével. A rosszul, nem kellő alapossággal megtervezett 
költségvetési törvény ismeretében, valamint az Állami Számvevőszék által 
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megfogalmazott hiányosságok és a fentebb megfogalmazott észrevételek alapján a 
Szocialista Párt képviselőcsoportja nem tudja elfogadni a 2015. évi zárszámadásról 
szóló törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy más bizottsági tagtársunk 

rendelkezik-e hozzászólási szándékkal. Igen, parancsoljon, képviselőtársam. 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Szeretném képviselőtársamat tájékoztatni, hogy a 2002-2008 közötti regnálásuk alatt 
felvett 14 000 milliárd forintnyi adósságnak a törlesztéséről mélyen hallgatott a 
beszámolójában, amelynek a törlesztése már 2010 utánra volt kitéve, nagy része, főleg 
a 20 milliárd eurós európai uniós és világbankos hitelnek a törlesztése. Ha mindez 
nem lenne, Magyarország mai kormányának korábbi terhei, akkor a magyar 
költségvetés nemhogy akárhányszor is hiányt, hanem szuficitet tartalmazna, és 
minden közkiadás, illetve jóléti kiadás, amit méltánytalanul keveslett, hiszen önök 
hitelből fedezték ennek a korábbi támogatását, ha ezek nem lennének, akkor 
bőségesen jutna mindenfajta emelésre a szociális szférától kezdve a gazdaság egyéb 
részeiig és az egészségügynek is. Tehát azt tisztelettel kérem a Szocialista Párt 
képviselőitől, hogy a következő hozzászólásukban ne hallgassák el, hogy mit tettek az 
országgal 2002-2010 között. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lukács képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Két 

hozzászólást hallhattunk, az egyik a tényekről szólt, és számokról szólt, a másik pedig 
politikai szólamokról szólt. Valóban voltak hitelek, a hiteleket általában valóban, 
miután felveszik, azután szokták visszafizetni, visszamenőlegesen nehéz. Ez az egyik 
része. A másik része pedig, hogy ha már az IMF-hitelről beszélünk, akkor arról is 
beszéljünk, én nem hoztam volna szóba, ön hozta szóba, hogy az IMF-hitelből a 
kormányváltás után mennyi maradt a kasszában. Néhány százmilliárd, ha jól 
emlékszem, és ezeket miért költötték önök olyan MOL-részvényekre, amik jelen 
pillanatban is több száz milliárdos mínuszban vannak az állam szempontjából. Tehát 
ennek az összegét fizetik önök most vissza, amit elköltöttek MOL-részvényre, ami 
több száz milliárdos bukóban van jelen pillanatban is. Nem kellett volna MOL-
részvényre költeni, ami bent maradt a kasszában, hanem ennél értelmesebben kellett 
volna felhasználni, és valóban vissza kellett volna fizetni azt a hitelt, csak akkor nem 
elszórva lett volna valamire, hanem értelmesen lett volna felhasználva. Tehát az nem 
igaz, hogy az IMF-hitel az előző és azt megelőző kormány idején lett elköltve. Egy 
bizonyos része el lett költve, és egy jó nagy része benne maradt a kasszában. Utána ezt 
önök költötték el a MOL-részvények megvásárlására. Úgyhogy ha itt az IMF-hitelről 
beszélünk, akkor ezek a tényekhez hozzátartoznak nyilvánvalóan. 

De egyébként az, hogy az IMF-hitel hogyan volt, meg hogy nem volt, azt hosszú 
ideig lehetne itt egymással vitatni, szerintem 200-300 helyen hosszasan megvitattuk 
egymással. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy soha nem fogunk ennek az ügyében, 
mondjuk 100 százalékosan egyetérteni. Vannak bizonyos tények, amikkel meg 
kénytelenek vagyunk egyetérteni, mert azok tények. Mint például a MOL-pakett 
megvásárlása, amit soha nem fognak tudni megmagyarázni, hogy miért volt. Illetve 
meg tudnának magyarázni, ha megmondanák az igazat. Akkor tudnánk, hogy miért 
volt. Azért volt, mert mutyiztak. Nem maguk, mert maguk nincsenek azon a szinten, 
hogy ebbe bevonják magukat, de a főnökeik. Mindazonáltal lehet ebben vitatkoznunk 
egymással a múlton, de attól ez, amit a Horváth képviselőtársam elmondott, nem 
magyarázza a kettőt. Önnel nem abban vitatkozom, hogy ott nem voltak hibák, 
hanem abban, hogy az, amit ön ezeknek a nem túl rózsás számoknak a magyarázatára 
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felhoz, az nem függ össze. Van ott egy dolog, azon túlvagyunk, ez már nem 
magyarázható azzal, mert ha önöket hallgatom, akkor azt hallom, hogy borzasztó 
nehéz helyzetben vagyunk, ha meg más képviselőket vagy a miniszterelnököt 
hallgatom, akkor meg arról beszél, hogy egyébként minden rendben van. 
Hozzáteszem, a miniszterelnök úr nem ebben a ciklusban, hanem az előző legelején, 
amikor átvette a kormányzást, konkrétan egy német lapnak azt nyilatkozta a kormány 
átvételét követő 2-3 héttel, hogy egyébként rendben van az ország, a gazdaság, és egy 
gazdaságilag jól működő országot vett át. Ezt itthon nem nyilatkozta, de a német 
lapoknak ezt nyilatkozta. Ott is el kellett volna akkor dönteni. De még egyszer azt 
mondom, hogy ettől függetlenül természetesen nem kérdés, hogy ezekben az 
ügyekben ezek a számok valósak, az, hogy az oktatási kiadások csökkentek, ezek 
valósak. Az, hogy az egészségügyre fordított kiadások csökkentek, ezek valósak. És ha 
még az egészségügyre fordított kiadásokból levonjuk azt, amit a beruházási oldalon 
európai forrásokból valósítottak meg, abból meg még levonnánk azt, amit az előző 
kormányzat idején indítottak el, maguk csak átvágták a szalagokat, akkor aztán meg 
még rosszabb számok jönnének ki. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilvánvalóan 
önöknek ezt el kell fogadni, és azt kell mondani, hogy ez rendben van, de hát mégis az 
a nagy igazság, hogy valóban, ezek a számok nem azt mutatják, hogy ezzel a 
költségvetéssel itt minden rendben volna. Ezért aztán valószínűleg úgy van, hogy mi 
ezt nem fogjuk elfogadni, és azzal nem fogjuk elfogadni, hogy azt is el fogjuk tudni 
mondani, és be fogjuk mutatni, hogy milyen helyeken milyen másfajta költségvetési 
politikára lenne szükség ahhoz, hogy ezek a számok érdemben változzanak, és 
mondjuk leginkább azokon a területeken legyenek elköltve a már egyébként meglévő 
források, amiken sokkal nagyobb segítségre lenne szükség vagy sokkal fontosabb 
lenne elkölteni ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagok aktivitása látványosan megnőtt, 

öt bejelentkezést látok most így fejből, a sor végére jómagam is bejelentkeznék. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a zárszámadás vitáját folytatjuk, de alelnök úrral 
pont azon lamentáltunk, hogy ez véleményem szerint már a plenáris ülésen elszállt. 
Jellemző módon ilyenkor nem a számok teljesülésének szabályszerű mivoltáról 
folytatjuk a vitát, hanem egy általános gazdaságpolitikai vitacunami bontakozik ki. 
Azért én felhívnám a bizottság tagjainak figyelmét, hogy igyekezzünk közel maradni a 
zárszámadás témaköréhez. Ennek szellemében Bányai képviselő úré a szó.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a 

lehetőséget, hogy Lukács képviselő úr megszólított újra, és van mód válaszolni és 
reflexiót mondani.  

Kezdjük akkor sorban. Azt mondtam, hogy 2002-2010 között 14 ezer milliárd 
forintnyi felvett új adósság törlesztéseit fizeti az ország jelenleg is, és ez ugyebár nem 
mondható, hogy az első Orbán-kormány idejéből származó hitelnövekedésnek a 
terhét rója a költségvetésre és az országra. Ebben egy tétel volt a 20 milliárd eurónyi 
IMF-es és az Európai Unió közös hitelcsomagja, amiből, kétségtelen tény, hogy 
vettünk MOL-részvényt, de azért a jegyzőkönyv kedvéért: 2003-2004-ben, amikor 
eladták a MOL-részvényeket 3000-4000 forint körüli áron, utána félév múlva 24-
5000 forinton adták tovább egymásnak a tisztelt keleti vevők. Annak az időszaknak az 
egyik fontos eseménye volt, hogy ne ilyen olcsón adják már el, az ország akkor bukta 
az 500 milliárd eurónyi vételárnak a nagy részét, mert vissza kellett vásárolni. Tehát 
tisztelettel jelzem Lukács képviselő úrnak, hogy kár volt eladni, elkótyavetyélni a 
mutyi szellemének megfelelően, ahogy önök akkoriban tették, mert ki a franc 
gondolná, hogy ilyen olcsón érdemes volt eladni az ország egyik utolsó nagy állami 
cégének a részvénycsomagját.  
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Zárszóként: az EU-s forrásokról. Ön meg van zavarodva ezzel a kérdéssel és 
ezzel a pénzügyi csomaggal. Gondolkodjunk már el közösen, a 2004-es 
csatlakozáskor, az Európai Unióba való belépésünkkor átengedtük az összes 
vámbevételnek a 80 százalékát az Európai Bizottság az Európai Unió részére, és 
fizetünk évente 1 milliárd 30 millió euró tagdíjat a mai napig. Ezek együttes összege 
éppen csak nem lépi túl az ide érkező pénzügyi transzfer mértékét, tehát 
Magyarország polgárai többek között azt a pénzt, amelyet az Unió visszautal nekünk, 
tehát mikor az EU-s forrásokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy a magyar 
állampolgárok, adófizetők és vállalkozók adják össze a nagy részét. 

Zárszóként: tény, hogy sok beruházást adtak át képviselőtársaink 2010 után, 
amit önök kezdtek el, ezt senki nem vitatja el. Mi mindig meg is hívtuk az önök 
képviselőit ezeknek az átadó ünnepségeknek a nagy részére, rendszerint nem jöttek 
el, pedig tiszteletünket tettük volna azokért a döntésekért, amiket akkoriban 
meghoztak.  

De zárszóként a záró szavazáshoz: valójában minden zárszámadásnak a végén 
el kellett volna mondani az elmúlt tizenpár esztendőben, hogy az örökség, amit 
örököltek, főleg az utolsó években, amit még örökségként hordozunk 2002 óta, annak 
a legnagyobb terhe mégis csak az adósságtörlesztés, amit nem is értenek általában a 
szocialista képviselők, de a választópolgárok sem, hogy mit jelent egy évben 1000-
1500 milliárd forint adósságszolgálatot teljesíteni. Köszönöm szépen a figyelmet és a 
szót is. 

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Alelnök úrnak adnám meg a szót.  
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Már 

csak, ha a számokról vitatkozunk, nagyon röviden: Lukács alelnöktársam azt mondta, 
hogy csökkentek bevételek, akkor legalább azt hallgassa meg, hogy mit mondott el 
Horváth képviselőtársunk. Elmondta, hogy nominális értékben egyetlenegy tétel az, 
ami csökkent. Az előttünk lévő anyagban az a honvédelmi kiadásoknak a területe, az 
összes többi meg növekedett. Lehet vitatkozni, hogy milyen mértékben meg hogyan 
vagy kellett-e volna többet költeni bizonyos területeken. De olyat ne állítsunk, ami 
egymásnak is ellentmond. Egyetlenegy tételt leszámítva, az összes többi növekedett.  

Ami pedig a számokat illeti, megint látható módon nem feltétlen ugyanarról az 
országról beszélünk. Nagyon-nagyon örültem volna, már akkor is volt szerencsém 
képviselőnek lenni, valamikor 2006-10 között, ha olyan beszámolókról tudtunk volna 
beszélni, ahol a GDP növekedése 3 százalék fölötti, ahol lényegében a gazdaság hiánya 
3 százalék alatti, ahol az infláció gyakorlatilag nulla, ahol a lakosság fogyasztása most 
már folyamatosan 3 éve minden hónapban növekszik, a lakossági megtakarítások 
folyamatosan növekednek. Tehát nagyon örültem volna, ha ugyanilyen anyagokat 
kellett volna tárgyalni 2010 előtt, és akkor valóban nem itt állna az ország.  

Persze javítani mindig kell, mindig előre kell nézni, és mindig kell találni olyan 
területeket, amelyre meg kell próbálni újabb forrásokat összpontosítani, de azt tudom 
mondani, hogy azon számok alapján, amiket mi látunk ebből, makrogazdasági 
tendenciák, azok alapján mi teljes mértékben tudjuk támogatni a benyújtott anyagot. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Horváth Imre képviselőtársamnak adok 

szót.  
 
HORVÁTH IMRE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Bányai képviselő úr 

engem szólított meg, nyilván néhány gondolatban szeretnék reflektálni a felvetésére. 
Azzal én tisztában vagyok, most már egyéves bizottsági tagság után, hogy a 
kormányoldal nem fogadja el a kritikát még a reális kritikát sem. Tehát az, hogy ki lett 
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fizetve az IMF-hitel, az egy ügy, de ugye azt önök is tudják, hogy Magyarország 
államadóssága nem csökkent, alapvetően nem csökkent. Na, most kifizettük mi az 
IMF-hitelt, rendben, ez a kormány dolga. Lehetett volna törleszteni később is, jobbra-
balra, de azt is meg kellene nézni, hogy milyen áron. Nézzük meg. Lenyúlták a 
magán-nyugdíjpénztárkasszát. Sokat beszéltünk róla. A nyugdíjemelések hogy néztek 
ki, milyen adókat vetettek ki: jövedéki adó, lásd, a nyersolaj világpiaci ára csökken, 
erre a benzin ára emelkedett. Meg sorolhatnám. Nem akarok ezzel untatni, de a-tól a 
b-ig olyan adónemeket lehetne felsorolni, amivel a lakosságot sújtották. Minimálbér 
megadóztatása, és a többi. Tehát nézőpont kérdése ez. Én azzal is egyetértek, hogy 
viszonyítani sem lehet, de azért valamihez kell viszonyítani. Most mondjam azt, hogy 
2008-as világgazdasági válság és a többi. Ebből ki kellett lábalni, és akkor 
viszonyítgatunk 2010-es adatokhoz. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy el kell fogadni 
a kritikát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Hirt Ferenc úr jelentkezett 

következőként hozzászólásra. Parancsoljon. 
 
HIRT FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Hát hála Isten, lehet 

viszonyítani. Én 2006 óta vagyok a Magyar Országgyűlésnek a tagja, és ezt már a 
parlamentben is elmondtam egyszer. Mikor megvizsgáljuk a szocialisták első hat évét 
2002-től, 33 európai ország tekintetében, ami Portugáliától Törökországig terjed, 
akkor folyamatosan 1-2-3. helyen vannak a legrosszabb költségvetések terén. Tehát 
Európa bajnokai voltak önök, azokban az időszakokban - és 2008 előttről beszélek -, 
amikor gyakorlatilag jó volt a konjunktúra, ment a világgazdaság, könnyű pénzek 
voltak. És amikor a MOL-ról beszélünk, elnézést, hogy politikusok vagyunk, és nem 
tudunk ebből a szerepből kilépni, mindent eladtak. A MOL-tól a reptértől kezdve, a 
MÁV-tól kezdve, mindent pénzzé tettek, mégis olyan borzalmas költségvetési 
számokat produkáltak, amik egyszerűen felfoghatatlanok voltak, épp ésszel 
felfoghatatlan. Mindig azt szoktuk meg önöktől, hogy milyen gyorsan és korán 
elfogadjuk a mostani költségvetéseinket, és ez bizonytalan, meg teljesen rossz 
lábakon fog állni. Én megmondom őszintén, hogy büszke vagyok a 2015-ös 
költségvetésünkre, örültek volna, ha ilyet tudtak volna produkálni év végére, és én 
abban hiszek, hogy a következő költségvetések még szebbek lesznek. És még egyszer 
mondom, hogy köszönőviszonyban nincsenek azok a számok, amiket tetszett itt 
említeni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Úgy látom, hogy a plenárison elkezdett 

vitához hasonlóan a bizottságban sem tudják egymást meggyőzni a bizottsági tagok. 
Engedelmükkel jómagam most részletezném a Jobbik-frakció álláspontját, főleg 
annak érdekében, hogy aztán a későbbiek során ez még a parlament elé is 
kerülhessen. Nyilvánvalóan úgy látjuk, ahogy már részleteztem ez imént, hogy a 
zárszámadási vita, mint olyan stílusában nem pont azt takarja és tartalmában sem, 
amire eredetileg ezt kitalálták. Tehát nem a tények, számok teljesüléséről, annak 
mikéntjéről, annak szabályszerű mivoltáról szól főleg, hanem 80 százalékban 
gazdaságpolitikai jellegű vitáról. Hozzáteszem: problémát jelent az is, hogy nincs 
igazából olyan teljesítménymérő rendszerünk, amely alapján ezeket a tényeket, 
számokat azok szabályszerű mivoltában össze tudnánk vetni, hiszen álláspontunk 
szerint az Állami Számvevőszék vizsgálatai is legalábbis hiányosak. Költségvetési 
szervek tekintetében a több mint 700 ilyen érintett szerveződésből 
szúrópróbaszerűen százat vizsgált a Számvevőszék, ott sem teljes körű vizsgálatokat 
folytat. És hát bizony azt látjuk, hogy mondjuk, a Miniszterelnökség kiadási 
előirányzatainak vizsgálata során nagyon-nagyon szegényes az a taglalás, ami 100 
milliárdos pénzek elosztásáról szól. Ugyanakkor, hogy egy pozitív példát is említsünk, 
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az elfogultság látszatát elkerülendő, a helyi önkormányzatok támogatása címszó alatt 
meg a határátkelőhelyek fenntartása tekintetében is, 86,9 millió forint került itt 
elkülönítésre. A kellő részletességig precizitással azért itt taglalják azt, hogy mégis 
mire mennyit, miért és hogyan költenének, ugyanakkor a Miniszterelnökség címszó 
alatt egy százmilliárdos tétel kapcsán ugyanez nem történik meg. 

Tovább is mehetünk. Számos esetben a Miniszterelnökség tekintetében az 
elkölthető összeget időközben módosította Magyarország kormánya, pontosabban 
módosíttatta az Országgyűléssel. Volt olyan eset, amikor egyharmadával, volt, amikor 
50 százalékkal növelték az elkölthető keretet. Aztán a plusz költési lehetőséggel 
jellemző módon ezek a Miniszterelnökségi címek nem éltek, de hát egy éven belül 
legalábbis szakmaiatlan a keret ilyen szintű kitolása, aztán a pótlólagos lehetőségek 
kérése után ennek nem kihasználása. Azt is látjuk, hogy a teljesítés realizálódása 
tekintetében itt 75,3 százalék és hasonló adatokat találunk. Tehát néha kissé 
értelmetlennek tűnik az kitolás, amit itt évközben a kormányzat az Országgyűlés 
felhasználásával kivitelezett. És hát akár az OECD korrupciós mutatóit vizsgálva, akár 
általános gazdaságpolitikai ismérveket figyelembe véve tökéletesen látható, hogy az 
elmozdulás nem mérhető, és az is, hogy Magyarországon a GDP felét közvetlenül vagy 
áttételesen továbbra is az állam költi el egy masszívan központosított szisztéma 
mentén, ugyanakkor bürokráciacsökkentésről beszélnek, pedig soha ennyi 
miniszterelnöki tanácsadó, helyettes államtitkár, államtitkár nem volt alkalmazásban, 
mint a harmadik Orbán-kormány idején. Ez természetesen javíthatná a 
hatékonyságot, de álláspontunk szerint jelen pillanatban ez nem történik meg.  

És még a szóba került államadósságot érintő adatokról egy szó: nominális 
tekintetben ugye folyamatos az államadósság növekménye, tehát sajnálatos módon 
nem sikerült kinőni mindezt a gazdasági növekedés által.  

És a gazdasági növekedésről még egy szót: a 3 százalék fölötti GDP-adat 
üdvözítő lenne, de az utolsó negyedéves vizsgálat tekintetében, ha ezt megtisztítjuk a 
szezonális hatásoktól, akkor azt látjuk, hogy egy igen szerény, 1,8 százalékos 
növekménnyel számolhatunk csak, amit erősen befolyásolnak német és egyéb 
autógyártó cégek szezonális ajánlatai. Tehát olyan külső hatások, amelyek elmaradása 
esetén akár a recesszió közeli helyzet is előállhat. Azt kell még hozzátennünk, hogy a 
munkaerőhiány által sújtott ágazatokban nem látjuk az érdemi elmozdulás 
megalapozását sem a korábbi költségvetésben, sem egyébként későbbiben. A 
legfontosabb pedig az, hogy a zárszámadás lehetne az egyik legjobb bázisa a 
következő évi költségvetés tervezésének, de ez ugye szakmailag teljesen kiüresedett 
koncepciót takar. Hiszen itt hónapokkal ezelőtt már elfogadtuk azt, amit most kellene 
megalapozni ezen számsorokkal és következtetésekkel. Így tehát sajnálatos módon 
meg kell állapítanunk, hogy a következtetések levonása, ha meg is történik, azok 
hasznosulása legalábbis csonka lesz. Köszönöm a figyelmet.  

Érdeklődnék, hogy a bizottság tagjai körében hozzászólási szándék adódik-e 
még. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. A hozzászólásokat köszönöm, és mivel 
jelentkezőt nem látok további hozzászólásra, kérem a bizottság döntését a HHSZ 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Kérdezem, hogy ki támogatja az 
előttünk fekvő törvényjavaslatot. (Szavazás.) 8 igent látok. Ki az, aki nem támogatja? 
2 nem. Tartózkodik? 2 fő. Köszönöm.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a döntés egyben felhatalmazás az 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Kérdezem, hogy ki kívánja 
lezárni a részletes vitát. (Szavazás.) 11 igen, ellene senki, 1 tartózkodás.  

Ki az, aki elfogadja a részletes vitáról szóló jelentést? (Szavazás.) 8 igen, ellene 
3, tartózkodás nincs. Ezzel a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük. Szeretném 
megköszönni helyettes államtitkár úrnak és munkatársának a megjelenést. 
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Az ellenőrző albizottság tagjainak megválasztása 
A mai munkánk nehezén túl vagyunk, de azért igen fontos napirendi pontok 

vannak hátra. A második tekintetében kell új tagokat választanunk. Tehát az 
Ellenőrző albizottságban megüresedett két helyre kell új tagokat választani a 
bizottságnak. Javaslatom szerint dr. Varga László helyére az albizottság elnökévé 
Lukács Zoltánt válasszuk az MSZP részéről és Volner János helyére Z. Kárpát Dánielt 
válassza meg a bizottság. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezzel le is zártuk ezt a napirendi pontot. 

A bizottság 2016. évi őszi munkatervének megvitatása és elfogadása 
A harmadik napirendi pont tekintetében a bizottság régóta emlegetett 2016. 

évi őszi munkatervének megvitatása és elfogadása lenne soron. Itt írásban több 
alkalommal kértük képviselőtársak részéről az ezt illető jelzéseket. Kiosztottuk a 
munkaterv tervezetét, amely tartalmazza a hozzá érkezett javaslatokat is, és 
tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy előreláthatólag az őszi ülésszakban 
még három ülésünk lesz, bár ezen a történelem változtathat, de november 3-a, 15-e és 
29-e merül fel e tekintetben. Kérem, hogy ennek figyelembevételével határozza meg a 
munkatervet is. Ez természetesen nem akadályozza meg, hogy a későbbiekben 
bármilyen napirendi javaslatot ettől függetlenül felvegyünk. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek további javaslata, észrevétele a munkatervvel kapcsolatosan. Parancsoljon, 
alelnök úr!  

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

azt jelezném, hogy itt a munkaterve megfogalmazásakor van néhány olyan 
megfogalmazás, ami egy kicsit prejudikálja az elvégzendő feladatokat. Lehet, hogy 
mégiscsak egy egyeztetés után a következő ülésre kéne visszahozni. 

 
ELNÖK: Számomra elfogadható az egyeztetés igénye minden esetben. Tehát 

akkor a következő bizottsági ülésen térnénk vissza a munkaterv már újabb taglalás 
utáni megvitatására. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk.  

Egyebek 
Szeretném az utolsó napirendi pont tekintetében megkérdezni a bizottságot, 

hogy bármilyen kérdés hozzászólás az egyebek tekintetében adódik-e. (Nincs 
jelentkező.)  

Az ülés berekesztése 
Ilyet nem látok, ezért szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a következő 

ülésünkre az említettek szerint előreláthatólag november 3-án, csütörtökön kerül sor. 
Amennyiben további felvetés még ekkor sincs, úgy szeretném lezárni az ülést, további 
eredményes munkát, szép napot, jó egészséget kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc) 

 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


