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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

m

Kérdés

„Meghaladta-e a felsőoktatási intézmények idei kiadási főösszege az 1000 Mrd (Egyezer
milliárd) forintot?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Draskovics Tibor pénzügyminiszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

A 2003 évi CXVI. tv. 50§.(6) szerint „A felsőoktatási intézmények tárgyévi intézményi
költségvetésük kiadási főösszegének 10%-os mértékéig hosszú távú (legfeljebb 20 éves)
kötelezettséget vállalhatnak ."

A Közbeszerzési Értesítőben 9353 (03 .12.17); 9637 (03 .12.31); 9736 (04.01 .05); 2322, 10108
(04.01 .16); 101 (04.01 .26); 2079 (04 .03 .19); 2665, 2671 (04.04.09) ; 1686 (04 .04.23); 2765,
3159, 3428 (04 .04.26); 2764, 2886, 3984 (04.04.30) számokon a zárójelben megjelölt napon
megjelent Közbeszerzési Értesítőben láttak napvilágot a felsőoktatási intézményeknek PPP
konstrukcióra utaló felhívásai. Őszesen legalább 5000 kollégiumi férőhely, közel 90 .000
nettó nm új épület, létesítését és közel 25 .00nm épület felújítását kívánják megrendelni .

Új épületnél a nettó (hasznos) mm-nek kb. 1 .3 szorosa a bruttó nm . Ennek kivitelezési
átlagára, berendezéssel együtt 350eFt/nm . A 20 év alatt a finanszírozásra és épületfenntartásra
ennek az összegnek 1 .8-szeresét kell kb . fordítani . Kollégiumok esetén a férőhelyenként
40.000 Ft/hó költséggel kell számolni 20 évig, évi 10 hónapon át . A felújítások finanszírozása
megegyezik a beruházásokkal, de ott 200 eFt/nm árral lehet becsülni .

A fenti becslések alapján a kiírt közbeszerzések összes értéke majdnem eléri a 120mrdFt-ot,
ami az idézett törvényi hely értelmében egyezer milliárdot jóval meghaladó idei kiadási
főösszeget feltételez az érintett körben .

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Helyesek-e a számításaim, illetve a törvények értelmezése?

2. Milyen biztosítékok vannak arra, hogy az intézmények a beruházások és felújítások
esetében a rájuk eső fele törlesztési részt fizetni tudják?

3 . A kollégiumok esetében az állami támogatások átcsoportosításával a kollégiumi díjakat 15
eFt/hó környékére, vagyis a teljes költségek kevesebb mint felére próbálják leszorítani az



intézmények. Mi lesz ezeknek a kötelezettségeknek az államadósság szerinti megítélése az
ESA95-ös irányelvek szerint? Növelik-e a magyar állam adósságát ezek a beruházások?

4. Ha növelik az államadósságot, becslése szerint mennyivel drágább az államadósság ilyen
„előállítása", ahhoz képest, ha a költségvetés közvetlenül venne fel hitelt?

5 . Ki lesz a felelős, ha államadóssággá válnak ezek a kötelezettségek, és ki lesz a felelős a
magasabb kamatok okozta kárért?

Kérem, hogy kérdéseimet, tekintettel az 1992 évi LX111 . 19. §-ra és a 20 . §-ának (1)
bekezdésére, közérdekű adat megismerése iránti kérelemnek is tekintse .

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2004 . május 19 . fc'.
Dr . Pósán László
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