
a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslat

általános vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban
Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és
jgazságügyi bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottsága, Európai integrációs ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottsága, Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága,
Ifjúsági és sport bizottsága, Informatikai és távközlési bizottsága, Környezetvédelmi
bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága, Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága,
Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága, Önkormányzati
bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi
bizottsága, a Társadalmi szervezetek bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága
megvitatta a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számon
beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a Házszabály 120 . § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás
mellékleteként az Országgyűlés elé terjeszti. A bizottságok véleményének
összefoglalója szóban hangzik el, előadója: Kékesi Tibor alelnök (MSZP), kisebbségi
vélemények előadója : Varfa Mihály elnök (Fidesz)

Budapest, 2004 . október 28 .
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Magyar Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága a 2004 . október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 .§ (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (15 igen és 10 nem szavazat mellett)

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai áttekintve a 2005 . évi költségvetési törvényjavaslat főbb számait,
figyelembe véve az abban megjelenő tendenciákat és prioritásokat, összességében általános
vitára alkalmasnak tartották az előterjesztést. Ellenzéki felvetésre reagálva elmondták,
hogy az államháztartásról szóló törvényben a költségvetési törvényjavaslat benyújtására
meghatározott szeptember 30-i határidőt azért nem lehetett teljesíteni, mert idén választások
nélkül történt meg a kormányváltás. Az új kormány október 4-én alakult meg, így csak akkor
tudja sajátjának tekinteni a költségvetést, és ezáltal válik hitelessé a közvélemény számára, ha
a költségvetést megalakulása után terjeszti az Országgyűlés elé . Valójában itt az a lényeg, és
az államháztartási törvényben lefektetett határidőnek is az a célja, hogy a Magyar
Köztársaságnak január 1-jére elfogadott költségvetése legyen. Ez a cél nem sérült, mivel a
jelenlegi tervek szerint a zárószavazást december 20-a körül meg lehet tartani úgy, hogy az
egyes vitaszakaszokban elegendő idő áll a képviselők részére véleményük ismertetésére .

A bizottság tagjai elmondták, hogy szokatlan, de nem egyedülálló az a megoldás a
törvényjavaslatban, hogy egyes helyeken a számadatokat - mivel azok a benyújtás
időpontjában még nem ismeretesek - kipontozva jelenítik meg . Véleményük szerint az
alapkérdés itt az, hogy a bevételi és kiadási főösszegek, illetve a hiány mértéke megfelelően
meghatározott, illetve megalapozott legyen. A kipontozott számok pedig módosító javaslattal
pontosan, a tárgyalás menete során meghatározásra fognak kerülni .

Az Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi

bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz



Budapest, 2004 . október 26 .

A bizottságtagjai üdvözölték azt,, hogy á bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek
költségvetési támogatása - ugyan különböző mértékben -, de növekedett. Így az
Alkotmánybíróság költségvetési támogatása több mint 180 millió forinttal, az Országgyűlési
Biztosok Hivatalának támogatása több mint 150 millió forinttal, az Állami Számvevőszék
támogatása közel 300 millió forinttal lesz több, mint 2004-ben .

Külön szóltak a képviselők arról, hogy a bíróságok és az ügyészség költségvetési
javaslata jelentősen eltér a kormány által javasolt adatoktól . Amennyiben a kormány javaslata
kerülne elfogadásra az ügyészségek vonatkozásában, akkor is 2 milliárd 300 millió forinttal
növekedne a költségvetési támogatás a tavalyi előirányzathoz képest. A támogatási előirányzat
biztosítja a 2005 . évi 6 %-os illetményemelést, a 35 éves jubileumi jutalom fedezetét,
hozzájárul az informatikai fejlesztések többletkiadásaihoz, a folyamatban levő rekonstrukciós
munkálatok és az új ügyészségi épület-beruházások befejezéséhez szükséges források
megteremtéséhez .

Más a helyzet a bíróságok fejezetével kapcsolatban, ahol 10 milliárd forintos eltérés
van az OIT és a kormány javaslata között . A kormány által javasolt többlet biztosítja a 6%-os
illetményemelést, a 35 éves jubileumi jutalmat, biztosítja a debreceni és győri ítélőtábla
elhelyezésének befejezését, illetve a folyamatban levő beruházások folytatását . Az OIT által
készített költségvetésnek is van néhány olyan eleme, amelyek valóban szükségesek, mint
például a nép ügyvédje és a pártfogói felügyelet intézményének továbbfejlesztése . Ezeket a
törekvéseket a bizottság a költségvetési vita során mindenképpen támogatni fogja.
Több képviselő is kiemelte, hogy a Fidesz-kormány négy évének nagy vesztese az
igazságszolgáltatás volt . Négy év alatt a bírák, ügyészek javadalmazása 27 %-kal növekedett,
míg az utóbbi két évben ez az emelkedés 50%-os volt. Ugyanígy a költségvetési támogatás
összege is, mely 2003-ban ugyanannyival emelkedett, mint az azt megelőző négy évben
összesen. A bizottság tagjai a fentiek alapján úgy gondolják, hogy a bizottság
kompetenciájába tartozó, a kormánytól független szervezetek költségvetési támogatása
megfelelően alakul, ahol érdemes még jobb pozíciót lehet elérni, az a bíróságok fejezete
költségvetés .

Ellenzéki kijelentésre válaszolva a bizottság tagjai elmondták, hogy nem jelent
alkotmányossági problémát az önkormányzatok normatív támogatásának csökkentése,
hiszen sem az Alkotmányból, sem az Önkormányzati törvényből nem lehet levonni azt a
következtetést, hogy az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat az államnak
teljes körűen finanszírozni kellene . 2000-ben 5 .2%-os gazdasági növekedés mellett -3 .3
volt a reálérték alakulása az szja + állami támogatások körét tekintve . Ez a szám 2005-re 4%
körüli gazdasági növekedéssel számolva +3% körüli .

Az államadósság kérdésével kapcsolatban a bizottság tagjai kijelentették, hogy az a
tény miszerint az államadósság évről évre növekszik, az önmagában nem jelent nagyobb
megterhelést a lakosság számára, hiszen az államadósság finanszírozása döntően különféle
pénzügyi műveletekből történik . Nem lehet olyan költségvetési politikát követelni, hogy
egyszerre csökkentsük az adókat, növeljük a kiadásokat, csökkentsük a hiányt és az
államadósság is mérséklődjön. Ez csak 10-12 %-os gazdasági növekedés mellett lenne
lehetséges, ilyet azonban a magyar gazdaság eddig nem tudott elérni .

. Fo4 Gábor s. k.
bizo ság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2004. október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . ' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 11 igen, 10
nem) .

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a 2005. évi költségvetésről szóló
törvényjavaslatot és a kapcsolódó Állami Számvevőszéki jelentést, a javaslatot általános
vitára alkalmasnak találta és az alábbi többségi véleményfogalmazta meg.

Megállapítható, hogy a 2005. évi költségvetés a valós gazdaságpolitikai folyamatokat
figyelembe véve került megtervezésre. Tükröződik a versenyképesség megőrzésére és a
társadalmi igazságosságra való törekvés kettőssége is.

A 2005. évi költségvetés számos tervezésbeli és tartalmi újdonságot tartalmazott, az új
kormány megalakulása és a kormányzati struktúrában létrejövő változások
következtében. A projektfinanszírozás technikája megalapozottabb költségvetés
kialakítását tette lehetővé.

Az egészségügyi ágazat, az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségbiztosítási Alap
költségvetése tükrözi ezeket a megállapításokat . Mindkét fejezet költségvetési szándéka a
kormányprogramban megfogalmazott célok megvalósítása, végrehajtása. Ezek
elsősorban a mentés, a sürgősségi ellátás fejlesztése, az EU források hatékony
hasznosítása, népegészségügyi program feladatai és az ágazati informatikai rendszer
fejlesztése, illetve az erre megjelölt források koncentrált felhasználása .

A fejezetek költségvetése globálisan 7%-os növekményt tartalmaz. A Bizottság többsége
örömmel tapasztalta, hogy az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző kassza
előirányzata a 2005. évben mintegy 40 milliárd forinttal, az ÁNTSZ mintegy 3 milliárd
forinttal nagyobb forrásból gazdálkodhat .

Az előirányzatok és az Európai Unióból érkező összegek lehetővé teszik a
népegészségügyi program folytatását, a feltétlenül szükséges körzeti védőnői hálózat
kialakítását, elavult műszerek és gépek cseréjét, korszerűsítését, hospice pályázatok
befogadását, onkológiai centrumok és hemodinamikai központok fejlesztését .



A 2004-ben megkötött gyógyszerár-megállapodás elősegítette egy nyugodtabb
gyógyszerpiac kialakulását, keretet szabott a gyógyszerkassza kiáramlásának, továbbá
előrevetíti a lakossági terhek növekedésének mérsékelését .

A Bizottság többsége mindezek figyelembevételével a javaslatot általános vitára ajánlja .

Budapest, 2004. október 27.



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
október 26-ai ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . §
(2) bekezdése alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta.
(l Oi, 6n, Ot)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének és az ÁSZ
képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött rövid szóbeli kiegészítéseit .

Az Előterjesztő képviselője az előzetesen kiosztott, a bizottság feladat- és
hatáskörét érintő táblázatokkal (A 2002-2005 . évi költségvetés egyházi célú
támogatásai; Nemzeti és etnikai alapítványok és közalapítványok támogatásának
alakulása; A társadalmi szervezetek támogatásának alakulása) kapcsolatban kiemelte,
hogy megfelelő pénzügyi alap áll rendelkezésre 2005-ben is . Az egyházak támogatása
általánosságban 3 %-kal növekedik, és az egyházi közoktatási és szociális
intézmények támogatása is nő. A kisebbségi támogatások alakulásával kapcsolatban
azt jegyezte meg az Előterjesztő képviselője, hogy hasonló a támogatás megoszlása a
korábbi évekhez, a kisebbségi önkormányzatok támogatása növekszik . Különösen az
újonnan felállított Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériumnak a kisebbségi és ezen belül roma támogatásra fordítandó
megnövekedett támogatásra (hazai és külföldi forrásokra) hívta fel a bizottság
figyelmét, valamint a kisebbségi közalapítványok jövő évi támogatására .



Az ÁSZ képviselője azt emelte ki, hogy az ÁSZ tudatosan törekedett arra, hogy
a költségvetésről szóló véleményét mindinkább sztenderdizált módon, az évenkénti
összehasonlást lehetővé tevő szerkezetben adja be ez évben is .

Az ÁSZ képviselője különösen a bizottság figyelmébe ajánlotta a bizottság
munkáját jelentős mértékben megkönnyítő Függeléket, amely az ÁSZ-nak az egyes
fejezetek tervezőmunkájáról, előirányzataik megalapozottságáról kialakított
véleményét tartalmazza, valamint a megállapításaikat alátámasztó példákkal is
részletesen .

A bizottság meghallgatta továbbá az állampolgári jogok országgyűlési biztosát
is, aki elégedetlenségét fejezte ki az ügyben, hogy az Országgyűlési Biztosok Hivatala
által használt székhely jogi helyzete még mindig nem rendeződött, annak ellenére,
hogy az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának javaslatára,
a 2004. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 59/2004. évi (VI.14 .) OGY határozat
felkérte a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a rendezés
érdekében. Az országgyűlési biztos elmondta, hogy a megszorító költségvetési
intézkedésre tekintettel elálltak a 10 fős létszámbővítési igényüktől, de a székház
ügyének megoldásához ragaszkodnak .

A bizottság egyhangúlag támogatja a biztos kérését és módosító javaslatot kíván
benyújtani .

A bizottság lehetőséget adott az országos kisebbségi önkormányzatok
elnökeinek is felszólalásra . A Német Országos Önkormányzat elnöke azt hangsúlyozta
ki, hogy a meghatározó, főbb kisebbségi célú előirányzatok három éve nem
növekednek . Az újonnan felállított „csúcs-minisztérium" költségvetésével
kapcsolatban, melynek alárendelt a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, arra hívta
fel a figyelmet, hogy „halmazatiban" megnövekedett ugyan a támogatás, de ezt úgy
kell nézni, hogy más tárcáknál viszont csökkent, így p1. az Oktatási Minisztérium e
célú támogatása a felére csökkent, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma e
tárgyú támogatása pedig kiüresedett. Sajnálattal jegyezte meg, hogy a nemzeti és
etnikai kisebbségi szervezetek támogatása - melyre a bizottság tesz javaslatot -
ugyancsak 110 millió Ft 2001 . év óta. A képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy az
egyházi intézmények közoktatási normatíváinak alakulása súlyosan érinti az országos
önkormányzatok által fenntartott oktatási intézményeket is .

A bizottság többsége támogatja az Előterjesztés Parlament által történő
elfogadását. A többség elfogadta, kielégítőnek és megfelelőnek tartotta az ellenzéki
kérdésekre adott válaszokat. A többségi oldalon felszólalás nem hangzott el .

Budapest, 2004 . október 26 .

	

G,
Donáth László

a bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
EURÓPAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottsága a 2004. október 28-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . " (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta.
(szavazati arány: 11 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A nemzetgazdaság hosszú távú fejlődésének alapvető érdeke, hogy minél
felkészültebb legyen az uniós forrásokból érkező pénzek fogadására. Ehhez a 2005.
évi költségvetés megteremti a szükséges társfinanszírozásokat. A bizottság fontosnak
tartja, hogy egyetlen uniós forrás sem veszhet el azért, mert a magyar partner nem teszi
hozzá saját társfinanszírozását .

A most következő évek meghatározóak lesznek országunk számára, hiszen a
csatlakozás után megnyílt közösségi források felhasználása várhatóan felgyorsul a
megvalósulás fázisába jutó programoknak, projekteknek köszönhetően, másrészről
pedig 2007-től az új, 2007-2013 közé eső pénzügyi tervnek köszönhetően nagyobb
összegű közösségi pénzek lehívására lesz lehetőségünk .

Mivel az uniós források felhasználására a költségvetés a feltételeket megteremti, a
bizottság fontosnak tartja, hogy ezen pénzek a hatékony és hozzáértő felhasználását
figyelemmel kísérje .

Budapest, 2004. október 28.
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FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához
Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2004 . október
26.-i ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. ' (2)
bekezdése alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95. ' (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta .
(szavazati arány :12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A GDP dinamikus 3.8-3.9 %-os növekedését elsősorban az iparban és az
építőiparban bekövetkezett emelkedések alapozták meg .
A keresetek dinamikája 2004-ben lényegében OÉT által elfogadott ajánlással
összhangban alakultak.
A reálbérek 2005-ben is a termelékenység-növekedéssel összhangban, de a 2004 .
évinél gyorsabban nőnek a már említett adóváltozások és kedvező inflációs
folyamatok révén. Összességében a növekedés üteme várhatóan meghaladja a 3%-ot .

A 2005. évi költségvetés társadalompolitikai prioritásai a következőek :

- Munkahelyteremtés,
- Igazságosabbá válik a gyermeket nevelők támogatása .
- Igazságosabbá válik az otthonra vágyó fiatalok lakástámogatása .
- A nyugdíjasok helyzete javul.

A foglalkoztatottság növelése érdekében minél több ember tarthassa el saját
munkájából a családját, hogy a munkavállalók ne csupán többet keressenek, de
többen keressenek többet. A jövő évi adó és járulékváltozások a közterhek
mérséklésével, különböző kedvezményekkel ösztönöznek a munkahelyek számának
növelésére, a foglalkoztatás bővítésére .



A 2005. évi adó- járulékpolitikai célkitűzései
Az adó- és járulékrendszer 2005. évi módosításának meghatározó célja, hogy a
közteherviselési rendszer is járuljon hozzá a nemzetgazdaság kiemelt céljainak
megvalósulásához, így
- a gazdaság te jesítőképességének fokozásához,
- a foglalkoztatás bővítéséhez,
- a megtakarítások és a befektetések ösztönzéséhez,
- az ország tőkevonzó és tőkemegtartó képességének erősítéséhez .
A minimálbér továbbra is adómentes, annak fennmaradását az adójóváírás biztosija .
Az arányosság, igazságosság és semlegesség elvét erősíti a tőke és munkajövedelmek
adóterheinek harmonizációja. Az adóterhek közelítését és összhangba hozását az
átlagjövedelem adóterheivel, az elkülönülten adóztatott jövedelmek lineáris
adókulcsának emelése szolgálja .
Az adókedvezmények közül egyetlen jogcím sem szűnne meg, azonban annak
érdekében, hogy az adóztatás progresszív jellege kevésbé torzuljon, indokolt az
igénybe vehető adókedvezményeket korlátozni.
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését, valamint a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatását a társadalombiztosítási járulék-teher
célzott csökkentése szolgálja . Az új kedvezmény a fiatalokra, a gyermeket vállaló
anyákra, a GYES, GYET, GYED és ápolási díj lejárata után munkát vállaló
személyekre, (abban az esetben, ha korábban munkaviszonnyal nem rendelkeztek,
vagy az ellátás ideje alatt munkahelyüket elveszítették) és az 50 évfeletti tartósan
munkanélküli személyre terjedne ki. A foglalkoztatók ezen munkavállalóik után a
megfizetett járulékok egy részét a Munkaerőpiaci Alapból - 9 hónap időtartamra -
igényelhetik vissza.
A vállalkozások (ideértve az egyéni vállalkozókat is) potenciális beruházási
lehetőségét javítja a helyi iparűzési adó 25%-a helyett 50%-ának levonhatóvá tétele
a társasági adóalapból (egyéni vállalkozónál a bevételből .
A kis- és középvállalkozásnál a foglalkoztatás elősegítését szolgálja a
munkahelyteremtést szolgáló beruházásokhoz a hatályos szabályoknál (300 fő,
hátrányos régióban pedig 150 fő) kedvezőbb, a vállalkozás méretétől függő, létszám-
növelési feltétel előírása a fejlesztési adókedvezménynél . A javaslat a létszám-
növelési feltételre kisvállalkozásoknál 30 fő, hátrányos régióban pedig 15 fő,
középvállalkozások esetében 150 fő, hátrányos régióban pedig 75 fő .
A mikrovállalkozások versenyképességét egy új társasági adóalap-csökkentő
kedvezmény is segíti. A legfeljebb 5 főt foglalkoztató adózó (a mikrovállalkozások egy
része) társasági adóalap csökkentést érvényesíthet, az évesített minimálbér
létszámnöveléssel arányos összegének megfelelően, foglalkoztatási kötöttség előírása
mellett. Ugyanezeket a szabályokat alkalmazhatják a személyi jövedelemadóban
adózó egyéni vállalkozók is .
A helyi iparűzési adóban a vállalkozók adóterheinek csökkentése érdekében új,
foglalkoztatást ösztönző adóalap-kedvezmény kerül bevezetésre . Ezen adóalap-
kedvezmény igénybevételére valamennyi olyan vállalkozás jogosult, amelynél a
vállalkozás által foglalkoztatottak éves átlagos létszáma növekszik . Az adóalap-
kedvezmény mértéke mindenfő növekmény után 1 millió forint.
A foglalkoztatás elősegítését is szolgálja a foglalkoztatói terhek célzott csökkentését
tartalmazó intézkedés (differenciált járulék teher csökkentés) mellett, a tételes



egészségügyi hozzájárulás havi összegének csökkentése 2005 . évtől valamennyi
foglalkoztatóra kiterjedően .
Ugyancsak foglalkoztatás ösztönző hatású a részmunkaidős munkavállalás
lehetőségének kiterjesztésére, a munkára való ösztönzés érdekében a
részmunkavállalás lehetőségének biztosítására, illetve lehetővé tételére szolgáló
javaslat.
A részmunkaidőhöz kapcsolódó arányosan kevesebb „rész" egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség lehetővé tétele, valamint a közigazgatásban
foglalkoztatandó ösztöndíjas gyakornokok foglalkoztatási kedvezményezése
megvalósul.

Az elmúlt évek jelentős bérpolitikai lépéseire támaszkodva a következő években az
elért bérszínvonal reálértékének a korábbiakhoz képest kisebb ütemben, de a
nemzetgazdasági teljesítményekkel és a versenyszféra kereseteivel összhangban
növekednie kell. A közszférában foglalkoztatottak számára érzékelhető
keresetnövekedést indokolt - reálértéken - biztosítani.

Az elkülönített állami pénzalapok közül a Munkaerőpiaci Alap áttekintése :

Az Alap járulékbevételeinek mértéke az előző évihez képest változatlan marad, a
munkaadói járulék mértéke 3%, a munkavállalói járulék mértéke pedig 1% .
Az aktívfoglalkoztatási eszközökre a decentralizált keret felhasználásával havonta
átlagosan 80 ezer fő képzése, illetve támogatott foglalkoztatása valósulhat meg, ami
közel 2 százalékponttal járul hozzá a munkanélküliségi ráta csökkentéséhez. Továbbá
az Alap az EU Humánerrőforrásfejlesztési Operatív Program társfinanszírozására
is ad át forrást. Új kiadási cím jelenik meg 2005-ben. a munkáltatói terhek
csökkentésére a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek alkalmazása esetén a
járulékkedvezmény visszatérítése . A huszonöt év alattiak és az anyasági támogatás
után elhelyezkedők foglakoztatása esetén a társadalombiztosítási járulék fele
visszaigényelhető. Az ötven év feletti tartós munkanélküli személy foglalkoztatása
estén pedig a társadalombiztosítási járulék és a munkaadói járulék pályázati úton
visszaigényelhető.

Az új költségvetés-politika a modern állam megteremtésének politikája, amely nem az
államháztartás méretének, az állami kiadásoknak az egyszerű csökkentését jelenti,
hanem a közpénzek mainál hatékonyabb és célzottabb felhasználását, az állam által
nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalát, az igazságos közteherviselést és az
esélyteremtő, szolidáris szociálpolitikát .

Budapest, 2004. október 26.

Dr. Balsai István
elnök
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Bizottsági ajánlás általános 'vitához

Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a 2004. október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta / általános vitára nem tartotta
alkalmasnak . (szavazati arány : 15 igen, 12 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Gazdasági Bizottság október 26.-án, kedden tárgyalta meg a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . Sz. törvényjavaslatot, melyet
15:12 arányban általános vitára alkalmasnak tartott .

A Bizottság többségi véleménye az alábbiakban foglalható össze :

A költségvetés jól fémjelzi, hogy a 2000-ben elindult gazdasági zuhanást
sikerült 2003-2004-ben megállítani, s elmondható, hogy a tartós pozitív tendenciák
tovább folytatódnak 2005-ben is . 2005-ben folytatódni fog a gazdaság magas szinten
való növekedése, a költségvetés 4 százalék körüli növekedést feltételez és tervez .
Tovább nő a lakosságfogyasztása, ez mintegy 3 százalékkal fog bővülni .

A beruházások szintén magas szinten fognak tovább növekedni . Az idei 8-
10 százalékkal szemben 7-8 százalékos beruházásnövekedéssel számol a költségvetés a
2005. évre.

Megfigyelhető, hogy az állami újraelosztás is csökkenő szintet mutat : a 2003-
bas 50 százalék feletti arányhoz képest 2004-ben már 49,1 százalék az újraelosztás



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

tervezett mértéke, de a költségvetés 2005-re 47,5 százalékos állami újraelosztással
számol.

Tovább csökken az adóterhelés, mint ahogy ez 2004-ben és 2003-ban is így
volt. A jövedelemcentralizáció 42 %-ra csökken a 2004 . évi 43,5 %-ról, az
adócentralizáció pedig mintegy 38 %-ra a 2004. évi 38,5 %-ról. A többségi véleményt
megfogalmazók álláspora ja szerint ezek a számok, egy egészséges, jó szerkezetű
gazdaság irányába mutatnak .

A kormányzati szektor adóssága a 2005. évben - 59,6-ról, ami a 2004. évi,
várható, kormányzati adósság a GDP százalékában - 58,6 százalékra fog csökkenni .

A magyar lakosság helyzetét vizsgálva dinamikus, 3-4 százalékos reálbér-
növekedéssel kell számolni . 2002-2003-ban mintegy 24 százalékkal nőtt a bérek
vásárlóereje, 2005-ben az emelkedéssel együtt közel 30 százalékkal magasabb lesz a
reálbér, mint p1. a 2001-es szint.

2003-ban átlagosan 6 százalékkal emelkedik a közszféra dolgozóinak keresete,
amely részben az adócsökkentés hatására, részben pedig a 3-4 százalékos reálbér-
növekedés hatására valósul meg.

A nyugdíjasokkal kapcsolatban a 2002-2003 évi mintegy 17 %-os
reáljövedelem-növekedést követően az idén újabb 2 százalékos növekedés várható .
2005-ben a költségvetés mintegy 3-4 százalékos reálgyarapodást tartalmaz a
nyugdíjasok számára. Így, ha a 2005. évi nyugdíjak vásárlóértékét nézzük, akkor az
24 százalékkal fogja meghaladni a 2001 . évit. A költségvetésben 2085 milliárd forint
van beállítva a nyugdíjakra. Ez 53 százalékkal több, mint amit például 2002-ben az
előző kormány tervezett. A költségvetés 9 százalékkal többet fordít a
nyugdíjkiadásokra. Ebből részben a nyugdíjak év elején 6-6,5 százalék között
emelkednek, további 2 százalék növekedést jelent az immár további egy hét nyugdíj, és
további növekedést eredményez az özvegyi nyugdíjak idei, novemberben 25 százalékról
30 százalékra történő emelése .

Ha a szociálpolitikáról beszélünk, akkor meg kell említeni a gyermekekhez
kapcsolódó támogatásokat is. 2005-ben a gyermekekhez kapcsolódó közvetlen családi
támogatás 376 milliárd forintra fog nőni . E támogatás mellett mintegy 35 milliárdot
tesz ki a családi adókedvezmény összege.

Egészségügyi kiadásra, gyógyító megelőzésre 697 milliárdot,
gyógyszertámogatásra 284 milliárdot fordít a költségvetés . 12 milliárd forint
várhatóan az az összeg, amelyet az egészségügyben fejlesztésre lehet fordítani .
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A csökkenő gyermeklétszám mellett nő az oktatásra fordított közkiadások
összege is, mintegy 1846 milliárd az előirányzat . Csak érdekességképpen : ez
57 százalékkal több, mint 2002-ben volt.

Jövőre 9 milliárd forint támogatás biztosítja a gyermekek ingyenes
tankönyvellátási programjának a befejezését, amely szerint 2005 szeptemberében a
közoktatás mintegy 13 évfolyamán ingyen kapják a tankönyveiket a 3 és több
gyermekes, egyedülálló szülők, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
jogosult gyermekek. 25 milliárd forint a gyermekek kedvezményes iskolai étkeztetését
fogja támogatni.

A felsőoktatással kapcsolatban megemlíthető, hogy szeptembertől a lakhatási
normatíva összege 60 ezer forintról diákotthoni elhelyezésnél 80 ezer forintra
emelkedik.

A mezőgazdaság szempon jából is egy olyan év kezdődik, amely azt jelenti,
hogy a gazdák támogatása például a 2002 . évit 112 milliárd forinttal fogja
meghaladni. De a 2004. évi 290 milliárdot is 328 milliárdra bővíti a költségvetés
támogatása, amely részben hazai, részben európai uniós támogatásokat tartalmaz .

A költségvetés szolidáris alapon, egy növekvő gazdaságot feltételezve egy
növekvő magyar gazdaságot fog jelenteni a magyar társadalom számára .

A vitában felmerült, hogy a 10 millió magyar állampolgár valószínűleg mind
különbözőképpen költené el azt a pénzt, ami rendelkezésre áll . Minden kormánynak
megvan a maga értékrendje, ami alapján a prioritásokat megfogalmazza .

Felmerült az a gondolat is, hogy, bár az igények mindig most azonnal
jelentkeznek - mindenki most akar autópályát, most akar európai módon élni . . . stb . -
sajnos nem lehetséges mindig mindent azonnal kifizetni, teljesíteni. Meg kellett találni
azt a módszert, hogy mi az, amivel most megvalósul az állampolgárok jelentős
részének az érdeke, de a kifizetés a magyar gazdaság által vállalhatóan szétosztva
valósul meg.

-s -

Budapest, 2004. október 26.
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HONVÉDELMI BIZOTTSÁGA

Bizottsági a ánlás általános vitához

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága a 2004. október 27.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta.
(szavazati arány : 11 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A többségi véleményt megfogalmazók támogatják a 2005 . évi költségvetésben szereplő
támogatási, bevételi és kiadási összegeket.
A 2005 - 2014 közötti időszak terveinek, védelmi tervezési feladatok alapján kerültek
meghatározásra az erőforrások .
A Honvédelmi fejezet költségvetésében figyelembe vették az önkéntes haderőre való
áttérés 2005. évi finanszírozásával, a nemzetközi szerepvállalásból és szövetségesi
kötelezettségből adódó feladatok teljesítését .
A személyi jövedelem 6 %-os nominális és a 2 %-os reálbér növekedés a költségvetés
fő célkitűzéseivel összhangban van.
Az ország védelmi feladatainak ellátásához biztonságos fedezetet nyújt a költségvetés .
A fejezet belső arányai a feladatokkal összhangban van .
Budapest, 2004. október 27.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Idegenforgalmi Bizottság

Budapest, 2004. október 26.
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1054 Budapest, Széchenyí rkp . 19 .
Tel : 441-50-55 Fax: 441-50-57

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottsága a 2004. október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. V (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - 11 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül általános vitára
alkalmasnak tartotta.

Bizottsági vélemény :

A javaslat célul tűzi ki, a Magyar Köztársaság felzárkóztatását az
életkörülmények, a foglalkoztatás és a gazdasági teljesítmény terén, az
Európai Unió nyújtotta lehetőségek kihasználását - az EU-t, mint eszközt
tételezi fel -, valamint az igazságosságra törekvést (többek között a
nyugdíjak emelése, a fiatalok lakáshoz jutása vagy az önkormányzatok EU-
pénzekhez jutásának támogatása említhető) .

Ami a turizmust, mint a Bizottság szakterületét érinti :
több, mint 14,5 Mrd Ft a közvetlen turisztikai célú támogatás,
EU-források és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás áll
rendelkezésre,
a turizmus gazdasági potenciáljának erősödését segíti sok, más területen
szereplő forrás (útépítések, közlekedésfejlesztés, kulturális örökség,
világörökség-fejlesztések, nemzeti parkok korszerűsítése, épített örökség
látogathatóvá tétele, területfejlesztés, stb .)

Összefoglalva, ez egy turizmusbarát költségvetés! Módosításokkal általános
vitára javasoljuk .

Dr. Tompa Sándor
alelnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága a 2004 . október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . . (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány :11 igen, 10
nem, 0 tartózkodás))

Bizottsági vélemény :

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta és általános vitára
alkalmasnak talált a Köztársaság 2005 . évi költségvetését . A kormányzati változások
abban a tekintetben érintik az ifjúsági és sportterületeket, hogy az eddigi Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium helyett létrejött az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium valamint a Miniszterelnöki hivatalon belül a Nemzeti
Sporthivatal. A szervezeti változások ellenére a költségvetés továbbra is garantálja a
gyermek és ifjúság, valamint a sport ügyének a biztonságát és fejlődését .

A szocialista-szabaddemokrata kormányok programjában kulcsszerepet játszott az
ifjúságügy, a gyermek és fiatalkorúak életének javítása . 2002 óta általánosan
növekedtek az ifjúsági szektor életét közvetlenül vagy közvetve elősegítő költségvetési
források, másrészt a gyermekeket és az ifjúságot érintő kérdésekre fokozott figyelem
irányult a kormányzat különböző ágazataiban . Ennek eredményeképp hazánk
költségvetésének 2003-ban és 2004-ben is mintegy 20%-a szolgálta valamilyen módon
a gyermekek és az ifjúság érdekeit, tehát minden ötödik adóforint a gyermekekhez
kerül vissza. Az ingyenes ECDL és nyelvvizsga mellett folytatódik a hátrányos
helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatását, fejlesztjük az ifjúsági turizmust és
az erdei-iskola programot és folytatjuk a játszótér programot



A 2004. évi költségvetés biztonságot teremt a fiatalabb korosztályok, a családok és a
sportvilág számára ugyankkor hozzájárul a szakterületek fejlesztéséhezés
modernizálásához .

A Gyurcsány kormány megkülönböztetett figyelemmel fordul az ifjúsági civil,
valamint a sportszektor felé, hiszen a kormányprogramjában megfogalmazott nyitott,
párbeszéden és konszenzuson alapuló társadalom kialakításának szándéka valós igény
a Magyar Szocialista Pártban és a kormányzatban egyaránt .

A 2004. évi költségvetés biztosítja Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériumának valamint a Nemezeti Sporthivatalnak, hogy elássa a terülttel
kapcsolatos feladatokat és vállalásokat .

Budapest, 2004 . október 26 .

c) Ver--- JTörök Zsolt
országgyűlési képviselő

MSZP
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Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Bizottsági ajánlás általános vitához

Budapest, 2004. október 26 .

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséról szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt OrszággyúZés!

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a 2004. október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (6 igen, 5 nem).

Bizottsági vélemény

Az infokommunikáció jelentőségét, nemzetgazdasági súlyát tekintve sokkal-sokkal fontosabb, mint
ahogy az a költségvetésből kitűnik . Az a megállapítás, hogy az infokommunikáció inkább
szabályozásfüggő, mint költségvetésfüggő, az a költségvetési javaslat alapján teljességgel
megalapozott. Ez a nemzetgazdasági ág számára védelmet is jelent, hiszen ha nem függ annak
mértéke miatt a költségvetéstől és támogatástól, akkor fejlődése inkább a szabályozástól függ. A
szabályozás ilyen szempontból a korábbi és a mostani adószabályok által is korrektnek tekinthető,
előre mutató . Tekintettel tehát arra, hogy a szabályozás korszerű és nagyon előremutató és
remélhetőleg ez a tendencia csak javul a következő időszakban .
Azzal, hogy a következő években az infokommunikáció jelentősége olyan nagy lesz, hogy a
szabályozáson túl ez a költségvetésben is kellő súllyal megjelenik, az Informatikai és távközlési
bizottság (6 igen, 5 nem szavazat ellenében) általános vitára ajánlja a törvényjavaslatot .

Márfai Péter
alelnök



Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága 2004 . október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján - megvitatta
és azt - a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános
vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 15 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az igazságosság a mottója a 2005 . évi költségvetési törvényjavaslatnak .
Ehhez az igazságosabb újraelosztáshoz csak egy őszinte, a valós folyamatokhoz igazodó
jogszabályon keresztül vezet az út.
Ki kell mondani, hogy a szándékok, a jogos igények közül melyek teljesíthetők, melyek
halasztandók. A költségvetés a lehetőségek és szükségszerűségek ötvözete .
A törvényjavaslat preferenciái világosak

igazságosabb közteherviselés mellett
igazságosabb családtámogatást,
igazságosabb otthonteremtési támogatást,
munkahelyteremtést, bővülő foglalkoztatást és a nyugdíjasok javuló helyzetét

célozza meg elsősorban .
A már bő 1 éve javuló gazdasági adatok a GDP 4 %-os növekedése, az ipari termelés, az export, a
beruházások látványosan magas szintje, az átmenetileg megugró, de mostanra jelentősen
csökkenő infláció, illetve a határozottan kordában tartott jövedelemkiáramlás biztosítja a jövő évi
tervek megalapozását .

Bizottsági ajánlás általános vitához



2005-ben is 5 %-ot megközelítő gazdasági növekedéssel, 6-8 %-os beruházás bővüléssel, a
behozatal emelkedését meghaladó 10-12 %-os exportdinamikával számolhatunk . Az éves infláció
4,5 % körül várható, és a reálbérek 3 %-kal emelik az emberek életszínvonalát jövőre .
Javul a folyó fizetési mérleg és az államháztartás hiányára vonatkozó előrejelzés is, ennek
következtében csökken az államadósság GDP-hez viszonyított aránya. Fokozatosan közelítünk a
felzárkózási program által meghatározott célkitűzésekhez .
A közel 10 ezer md-os kiadási főösszeg mintegy 60 %-a a jóléti funkciókat szolgálja, az állam
létszámában, gazdálkodásban újfent takarékos szereplője lesz az új költségvetési évnek .
A bevételek terén az import ÁFA ugyan jelent némi bizonytalanságot, a még kockázatosnak
nevezhető vámbevételek mértéke mára elenyésző, de ez sem a bevétel egészét, hanem annak kb .
1 %-át érintheti, ezért az előterjesztés a váratlan kiadásokra egyébként is megképzett általános
tartalék mellett egy finanszírozási tartalékot is létrehoz, mely kezeli a részben ebből, részben a
kamatpályából, részben az ún . felülről nyitott kiadási tételekből eredő rizikót .
A költségvetés helyzetét jelentősen javítja az EU-ból érkező források tömege . 2005-ben is nettó
kedvezményezettjei vagyunk a közösségnek, a 210 md-ra tehető fizetési kötelezettség mellett 324
md-os forrás áll rendelkezésre, melynek egyenlege tovább segíti az országot az uniós átlaghoz
való felzárkózásban .
A kiadások között a legnagyobb tételeket továbbra is a TB alapok jelentik. A nyugdíjalap
egyensúlyát feltételezve az egészségügyi alap, ezen belül a gyógyszerkassza hiánya, ezzel
központi finanszírozási igénye ugyan emelkedik, ám a nyári megállapodás 2006-ig garantálja,
hogy a gyógyszer-gyártók nem, vagy csak korlátozott mértékben emelik a támogatott
készítmények árát .
Az önkormányzatok finanszírozása 7 %-kal bővül, mely az EU-s forrásokkal eléri az 1450 md
forintot. Ez 10 %-kal haladja meg a 2004 . évi előirányzatot .
Jelentős a költségvetés kamatkiadása is . Remélhetőleg az imponálóan csökkenő infláció magával
húzza a térségben indokolatlanul kiugróan magas jegybanki alapkamat további csökkenését, s
ezzel teljesíthetővé válik a 880 md forintban rögzített adósságszolgálati előirányzat betartása.
Szeretnénk, ha az MNB számottevően, osztalékfizetéssel is hozzájárulna a 2005 . évi költségvetés
ezen tételének keretek között tartásához .
A fő célok közül itt is kiemelést kíván a családtámogatás költsége . A családi pótlék értékének
szinten tartása mellett az inflációt meghaladó mértékben emelkedik a gyermekneveléshez
kapcsolódó egyéb támogatások értéke, például a gyed 8 %-kal nő . Összességében 330 md-ot
fordítunk családtámogatásra jövőre, s ez közel 43 %-kal múlja felül a 2002-es induló állapotot .
Az otthonteremtés terén is bővülnek a támogatásokra fordítható források . 2005-ben már 217 md
forint jut erre a célra, mely szintén összevethető a 2002 . évi induló állapottal, amikor 63 md volt
ilyen okból elkülönítve.
A munkahelyek teremtését a Munkaerőpiaci Alap 279 md-os összege szolgálja . Az aktív
eszközök mellett a hátrányos térségek néha egyetlen kereseti lehetőséget jelentő közmunka
programjainak fedezetét is ez biztosítja .
Ennek eredményeképpen javuló aktivitási, foglalkoztatási és 5,8-6 %-os munkanélküliségi adatok
várhatók jövőre .
Végül nem tévesztjük szem elől a nyugdíjasokat sem . A svájci indexálás szabályai szerint az év
elején 6,25 % nyugdíjemeléssel nyitunk és a 13 . havi nyugdíj bevezetésének következő
fázisaként megkapják az 55 . heti juttatást is . A 2004-ben módosított kifizetési szabályoknak
megfelelően ennek felére április hónapban, másik felére november hónapban lesznek jogosultak .
A költségvetés hiánya tendenciájában, összességében és arányaiban is csökken . A kétféle
metodika szerinti értéke közel azonos, 4,5-4,7 % a GDP arányában .



A követelmény, hogy csökkenjen a GDP arányos államadósság is, 2005 végére 58,6 % várható .

A törvényjavaslatban hangsúlyos a beruházások, fejlesztések kérdése is . A kormányzati
beruházások értéke meghaladja a 40 md-ot, az önkormányzati fejlesztések 16,5 md
többletforráshoz jutnak, és a magántőke bevonásával megvalósítható, akár gyorsítható is a
gyorsforgalmi úthálózat építése, vagy a kollégiumi férőhelyek bővítése .

Az ÁSZ ezúttal is részletesen áttekintette a költségvetési tervezés folyamatát, tartalmát . Újra
elmondható, hogy bár javult, egyes kérdésekben (pl : fejezeti kezelésű előirányzatok) kifejezetten
üdvözlendő módon változott az előkészítés, még marad munka a következő kormányzati ciklusra
is ezen a téren .
Észrevételezik ismételten az Áht . változtatását, de meg kell jegyezni, hogy korábbi javaslatuk
teljesül, mivel 2,5 %-ra csökken az a határ, ahol törvénymódosítás szükséges a mértéket
meghaladó eltérés esetén .
Figyelemre méltó az az utalás, mely szerint javítható lenne a járulékok beszedésének
eredményessége, ha ez is része lehetne az APEH érdekeltségi rendszerének .

Összegezve a törvényjavaslat jól szolgálja az igazságosabb társadalom és a társadalmi
igazságosság iránti igényt. Teszi ezt úgy, hogy növekszik a gazdaság, gyarapodnak az emberek,
és több segítséget kapnak a rászorulók . Ezért a Költségvetési bizottság támogatja az
előterjesztést, azt általános vitára alkalmasnak találja .

Budapest, 2004 . október 27 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

zs

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága a 2004. október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartott . (szavazati arány: 11 igen,
10 nem)

Bizottsági vélemény :

1. A finanszírozandó feladatok között rangsorolni kell a kormánynak, a

pénzügyminisztériumnak és az ágazati minisztériumoknak. A kipontozott részek

indokoltsága nem vitatható a most is zajló egyeztetési folyamat miatt (pl . OET), az

egyeztetések lezárása előtt helyesebb nem determinálni a végeredményt .

Ugyanakkor az összevont tervezet értéket megfelelő szöveges magyarázattal

célszerű ismertetni .

2. A környezetvédelmi feladatok finanszírozásánál a fejezeti 68,2 milliárd forinton

túl, célszerű a szöveges indokolásban ismertetni az új felépítésű költségvetésben

másutt szereplő környezetvédelmi célú finanszírozási értékeket. Például

területfejlesztési fejezet környezetvédelmi előirányzatai 6 milliárd forint, kohéziós

alap környezetvédelmi célú támogatásai 18,7 milliárd forint, a környezetvédelmi



operatív programok 5,3 milliárd forint, az NVT agrárkörnyezetvédelmi támogatása

16,8 milliárd forint, decentralizált alapok környezetvédelmi ráfordításai legalább 6

milliárd forint értéket jelentenek. Ezekkel összességében 121 milliárd forint

környezetvédelmi célú finanszírozást tartalmaz a beterjesztett 2005 . évi

költségvetés . Ez 2004-hez viszonyítva mintegy 13 milliárd forint (plusz 11 %)

többlet lehetőséget biztosít. A decentralizált forrás biztosítás összhangban van a

költségvetés feladatorientált felépítésével és az uniós finanszírozás rendszerével . A

vitában elhangzott, hogy a következő költségvetési év során célszerű biztosítani a

más tárcánál tervezett környezetvédelmi célú források felhasználásának KvVM-mel

történő rendszeres egyeztetését. Különös figyelemmel arra, hogy az európai uniós

csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeink szakmai gazdája a KvVM.

3. Javasoljuk megvizsgálni a környezettudatos gazdálkodás erősítése céljából, hogy a

környezetvédelmi tárgyú költségvetési bevételek (például termékdíj,

környezetvédelmi bírság) álljanak közvetlenül a környezetvédelmi tárca

rendelkezésére és a központi költségvetés csak az ezt meghaladó részt

finanszírozza .

Budapest, 2004. október 27.

Dr. Turi-Kovács Béla
elnök
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KULTURÁLIS ÉS SAJTÓ BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához
Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága a 2004 . október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta .
(szavazati arány : 11 igen, 7 nem, és 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta a kormány képviseletében a Pénzügyminisztérium
főosztályvezető-helyettesének érintőleges összefoglaló tájékoztatását a 2005. évi
költségvetés általános célkitűzéseiről, fő számairól, prioritásairól, valamint a
kulturális terület költségvetési tervének, központi és helyi (önkormányzati) adatairól .
Az NKÖM közigazgatási államtitkára ismertette a költségvetés tervezésének
bázisszemléletét, új szabályozási módját, a tényt, hogy a prioritásokhoz alulról
építkezve alakították át a kulturális költségvetés szerkezetét . Külön kiemelte, hogy a
tárca költségvetése a feladat átcsoportosításból adódó forrásbővülés mellett mintegy
12,3 milliárd forinttal nő, ami jó pozíciót jelent .

A költségvetési törvényjavaslat 5 órás bizottsági vitájában zömmel ellenzéki képviselők
tettek fel kérdéseket, illetve fejtették ki véleményüket arról, hogy miért tartják általános
vitára alkalmatlannak a javaslatot . Álláspontjukat kisebbségi véleményként írásban is
előterjesztik.



A bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot . Abból
indult ki, hogy a költségvetés politikákat fordít le a számok nyelvére . Elfogadta a 2005 .
évi költségvetés társadalompolitikai prioritásait:

- igazságosabb közteherviselés,
- családtámogatási rendszer,
- otthonteremtés,
- munkahelyteremtés .

Tudomásul vette, hogy a kulturális költségvetés kereteit nem az igények és szándékok,
hanem az ország makrogazdasági helyzete szabja meg .

A kultúrát a kormánypárti képviselők úgy tekintik, mint az esélyteremtés eszközét, és
úgy vélik, a költségvetés terve erre tekintettel van . A programokhoz p1. közkincs,
jövőprogram, múzeumi modernizálás, felújítás, rekonstrukció, Országos
Dokumentációs Rendszer, nem csak a költségvetésben, hanem a vidék-fejlesztés,
informatika, oktatás területén is, valamint az Európa Uniónál (p1 . SAPARD, HEFOP)
találhatók források .

A kormánypárti képviselők is aggodalmuknak adtak hangot, amikor jelezték, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram finanszírozásában az áfa-kiesés ez évben is bizonytalanságot
jelent, s mivel az elmaradás oka nem egyértelmű, a jövő évi költségvetés
megalapozottsága e téren kétséges. Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy média
ügyekben a politikai bizalmatlanság közismert, ezért a jogi kétségeken túl nem
szerencsés a kulturális költségvetésben közszolgálati műsorkészítésre költségvetési
támogatási sort nyitni. Az ilyen források számára jobbnak tűnő hely az ORTT
Műsorszolgáltatási Alapon keresztülifolyósítás, pályáztatás . Álláspontjuk szerint nem
zárult le a vita, s nincs konszenzus a törvénytervezetben megjelenő tematikus
közszolgálati tv-csatorna ügyében .

Budapest, 2004. október 26.

711-
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Dr. Pető Iván
elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséróZ szóló
T111700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy úZés !

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága a 2004 . október 25.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta alkalmasnak . (szavazati
arány: 11 igen, 8 nem, 0 tartózkodás))

Bizottsági többségi vélemény :

A Külügyminisztérium fejezetében tartalmi és formai változások egyaránt nagy
számban találhatóak. Változik a célrendszer, nagyobb hangsúlyt kap az EU . generálta
feladatrendszer, növekszik a gazdasági diplomácia szerepe . Változik a struktúra,
elkerül az EU. integráció, ide kerül a határon túli magyarok ügye . A költségvetés
általános takarékossága a külügyi fejezetben is tetten érhető, mind a gazdálkodás,
mind a létszám tekintetében. A fejezeti kezelésű előirányzatok is jelentősen átalakultak .
Jelentős tételek (KFC, Államfői protokoll) elkerültek, míg a határon túli magyar
intézmények intézményesített programok integrálódtak a minisztérium költségvetésébe .
Számos új feladat megjelenése mellett kiolvasható a támogatások mértékének
megőrzése, egyes kiemelt területeken (Sapiencia Egyetem) bővítése volt a cél, melyet a
határon túli magyar szervezetek is kívánnak és támogatnak. Összességében a bizottság
általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

61
Budapest, 2004. októbere . .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági alanlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2004 . október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . ' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta / általános vitára nem tartotta
alkalmasnak . (szavazati arány :13 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

Az agrár- és vidékfejlesztés támogatását a 2005 . évi költségvetési törvény tervezete
szerint 327,8 Mrd Ft szolgálja, amelyből a nemzeti költségvetésből 158,4 Mrd Ft, az
Európai Unió költségvetéséből pedig 169, 4 Mrd Ft kerül biztosításra. Ezen a
növekményen túl az adótörvények igazságosabbá tétele, elsősorban az SZJA törvény
módosítása is pozitív hatású az agrár ágazat szereplői szempon jából .

A költségvetés tervezetében szereplő 327,8 Mrd Ft - amely 11,8 %-kal haladja meg az
előző évi szintet - megfelel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997 . évi CXIV
törvényben foglalt követelménynek. A törvény szerint az agrárgazdaság, benne a
mezőgazdaság közvetlen céljaira, a vidék lakosságmegtartó képességének
elősegítésére és megőrzésére, valamint a vidékfejlesztés agrárcélokat szolgáló
programjaira legalább a bruttó hazai termék (GDP) évenkénti növekedési ütemével
arányosan növelt összegű támogatást kell fordítani . Ez a követelmény az 1998-2001 .
évek átlagában minimálisan, az azt követő években növekvő mértékben teljesült .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A 2005. évi agrártámogatási előirányzat nagyságrendjének értékelésénél fontos
szempont, hogy ezen összeg felhasználása a 250 ezer regisztrált mezőgazdasági
termelőn keresztül a vidéken élő lakosság nagy tömegeit - minimálisan 550-600 ezer
főt - érint.
A 2005. évi költségvetési tervezetben szereplő támogatási előirányzatban az elmúlt
évekhez viszonyítva lényeges átrendeződés következett be mind az előirányzat
felhasználási céljait, mind annak forrásösszetételét, mind a döntési kompetenciákat
illetően. A nemzeti agrárpolitikának a közvetlen termelésre ható, a folyamatokba
aktívan beavatkozó mozgástere az EU forrásokból származó támogatások arányának
növekedésével folyamatosan szűkül és egyre inkább meghatározóvá válik az EU
agrárpolitika befolyása.

A megnövekedett 2005 . évi források hatékony felhasználásának alapvető feltétele az
EU követelményeknek megfelelően működő intézményrendszer és a támogatásra
jogosult mezőgazdasági termelők új körülménykehez történő megfelelő
alkalmazkodása.
Az uniós pénzek fogadását, azok felhasználásának ellenőrzését végző intézmények
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, növény- és állategészségügyi állomások,
határállomások, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet stb .) működtetéséhez szükséges
költségvetési előirányzatok a költségvetési takarékosságot szolgáló szervezeti
intézkedések egyidejű végrehajtásával a 2005 . évben rendelkezésre állnak. Ez annak a
báziskorrekciónak köszönhető, amelyben a költségvetés elismeri az EU intézmények
2004. évi tényszámait. Ez az MVH esetén 6,6 Mrd Ft .
A termelők megfelelő szintű alkalmazkodását és az intézményhálózat felkészültségét
jelzi, hogy az egységes területalapú támogatásra 208 ezer termelő nyújtott be
támogatási igényt és az lefedi az EU által megállapított 4,4 millió hektáros
támogatható terület nagyságot. Ez garanciát jelent az uniós forrás teljes
felhasználására. A SAPARD előcsatlakozási program sikere garancia arra, hogy
valamennyi EU programban sikeresek legyünk .

Az előirányzat a mezőgazdasági termelés támogatottsági szintjének a 2004 . évi 18,1
%-ról 19,8 %-ra történő javulását eredményezi . (Ez a mutató 2001-ben 13,8 % volt.)
Ezen kedvező változás ellenére a magyar mezőgazdaság támogatottsága jelentősen
elmarad az Európai Unió korábbi tagállamai mezőgazdaságának 30%-ot lényegesen
meghaladó átlagos támogatottsági szin jétől. A magyar mezőgazdaság felzárkóztatása
az uniós tagországok szintjére csak a kül- és belpiaci versenyképesség, a
mezőgazdasági termelés jövedelemtermelő képességének növelése révén a
támogatások reálértékének megőrzésével, illetve növelésével, valamint olyan
szerkezetváltással érhető el, amely figyel a világban zajlófolyamatokra .

--31-



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A szerkezetváltásnak fontos része lehet a Bioenergia-hordozók fokozottabb térnyerése,
az ehhez kapcsolódó növénykultúrák, illetve a termelés során keletkező melléktermékek
hasznosítása. Csak így biztosítható, hogy ne csökkenjen az agrár GDP volumene és
javuljon a vidék népesség eltartó képessége .

1

Dr. Magda Sándor
elnök

Budapest, 2004. október 27.



Nemzetbiztonsági Bizottság

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a 2004 . október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta, és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (6 igen, 5 nem szavazat) .

Bizottsági vélemény :

l . A Bizottság tudomásul veszi, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2005. évi
költségvetése a gazdasági reálfolyamatok figyelembe vételével, a költségvetés-politikai
célok érvényesíthetőségének érdekében, valamint a költségvetési determinációk alapján
35 .356,5 millió forint kiadási, 296,8 millió forint bevételi és 35 .059,7 millió forint
támogatási előirányzatot tartalmaz. A Bizottság a szolgálatok költségvetési
előirányzatainak bármilyen csökkentését nem támogatja .

2 . A Bizottság úgy látja, hogy a 2005 . évi költségvetés a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok részére - elsősorban a terrorizmus elleni küzdelem jegyében - biztosítja a
technikai fejlesztéshez, a műveleti munka erősítéséhez szükséges előirányzati többleteket .

3 . A Bizottság megállapítja, hogy a tervezett 6 %-os bérfejlesztéshez a 2005 . évi
költségvetés 4,5 %-os támogatást nyújt . A fennmaradó 1,5 %-ot a szolgálatoknak saját
hatáskörben megtett intézkedésekkel kell kigazdálkodniuk .

4 . A Bizottság megnyugvással veszi tudomásul, hogy a korábban megkezdett, kormányzati
döntésen alapuló fejlesztések folytatódnak. A 3027/2000 . Korm. határozat alapján az LK-
hoz szükséges speciális eszközök technikai ráfejlesztése 500,0 millió forint összegben
folytatódhat. A 3073/2002 . Korm. határozat szerinti IP alapú technikai rendszer
kialakítására 3 .000,0 millió forint szolgál . A rendszer működtetéséhez szükséges
munkaerő többletre a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 300,0 millió forintot kap, melyből
75 fő foglalkoztatása valósulhat meg .

Bizottsági a ánlás általános vitához



5 . A Bizottság kihangsúlyozza, hogy a terrorellenes küzdelem erősítése érdekében a
szolgálatok összesen 947,2 millió forint többlettámogatásban részesülnek. Ez az összeg
használható fel a műveleti munka bővüléséből fakadó működési többletekre, valamint a
műveleti munkához kapcsolódó technikai eszközök beszerzésére .

Budapest, 2004 . október 26 .

`Tóth Károly
a bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS

BIZOTTSÁGA
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága a 2004 . október 27-i ülésén
a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján
- megvitatta és azt - a Házszabály 95 . ' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . . (szavazati arány: 11 igen, 10
nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2005 . évi költségvetés az oktatási ágazatban az esélyegyenlőtlenségek mérséklésének
folytatására, korszerűbb taneszközök, felszerelések beszerzésére és az informatikai rendszerek
fejlesztésére fókuszál .
A tervezetben szerkezeti változások is vannak : a normatív hozzájárulások nem a BM
fejezetben, hanem a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szerepelnek .

•

	

A közoktatásban differenciált normatíva kerül bevezetésre . A differenciálás
létszámhoz kötött .

•

	

Elkülönül a közoktatás támogatási rendszerében az intézmények által ellátott szociális
és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások .

•

	

Az ingyenes tankönyv ellátásban részesülők köre bővül .
•

	

A közoktatási törvény módosításával a helyi önkormányzatok mozgástere bővül .

Jövőre - a tervek szerint várhatóan - másfélmilliárddal-, azaz 1500 millió forinttal kapnak
többet a központi költségvetésből a nem állami intézmények mint idén. Ebben
természetesen továbbra is szerepel az egyházi kiegészítő normatív támogatás is . Ennek a
mértéke összetett, több elemű számítás alapján alakul ki .



A tervek szerint tehát nem történne más, mint a számítás igazságosabbá tétele : az
egyházaknak juttatott többlet támogatás kiszámításába az tartozzon bele, amit
ténylegesen az oktatásra fordítanak az önkormányzatok .

Jövőre tehát nem szűnik meg az egyházak kiegészítő támogatása, ahogyan a 3 .5 -4%-os alap
normatíva sem .
2005-ben - várhatóan - az önkormányzati közoktatásban az egy tanulóra jutó támogatás
434 500 Ft, az egyházi oktatásban 440 300 Ft lesz .

Közoktatási feladatot ellátó egyházi fenntartók normatív és kiegészítő állami
hozzájárulásai

* Elszámolt támogatások, forrás : PM; 2003. évi adat OM
* Terv, várható érték, forrás : OM

Év 1998.* 1999.* 2000.* 2001.* 2002.* 2003.* 2004.**
Normatív támogatás 8,5 10,0 9,6 14,6 16,8 25,4 26,5
Növekedés az előző

évhez képest 17,2% -3,4% 52,0% 14,8% 51,6% 4,2%

Kiegészítő támogatás 3,5 5,3 5,0 6,8 7,6 13,6 15,3
Növekedés az előző

évhez képest SI,G 1~ú 36,1% 7 79,7% 2,2%

Összesen 12,0 15,3 14,6 21,4 24,4 39,1 41,8
Növekedés az előző

évhez képest 27,3% -4,3% 46,6% 13,8% 60,3% 6,9%



A tárca felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények

•

	

ingatlanértékesítésből származó bevétele az intézményeknél marad, amely
kizárólag az OM által jóváhagyott felújítási és beruházási célra fordítható .

A lakhatási és a diákotthoni elhelyezés normatívája 2005. szept. 1-jétől kettéválik:

• a diákotthoni elhelyezés normatívája 80.000 ezer Ft/év, a lakhatási támogatás
normatívája 60 .000 Ft/év lesz. (2004. évben a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt
kiváltó lakhatási támogatás normatívája 50.000 Ft/év)

PPP-beruházások

• Kizárólag állami felsőoktatási intézmények vállalhatnak hosszú távú (legfeljebb 20
éves) kötelezettséget 2005 . évben, amelynek célja felhalmozás vagy beruházást
helyettesítő szolgáltatás vásárlása lehet .

A jövő évi költségvetésben a források bővülnek . A tervezet figyelembe veszi, hogy a saját
pénzek mellett egyre nagyobb arányban jelenik meg az uniós pénz és a magántőke . Lényeges
változás, hogy az elosztás alapvetően a társadalmi igazságosságot biztosítja.

Az OTB többsége a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tarja .

Budapest, 2004. október 28.

Dr. Já osa y
elnök



A Magyar Országgyűlés
Önkormányzati bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága a 2004 . október 26-ai ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 12 igen és
1 D nem szavazattal))

Bizottsági vélemény :

A javaslat szerint a helyi önkormányzatok forrásszabályozása 2005 . évben alapvetően
nem változik. A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési
kapcsolatokból származó két forrás - az állami hozzájárulások és támogatások,
valamint az átengedett személyi jövedelemadó - együttes alakulása határozza meg .
A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek együttesen a 2004 . évi
országgyűlési előirányzathoz - 1 250 872,0 millió forint - képest 6,7%-kal (83,7
milliárd forinttal) 1 334 562,4 millió forintra , a 2004 .évközi - 10 milliárd forinttal
csökkentett - bázishoz képest 7,6%-kal (93,7 milliárd forinttal) emelkednek.
Az összeget növeli az EU-ból származó forrás, 54,4 milliárd forint, valamint az EU
társfinanszírozását és a kizárólag hazai forrásból megvalósuló fejlesztéseket szolgáló,
fejezetektől átvett pénzeszköz, 60 milliárd forint . Az így közel 1450 milliárd forintot
kitevő támogatás csaknem 10 %-kal haladja meg az előző évi előirányzatot .
A törvényjavaslat szerint az önkormányzati alrendszernek is hozzá kell járulni az
államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséhez. E tartalék az állami
hozzájárulások és támogatások együttes előirányzatának 2,5%-ában (21,7 milliárd
forintban ) kerül meghatározásra, s az átengedett személyi jövedelemadó terhére kerül
figyelembevételre a finanszírozásban .
A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokon belül az átengedett
személyi jövedelemadó 2005-re 2,4%-kal (11,1 milliárd forinttal) nő. A személyi
jövedelemadóból - az elmúlt évekhez hasonlóan- 40% - 455 728,0 millió forint -illeti
meg együttesen a helyi önkormányzatokat, 30% normatívan elosztva és 10% lakhelyen
hagyva .



A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok támogatásának rendszere
szerkezetében átalakul . Az alapszolgáltatásoknál a lakosságszám szerinti finanszírozás
helyébe a feladat és létszámarányos támogatás lép .
A 2004 .évi kiegészítő hozzájárulások helyébe a speciális alapellátási feladatok lépnek,
amelyek tartalma módosul. Új elemként jelenik meg az utcai szociális munka
hozzájárulása, amely a nagyobb lakosságszámú településeken a hajléktalan személyek
felkutatását, információnyújtást biztosítja .
A közoktatással összefüggő normatív támogatások mellett az óvodai neveléshez, az
általános iskolai oktatáshoz az ésszerűbb feladatellátást, a társulásban rejlő előnyök
kihasználását ösztönző normatíva bevezetését is tartalmazza a javaslat .
A személyi jövedelemadó és az iparűzési adóbevétel együttes növekedése révén
erősödő jövedelem-differenciálódás tompítására 2005 .évben a normatívan elosztott
személyi jövedelemadóból 92,6 milliárd forint szolgál, ami 3,4%-kal haladja meg az
előző évi keretet .
Az 5.sz.melléklet tartalmazza a helyi önkormányzatok által igényelhető központosított
előirányzatokat, melyek 42,5 milliárd forinttal (79%-kal) növekednek . A feladatellátás
racionálisabb megszervezésével összefüggő létszámcsökkentés egyszeri kiadásaira, a
többcélú kistérségi társulások további megalakulásához, működéséhez, a helyi
tömegközlekedéshez, az EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatok saját forrás
kiegészítéséhez, az önkormányzati belterületi utak burkolat felújításához és egyéb
célhoz kötötten igényelhetők a támogatások .
Kiemelendő, hogy a helyi közszolgáltatások többcélú kistérségi társulások útján
történő ellátásának ösztönzését összességében 15,5 milliárd forint támogatás szolgálja
a javaslat szerint .
A helyi önkormányzatoknál és intézményeikben foglalkoztatottak keresetének
átlagosan bruttó 6%-os növekedését irányozza elő a javaslat, ami a prognosztizált
infláció és a személyi jövedelemadó törvényt érintő változások eredményeképpen
3,5%-os reálkereset-emelkedést jelent .
A keresetnövekedés forrását illetően az igazgatásban az átlagosan 6%-os bérfejlesztés,
valamint a 13 .havi illetmények visszapótlását saját hatáskörű intézkedésekkel kell
megvalósítani . A közszolgáltatás területein a keresetemeléséhez szükséges összeget - a
forrásszabályozás keretében biztosított 37,8 milliárd forint támogatási többletet
kiegészítve - racionális gazdálkodással kell előteremteni .

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai a 2004 .évhez képest
összességében 8 560 millió forinttal növekednek ( a 2004.évet bázis évnek tekintve
7,0%-kal) .
Az Önkormányzati Bizottság többséd véleményét megfogalmazók szükségét
látják az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításának. Fontosnak
tartják, hogy a feladatfinanszírozásról térjen vissza a rendszer a
forrásszabályozáshoz .

Is n
a bizottság alelnöke

Budapest, 2004. október 26.



A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Rendészeti bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága a 2004. október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (12 igen, 9 nem szavazattal)

Bizottsági vélemény :

A költségvetés prioritásai elsősorban a gazdaság versenyképessége növelésére és bizonyos
szociális igazságtalanságok enyhítésére irányulnak . Aki elfogadja ezeket a prioritásokat,
nyilvánvalóan el kell fogadnia ennek bizonyos következményeit is .

A rendészeti szervekre nézve is fontos megjegyezni, hogy ez az első teljes európai uniós
évünk költségvetése . Amikor a magyar költségvetést általában megítéljük, nem lehet nem
figyelembe venni azt, hogy ez a költségvetés éppen az európai uniós tagságunk által bizonyos
értelemben determinált . Egyik oldalról meg kell felelni a társfinanszírozás követelményének,
másfelől hogy olyan források áramlanak be az országba, amelyek bizonyos gondokat
megoldanak. A schengeni alapból nemcsak a határőrség, hanem a rendőrség is komoly
fejlesztési forrásokban fog részesülni a jövő esztendőben, amely összességében egy
hatékonyabb működést eredményez . Ezek a források nyilvánvalóan kötődnek bizonyos közös
európai uniós érdekekhez, tehát például a határon átnyúló bűnözés elleni eredményesebb harc,
a külső-belső határok környékének egy eredményesebb biztosítása stb . Ezek alapján amikor a
szervek fejlesztési helyzetét a költségvetés alapján megítéljük, erre a tényre nem lehet nem
figyelemmel lenni .

Örömmel üdvözöli a bizottság, hogy bizonyos kezdeményezések történtek már az idei
költségvetés készítésekor a tervezés metodikájának megváltoztatására . Tudomásul kell venni,
hogy ezen a területen ténylegesen ki kellene alakítani egy sajátos tervezési metodikát, hiszen
olyan nemzetközi determinációk vannak, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni . A



tevékenység jellege, annak mértéke egy adott évben olyan körülményektől függ, amelyre
nézve az érintett szerveknek befolyásuk gyakorlatilag nincs . Egy triviális példán illusztrálva :
egy, a mórihoz hasonló ügy megjelenése nyilvánvalóan több százmillió forintos nem
tervezhető költséget jelent a rendőrség számára. Tehát nehéz a megalapozott tervezés, ami
egyik oka annak is, hogy az adósságállomány előállt .
Az mindenképpen dicséretes azonban, hogy a bűnmegelőzésre a Belügyminisztérium
fejezetben több pénz van, mint korábban . Megemlíthető a polgárőrség ötszörös támogatása, és
a baleset-megelőzésre is 100 millió forinttal többet irányoz elő a költségvetés . Felvetődik
azonban, hogy a bűnmegelőzésre szánt állami pénzeknek egyfajta diverzifikálódása feltétlenül
helyes dolog-e, és talán egy bizonyos koncentráció nem lenne-e célszerűbb .

A Rendészeti bizottság reményei szerint a kormány - és erre ígéret elhangzott - az
átszervezésből adódó költségnövelést enyhíteni fogja, még talán ebben az évben. Nehezen
lehet ugyanis elképzelni, hogy a rendészeti szervek ilyen adósságállománnyal menjenek át a
következő esztendőbe. Érdemes lenne gondolkozni azon is, hogy jó-e a költségvetésnek a
jelenlegi rendszere . Kérdés, hogy ad-e ez elég mozgásteret a racionális felhasználáshoz és
működtetéshez. Például a határőrség ebben az értelemben könnyebb helyzetben van, hiszen a
költségvetés csak a határőr igazgatóság globális támogatását határozza meg, ebből
következően rugalmasabban lehet az egyes határőr igazgatóságok közötti igényeknek
megfelelően dönteni, vagy bizonyos feladatokat megoldani .

A Rendészeti bizottság állást foglalt abban, hogy az általános vita időszakában a rendészeti
szervek költségvetésére vonatkozó javaslatok ismételt és alapos tanulmányozása után
kezdeményezi majd egyes, a költségvetésben szereplő feszültségek csökkentését .
Elkerülhetetlennek látszik továbbá, hogy módosító javaslatokat nyújtson be a bizottság
bizonyos szerkezeti változtatásokra is .

Budapest, 2004 . október 27 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága a 2004 . október 26-i ülésén a tör-
vényjavaslatot - a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően meg-
vizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 6 igen, 2 nem, tar-
tózkodás nélkül)

Bizottsági vélemény :

A bizottság többségi véleménye a törvényjavaslat azon elemein alapul, amelyek indo-
kolják a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, ezek az alábbiak :
A bérek vásárlóereje 2001-hez képest 2005-re mintegy 30 %-al fog emelkedni . A költ-
ségvetés tartalmazza azokat a forrásokat, amelyeknek alapján a közszférában dolgozók
jövőre 1684 milliárd forintos bértömeggel rendelkeznek . Ez a bértömeg 636 milliárd-
dal többet jelent, mint a 2002 . évi eredeti, a Fidesz által örökölt előirányzat .
A költségvetési törvényjavaslat tartalmazza annak a fedezetét, hogy 2005-ben a nyug-
díjak vásárlóértéke mintegy 24 %-kal fogja meghaladni a 2001 . évi nyugdíjak
vásárlóértékét . Összességében elmondható, hogy a reálbérek 2001-hez képest 30 %-
al, 2001-hez képest a reálnyugdíj pedig 24 %-al fog növekedni 2005-re .
A költségvetés a nyugdíjak tekintetében azt számszerűsíti, hogy 720 milliárd forinttal,
53 %-al többet tervezett a kormány 2005-re, mint 2002-ben az előző kormány terve-
zett. A 2005 . évi költségvetésben a nyugdíjak év eleji 6,25 %-os emelése jelenik meg,
megjelenik a több, mint 2 %-os növekedést jelentő harmadik heti többletnyugdíj kifize-
tésének fedezete és megjelenik az özvegyi nyugdíj idén novemberi 25 %-ról 30 %-ra
emelésének forrása is .



A teljesség igénye nélkül azt lehet mondani, hogy a kormány, a költségvetési törvény-
javaslatban 2005-ben együttesen 376 milliárd forintot fordít az alanyi jogon járó, illet-
ve a nehéz helyzetben lévő gyermekeket segítő támogatásokra, szemben a 2002 . évi
269 milliárd forinttal .
A közvetlenül gyógyítást szolgáló ellátásokra 2005-ben a költségvetés közel 400
milliárd forinttal többet tervez, mint amit az előző kormány szánt 2002-ben . 2005-ben
összesen 1646 milliárd forintot tesznek ki az egészségügyi kiadások, amely összeg a
számítások szerint fedezetet fog nyújtani az egészségügyben dolgozók jövő évi bér-
emelésére, a megindult fejlesztések folytatására és a tervek szerint mintegy 5 millió
embert érintő irányított betegellátásra .
Az oktatás esetében a költségvetési előirányzat azt mutatja, hogy csökkenő gyermek-
létszám ellenére is jelentősen emelkednek az oktatásra fordított közkiadások . 2002-ben
az eredeti törvényi előirányzat 1175 milliárd forint volt, ez 2005-ben 1846 milliárd fo-
rint, a növekedés 2002-höz képest 57 %-os .
2005-ben az önkormányzatok a közoktatási normatívákon keresztül 508 milliárd forint
állami támogatást kapnak, 20 milliárddal forinttal, 4,1 %-al többet, mint ebben az év-
ben. A normatívák új, differenciált rendszerével szeretné ösztönözni a kormányzat a
kistérségi társulásokat, hogy a gyermekek a magas színvonalú oktatási intézményeket
vegyék igénybe. Szeretné a kormány azt is elérni, hogy jövőre közel 9 milliárd forint
támogatás jusson a gyermekek ingyenes tankönyvellátási programjára .
Az önkormányzatok az államháztartás szintjén több pénzből gazdálkodhatnak : 2005-
ben a helyi önkormányzatok saját forrásaikkal együtt összesen az előző évinél 8,7 %-al
több, 2775milliárd forint bevételt használhatnak fel .
Nem vitathatóak természetesen az Állami Számvevőszék elnöke által elmondottak az
államháztartási törvény módosításának szükségességére, a bevételeket megalapozó
számítások hiányára vonatkozóan, de ezek az elemek a Fidesz kormányzása idején is
szerepeltek. A felsorolt számok azonban alátámasztják a benyújtott törvényjavaslat ál-
talános vitára való alkalmasságát .

Budapest, 2004. október 26.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI

BIZOTTSÁGA

Bizottsági a 'ánlás általános vitához

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága a 2004 . október 27-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 12 igen, 10 nem,
0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2005 . évre szóló költségvetés alapján látható, hogy az államháztartáson belül ismét
jelentős rész jut a jóléti funkciókra. A 22.250 milliárd forintot kitevő GDP 28,02%-a

fordítódik a különböző társadalompolitikai kiadásokra .
A kormányprogrammal összhangban jelentős előrelépések láthatóak egy igazságosabb
társadalom kialakítása felé. Ez mutatják a következő tények és adatok :

2005. évben 8,0 %-os országos nettó átlagkereset növekedést és 4,5 %-os fogyasztói
árnövekedést figyelembe véve, a nyugdíjemelés 2005 . évi mértéke 6,25 % lesz .

2005 . évben a 13 . havi nyugdíjból már az 53-54-55 . heti nyugdíj kifizetésére kerül sor .

Méltányossági nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, méltányossági nyugdíj-megállapításra
pedig 250,0 millió forint összeg használható fel .
A nyugdíjak reálértéke 2005-ben - az előző évhez viszonyítva - 3,8 %-kal nő .

Fontos célkitűzése a kormánynak, hogy támogassa a fiatalok lakáshoz jutását, valamint a
szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakhatását . Sor kerül a fészekrakó program

elindítására, a lakásépítési kedvezmény kiterjesztésére . Mindezeket figyelembe véve a

2005 . évben az állam mintegy 260 milliárd forintot fordít a lakáspolitikai célok
megvalósítására.



A nyugdíjminimumhoz kötött ellátások (anyasági támogatás, GYES, GYET) a
nyugellátások januári emelésének mértékével azonosan emelkednek .

A gyermekgondozási díj átlaga - az előző évi keresetnövekedéssel egyezően - mintegy 8
%-kal növekszik .

Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásához
adott költségvetési támogatások rendszere az előző évekhez képest szerkezetében
lényegesen módosul . Az alapellátásban az eddigi általánosan lakosságszám szerinti
finanszírozás helyett feladatarányosan kerül meghatározásra a szociális alapellátás
feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulások jelentős része (házi segítségnyújtás,
étkeztetés, családsegítés, támogató szolgálat stb .). Ezzel a települési önkormányzatok
helyben ellátandó kötelező szociális alapellátásaira fordítható (mintegy 19 milliárd forint)
hozzájárulásból 13,5 milliárd forint a korábbiakhoz képest jelentősen átrendeződhet az e
feladataikat mérhetően is ellátó önkormányzatok javára .

A 2005-ben induló Szolid program eredményeként bővülnek a helyi önkormányzatok által
nyújtott szociális ellátások . Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyezése kibővül az
anyasági ellátásból visszatérő és elhelyezkedni nem tudók körével . A súlyos egészségi
állapotúak ellátását végzők ápolási díja is emelkedik . A kisgyermekes anyák
foglalkoztatásának segítése érdekében a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
normatív hozzájárulás jogcímek (bölcsődei ellátás, családi napközi) fajlagos összegei
jelentősen nőnek (mintegy 27 %-kal, illetve 50 %-kal) .
A Szociális és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó normatívák összességében 4,0%-
kal nőnek .
Új elem a szociális normatívák között az utcai szociális munka támogatása . Ez is
hangsúlyozza a hajléktalanok fokozottabb segítését, amellett, hogy a hajléktalansággal
kapcsolatos kiadások is nőnek, sőt egy átfogó program részére 500 millió forint külön
soron (hajléktalan ellátás fejlesztése) szerepel .

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre bővül a 9-13 . évfolyamos és
szakképzésben tanuló, gyermekvédelmi támogatásban részesülőkkel . További kiterjesztés
a saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátása, amely az árva és
nagykorú tanulók helyzetét j avítj a .

Jelentősen megnő az otthonteremtési támogatás (több mint 400%-kal), a gyermektartásdíj
megelőlegezésére (500%-kal) szánt összeg . A támogató szolgálatokra szánt összeg több
mint kétszeresére emelkedik .

Kiemelten fontosnak tartjuk a munkaerőpiacra való belépés-visszalépés támogatását . Új
kiadási címként jelenik meg 2005-ben : a munkáltatói terhek csökkentésére a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek alkalmazása esetén a járulékkedvezmény
visszatérítése . A huszonöt év alattiak és az anyasági támogatás után elhelyezkedők
foglakoztatása esetén a társadalombiztosítási járulék fele visszaigényelhető. Az ötven év
feletti tartós munkanélküli személy foglalkoztatása estén pedig a társadalombiztosítási
járulék és a munkaadói járulék pályázati úton visszaigényelhető .



Szerkezetében is egységes a 2005 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, mivel a
családtámogatással kapcsolatos eddig a Pénzügyminisztériumnál felsorolt tételek, mint
például a családi pótlék is átkerült az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezetéhez .

Összességében elmondható a jövő évi költségvetés adatai alapján, hogy a kormány
továbbra is jelentősen támogatja a társadalom szegényebb rétegeit. A társadalmi
összetartozást segítik a szociális területet érintő pozitív változások . A költségvetést
áttekintve kiemelhetőek társadalmi csoportok, melyeket a kormány jelentősen támogat : a
gyermekek, az idősek, és a valamilyen módon szociálisan hátrányban élők, például a
romák fogyatékkal élők vagy akár a hajléktalanok,,

Török Zsolt
(mSZP)

Szociális és Családügyi Bizottság alelnökének
megbízásából

Budapest, 2004. október 27.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Társadalmi szervezetek bizottsága

Bizottsár;i ajánlásáltalános ritához

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának

ajánlása

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága 2004 . október 27-ei ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és a 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően
vizsgálva általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 6 igen, 4 nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság mindenekelőtt megelégedéssel nyugtázta, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram
2005. évi előirányzata a tavaly elfogadott törvénynek megfelelő forrást tartartalmazza, és a
törvény módosítására vonatkozó javaslatok a lényegét nem érintik, csupán egyes tételek
pontosítására tesznek indítványt . Hasonlóan kedvező megítélést kapott az a „civilbarát"
javaslat, amely szerint a jövő évtől a pályázatokhoz nem kell csatolni a köztartozásokról szóló
igazolásokat, hanem elegendő arról nyilatkozni a szervezeteknek, egyszersmind felhatalmazva
ezzel a pályázatok elbírálóit, hogy ellenőrizzék a nyilatkozatok helyességét .

A civil szervezetek egyéb költségvetési támogatásainak megítélését nehezítette, hogy a
tárcáknál a korábbi évekhez képest jelentősebb átrendeződések történtek - nevesített
támogatások kerültek összevonásra, feladatok csoportosítódtak át, stb. -, és az erről szóló
minisztériumi kimutatás nem tette egyértelműen követhetővé a változást . A kérdések jórészt
tisztázódtak, de a PM képviselői ígéretet tettek arra, hogy készítenek egy átláthatóbb
részletezést. Néhány szervezet esetében a bizottság tagjai nem tartották elfogadhatónak a
támogatás tervezett csökkentését, illetőleg esetenként következetlenségre, aránytalanságokra
utaltak.

Budapest, 2004 . október 27 .

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Területfejlesztési bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés

Területfejlesztési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló

T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága a 2004 . október 26-ai ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. ' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 11 igen, 6
nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta a Pénzügyminisztérium és az Állami Számvevőszék
képviselőinek az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítését és a következő véleményt
alakította ki :

A Kormány által benyújtott a 2005 . évi költségvetésen belül először jelenik meg a
területfejlesztés, mint önálló fejezet, ezzel segítve a világos és átlátható forrás-
elosztást. Szintén először jelennek meg nevesítve a költségvetésben a megyei és
regionális fejlesztési tanácsok, ezáltal megvalósítva a régóta hiányolt decentralizációt a
területfejlesztésben, önálló és jelentős forrásokhoz juttatva a fejlesztési tanácsokat .

Szintén üdvözlendő és az átláthatóságot szolgálja az európai uniós források külön
fejezetben való megjelentetése .

Jelentősen növekednek a fejlesztésre, beruházásokra fordítható összegek, a közvetett
területfejlesztési források összege mintegy a duplájára, a közvetlen( a terület és
régiófejlesztési célelőirányzat) források mértéke mintegy 70%-kal magasabb az előző
évinél.



-49-
Összességében megállapítható, hogy fontos bizonyos értelemben történelminek
nevezhető a jövő évi költségvetés területfejlesztési szempontból . Arra törekszünk,
hogy a vita során módosító javaslatok segítségével tovább bővítsük a decentralizáció
mértékét.

Budapest, 200 Li. október 25 .

g
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Kisebbségi Vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai szerint a kormányátalakítás
sem menti azt, hogy a kormány nem nyújtotta be az államháztartási törvényben
meghatározott határidőre a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Az államháztartási törvény
nem enged kibúvót, a határidők azért szigorúak, hogy a Házszabály által is szakaszolt
tárgyalásokra kellő idő legyen. A határidő önkényes kitolása természetesen érintett az Állami
Számvevőszék munkáját is, hiszen törvényes határidőre nem állt rendelkezésre a
törvénytervezet, amelyről véleményt kellett alkotnia .

Sem a jogalkotási törvénynek, sem az államháztartásról szóló törvénynek, sem a
Házszabálynak nem felel meg az a példa nélküli megoldás, melyet a kormány a költségvetési
törvényjavaslatban alkalmaz, hogy több helyen kipontozva szerepelnek a számok . Ez érinti
többek között a köztisztviselői illetményalap mértékét, a közalkalmazottak
illetménypótlékának alapját, a kiegészítő támogatások mértékét, melyek ismerete nélkül
lehetetlen komplex, összefoglalt értékelést készíteni a törvényjavaslatról . Lehet-e egy olyan
törvényjavaslatot tárgyalni, amelyben nagyon jelentős költségvetési tételek számai
hiányoznak. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ahol kipontozott rész szerepel, ott a
kormány az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségének a mai napig nem tett eleget .

Megítélésük szerint a költségvetés egyik vesztese az igazságügyi szervezet, hiszen
mind az OIT, mind a Legfőbb Ügyészség igénye milliárdokkal haladja meg azt az összeget,
melyet a kormány jónak lát, s amelyet nyilván - hasonlóan a tavalyi évhez - képviselői
módosító javaslat formájában fog lecsökkenteni . Ez a törvényjavaslat nem biztosítja az
igazságszolgáltatás anyagi, költségvetési függetlenségét . Az igazságügyi szervezetben
reálértéken számolva is csak szinten tartás történik . A beígért takarékoskodás a központi
közigazgatás terén nem valósul meg, sőt az állam terhei az u .n. propaganda-kiadások miatt
még tovább is növekednek.

A Miniszterelnöki Hivatala fejezetével kapcsolatban elmondták, hogy ugyan csökken
a Hivatalban dolgozók létszáma, a személyi kiadások előirányzata viszont növekszik. A
dologi kiadások látszólag csökkennek, valójában azonban ezeket a támogatásokat más tárcák
kapják meg, azok, akikhez átkerültek a feladatok (Határon Túli Magyarok Hivatala,



-

54-kisebbségi oktatás stb :) . Nem támogatható- ,tendencia a propagandára szánt összeg, illetve az
ünnepi rendezvények támogatásának emelkedése sem, melyet semmi nem indokol .

Az önkormányzatok helyzetére utalva elmondták, hogy véleményük szerint, az
önkormányzatoknak alkotmánysértést nemcsak alkotmánysértő törvényhozással, mulasztással
lehet előidézni, hanem az önkormányzatok helyzetét ellehetetlenítő költségvetéssel is lehet
befolyásolni. Ugyanis az önkormányzatoknak kötelező november 30-ig elfogadni a következő
évi költségvetés koncepcióját . Ha a parlamenti döntés, illetve a költségvetési törvény
elfogadása olyan időpontban történik, ami ezt lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, ezzel is
egyfajta alkotmánysértés következik be . Főleg úgy, hogy a kipontozott részek többsége a
normatív támogatásokkal kapcsolatban jelenik meg . Bár a települési önkormányzatoknak járó
szja támogatás tekintetében van bizonyos mértékű növekedés, a megyei önkormányzatoknál
jelentős mértékű csökkenés következett be . Az Állami Számvevőszék véleménye is
tartalmazza, hogy a helyi önkormányzatok egyharmadának tartós a forráshiánya . Ez újabb
alkotmányossági problémát vet fel, hiszen az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai
kerülhetnek veszélybe. Az önkormányzati részhez tartozik a háromszintű térségfejlesztési
javaslat, mely önmagában támogatható, de a megfelelő szint és a támogatási igények
nincsenek összhangban. Problémás a címzett és céltámogatási rendszer is, mivel úgy tűnik,
mintha idén ezekre több jutna, valójában azonban az idei 4 .5 milliárd forint zárolásával és a
különböző áthúzódó finanszírozások miatt ez az összeg mégis kevés .

Felhívták a figyelmet arra, hogy az Állami Számvevőszék véleményében az egy
keresőre jutó reálbérmutató 2004-re 0-1 % közötti mozgást jelez, ugyanakkor, ha ezt
összevetjük a KSH adataival, kiderül, hogy ténylegesen reálbércsökkenés következett be .

A 2004. évi 4,6 %-os államháztartási hiányt már az 1-8 . havi tényadatok és
kockázati tényezők figyelembevételével sem tudta tartania Pénzügyminisztérium, így azt
megváltoztatta. Az államadósság növekedése az állampolgárok terheinek növekedését vonja
maga után.

Szembetűnő, hogy a 2005. évi vám- és adóbevételi előirányzatok nem
megalapozottak, azok a kormány elképzelése szerinti teljesülése szinte kizárt . Az Állami
Számvevőszék véleményében is szerepel, hogy egyes bevételek (szja, társasági adó, eva,
jövedéki adó stb .) tervszámainak megalapozottságát a 2004 . október 1-jén rendelkezésre álló,
tartalmilag nem megfelelő anyagok alapján véleményezték .

Az állami támogatásokkal kapcsolatban szintén utaltak az Állami Számvevőszék
véleményére, mely szerint 30 százalékpontnyi nemzeti kiegészítő támogatás forrását a
törvényjavaslat nem tartalmazza .

A szociálpolitika terén is felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány nem emeli a
gyermekek után járó adókedvezmény összegét, nem növekszik a gyed felső határa, a gyes
összege sincs köszönőviszonyban a kormány ígéretével. A családpolitikai programok is
kimaradnak a költségvetésből, illetve az akadálymentesítési programra szánt 453 millió forint
is csak látszatintézkedés, hiszen a program megvalósításához, a pályázatokhoz sokkal több
pénzre lenne szükség. A fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteinek támogatása reálértéken
mintegy 10 %-kal ismételten fog csökkenni, ami teljesen ellehetetleníti további működésüket .

A civil és egyházi szervezetek feladatellátása is sérül, többek között a Máltai
Szeretetszolgálat, a Hajléktalanokért Közalapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
több más közhasznú alapítvány költségvetési támogatása vagy teljesen megszűnt, vagy
jelentősen lecsökkent .

Az Alkotmányügyi bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai a fenti
indokokra hivatkozással a törvényjavaslatot nem tartották általános vitára alkalmasnak .

Budapest, 2004 . október 26 .
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i Péter s. k.
a bizottsá elnöke
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Nemcsak az ország, hanem a magyar egészségügy is lejtmenetben van, és ezt hűen
tükrözi a 2005-ös költségvetés tervezete is . Hiányoznak az ígért többletforrások, sőt :
folytatódik a forráskivonás az egészségügyben .

A jövő évi infláció várható mértékéről és a béremelésről szóló rendelkezéseket nehéz
komolyan venni azok után, hogy a kormány 2003-ban hasonló propagandával kezdte a
vitát, a valóság mégis ennek ellenkezőjét bizonyította (a reálbérek csökkentek, az
infláció jóval a tervezett felett várható) .

Továbbra is teljesítetlenek maradnak a szocialisták 2002-es ígéretei. A
költségvetésben nincs pénz a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedők
ingyenes gyógyszereire, és nincs pénz a csontritkulásos betegek ingyenes
gyógyszereire sem . Kimaradt a tervezetből az ápolók ígért, egyéves keresetüknek
megfelelő hűségjutalma is .
Mivel ez a költségvetés néhány hónap híján a ciklus végéig szól, már biztosra vehető,
hogy ezek az ígéretek 2006-ig teljesítetlenek maradnak .

Az Állami Számvevőszék nyomatékosan felhívta a figyelmet a gyógyszerkassza
tarthatatlanságára és alultervezettségére (a 2005-ös előirányzat mindössze 1,8%-al
magasabb, mint az idei várható teljesítés) .

Továbbra is kevés a pénz az ellátórendszerben . Az alapellátásban, a fogászati
ellátásban a 2005-ös előirányzat emelkedése még a tervezett béremelés fedezetére sem
elegendő . A fekvőbeteg intézmények helyzete sem javul : 2004-ben a
megszorításokkal kb . 30 milliárd Ft-ot vettek el a kórházaktól, amelyet jövőre sem
akarnak visszaadni . A Kórházszövetség adatai szerint minimálisan 40 milliárd Ft plusz
forrásra lenne szükség a kórházak túléléséhez .

Méltánytalanul kevés pénz van az Egészségügyi Minisztérium fejezetében a
Népegészségügyi Program feladatainak végrehajtására, méltánytalanul kevés pénzt,



mindössze 1 milliárd Ft-ot szánnak a parlagfű-mentesítésre, és a gyógyfürdők
támogatását egyetlen fillérrel sem emelik .

Az utóbbi évek tendenciájának megfelelően a szocialisták mostohán bánnak a
társadalmi szervezetekkel, a köztestületekkel . A Magyar Vöröskereszt költségvetési
támogatásának több mint a felét el akarják venni, és drasztikusan csökkentik vagy
megszüntetik olyan alapítványok támogatását, amelyek a határon túli magyarok
ellátását segítik, vagy a koraszülötteken és a beteg gyermekeken segítenek .

A bizottsági vitában a kormányoldal képviselői egymástól eltérő adatokkal számoltak,
ez némileg komolytalanná tette a vitát és értelmezhetetlenné a költségvetés-tervezet
számait .

Ami világosan látszik: az egészségügyben a 2005-ös költségvetés nem hoz pozitív
változást, nincsenek többletforrások, és kiderült az is, hogy a kormány nem akarja
és már nem is fogj a teljesíteni fontos választási ígéreteit .

Mindezek alapján a tervezetet nem tudjuk támogatni .

Budapest, 2004. október 27 .

. Bartha László
Fide
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Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és

vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő :

A kisebbségi vélemény képviselői részéről két fontos kérdés hangzott el az
Előterjesztő képviselőjéhez . Az egyik, hogy mikor lesznek konkrét számadatok a
kipontozott normatívákra (kiegészítő támogatások, oktatási normatívák,
köztisztviselők illetményalapja, közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja,
stb .). A másik, hogy komolyan gondolja-e a Kormány a benyújtott törvényjavaslatnak
az egyházi, illetve egyházak által fenntartott szociális- és oktatási intézmények
támogatására vonatkozó rendelkezéseit, illetve hol tartanak ezzel kapcsolatban az
egyeztetések, vannak-e már konkrét számok .

A kisebbségi vélemény képviselői elmondták, hogy a döntésthozó parlamenti
képviselők igen nehéz helyzetbe kerültek az idén, mivel rövid idő állt a felkészülésre,
és a korábbi évektől eltérően még CD-n sem kapták meg az Előterjesztést. Szélessávú
internet-használat hiányában nehézséget okoz mind az Előterjesztés megismerése,
mind a módosító javaslatok benyújtása is . (html formában nehezen használható, nem
tölthető le, stb .) Elhangzott, hogy ez nem a Pénzügyminisztérium, hanem a Parlament
vezetése problémája és nem ezen kellett volna takarékoskodni .

Súlyos hiányosságként, az Államháztartásról szóló törvény szabályainak súlyos
megsértéseként értékelték, hogy a 2005 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat csak
egy héttel később került benyújtásra . Véleményük szerint az új Kormánynak nem jó
indítás, „nem jó ómen" ha mindjárt törvénysértéssel kezdi működését .



Összességében a bizottság feladat- és hatáskörét érintő támogatások (főleg
egyházi- és kisebbségi célú támogatások) vonatkozásában csalódottságukat fejezték ki,
mivel ezek a tételek még inflációt követően sem növekedtek általában, vagy csak
stagnálnak. Sajnálatukat fejezték ki, hogy néhány kisebbségi alapítvány támogatása
pedig eltűnt . A kisebbségi közalapítványok közül többen arra hívták fel a figyelmet,
hogy a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása az idén sem kielégítő,
és továbbra sem megoldott a roma ösztöndíjasok támogatása sem . E vélemény
képviselői szerint nem jó üzenet a „MACIKA" tervezett támogatása sem a többségi,
sem a kisebbségi társadalom felé, mivel beilleszkedés-ellenes .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről elhangzott az is, hogy nincs
hatékony cigányügyi koordináció a kormányzatban - mivel gyenge államtitkári
pozícióból ez lehetetlen - és a költségvetési törvényjavaslatnak több rendelkezése
beilleszkedés-, illetve integrációellenes és diszkriminatív. Külön kiemelték a mintegy
százezer cigánytelepen élő roma népességcsoport sorsának várható romlását is .

A közoktatásról szóló törvénynek a törvényjavaslatban szereplő, tervezett
módosítását érthetetlennek és irracionálisnak nevezték e vélemény képviselői. A
költségvetési törvényjavaslatnak az egyházak által fenntartott, közoktatási és szociális
intézményi támogatására vonatkozó rendelkezéseit alkotmányellenesnek és a 2/3-os
1990. évi IV., A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
törvény rendelkezéseivel és szellemével is ellentétesnek tartják . E vélemény képviselői
szerint a benyújtott számok nem az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód irányába
mutatnak, hanem megkülönböztetésre adnak alapot .

Javaslat hangzott el, hogy a bizottság hallgassa meg a kisebbségekhez
hasonlóan az egyházak képviselőinek véleményét is .

A kisebbségben maradott képviselők nem fogadták el az Előterjesztő
képviselőjének sem a feltett kérdésekre adott válaszait, sem az elhangzott
véleményekre reagáló észrevételeit sem. Különösen a hiányzó, kipontozott
normatívákkal kapcsolatban találták a választ is aggasztónak, hiszen hamarosan
dönteni kell a fejezeti főösszegekről .

A fentiek alapján a kisebbségi vélemény képviselői nem támogatják az
Előterjesztés parlamenti elfogadását sem .

Budapest, 2004. október 26 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlése Furóp L 5pp-z ~ l izottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/I1700 . J számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Az EU pályázatok keretében elnyerhető támogatások lehívhatósága a programok többségénél
érvényesülő utófinanszíro zás következtében a megvalósítás ütemétől függ . A 2004. I. félévi
tény (0,4 milliárd Ft) és a 2004 . évi várható teljesítés (10 milliárd Ft) alapján az EU
támogatások 2005. évre tervezett 54 milliárd Ft összege magas kockázatot jelent, a
programok megvalósításának felgyorsítását feltételezi .

A 2004. évi strukturális kifizetések elmaradásának okai :
•

	

a szerződéskötés elhúzódása (szeptember 15-ig hét szerződést kötöttek meg a több
mint 10 ezer pályázatból)

•

	

az Egységes Monitoring Irányítási Rendszer (EMIR) kiépülésének késése .

A költségvetés számadataiban jelentős ellentmondás van a források Strukturális Alapokból
történő felhasználása tekintetében. Az Operatív Programok kifizetésének összege 71,3327
milliárd forint, melyhez 29,6832 milliárd forint hazai társfinanszírozás kapcsolódik . Az
1,3169 milliárd forint céltartalék képzésével együtt mintegy 102,3328 milliárd forintnyi
felhasználást jelent . A költségvetésében, a bevételi előirányzatok megalapozatlansága
miatt kockázatos a 71 milliárd forintos Európai Uniós forrásfelhasználás tervezése, amely
nincs összhangban a költségvetés másik fejezetében szerepeltetett 54 milliárd forinttal

Az Európai Uniós forrásokra benyújtott pályázatok értékelése, a szerződéskötése és
kifizetések jelenlegi folyamata a nyilvánosság teljes kizárásával történik . Nem lehet
megítélni, hogy a jelenleg benyújtott pályázatok a 2006-ig rendelkezésre álló Strukturális és
Kohéziós források mekkora hányadát kötik le . Extrém esetben előfordulhat, hogy a
benyújtott pályázatok felhasználják a teljes rendelkezésre álló keretet, így a pályázati
rendszert le kell állítani. A kérdés az mikor, és hogy képes lesz-e a 2005-ös költségvetés a
teljes három évi keretösszeg felhasználáshoz szükséges hazai társfinanszírozást
biztosítani.

A Csatlakozási Szerződés szerint 2006-ig egyösszegű pénzforgalmi visszatérítésben
részesülnek az új tagállamok. Ezen visszatérítés előnye, hogy a felsorolt többi
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támogatástól eltérően szabadon felhasználható. Ennek összege 2005-ben 7,9157 milliárd
forint. Kérdés viszont, hogy hol jelenik meg a kiadási oldalon ez a 7,9157 milliárd forint?

A HEF OP aktív munkaerőpiaca prioritás tekintetében hazai forrásként nem támaszkodhat az
MPA társfinanszírozására teljes egészében, tekintettel arra, hogy a hagyományos kiadási
kötelezettségek és legfóképp a költségvetési befizetési kötelezettségek behatárolják az Alap
fizetőképességét . 1260/1999 . EK rendelet addicionalitásra vonatkozó cikkelyének értelmében
a tényleges gazdasági hatás elérése érdekében az uniós támogatások nem léphetnek a
tagállam köz-, illetve azzal egyenértékű strukturális kiadásai helyébe . E célból a
Bizottság és az érintett tagállam meghatározza a kiadásoknak azt a szintjét, amelyet a
tagállamnak a programozási időszak folyamán összességében fenn kell tartania.
Főszabályként a kiadások szintjének legalább meg kell egyeznie az előző programozási
időszakban elért, reálértéken számított átlagos éves kiadások összegével . Az aktív
munkapiaci eszközök reálértéken csökkenni látszanak (nemzetgazdasági szinten nem
tudjuk megítélni), így felmerül annak a veszélye, hogy az Európai Unióval az erre
vonatkozó megállapodás nem lesz tartható .

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az EU támogatásai iránt benyújtott
önkormányzati pályázatok saját forrásához (269-270 o.) :

	

7,4 milliárd Ft.
A részletes szabályokról 2005 január 31-éig a belügyminiszter a pénzügyminiszter
egyetértésével, valamint az érintett miniszterek véleményének kikérésével rendeletet ad ki .
Tehát változik a központi költségvetés önkormányzati pályázatok saját forrásához a
hozzájárulás szabálya, amely bizonytalanságot teremt az önkormányzatok számára.

Az EU Önerő Alap által nem finanszírozott pályázati ónerő az Önkormányzatoknál nem
áll rendelkezésre, s a 2005-ös költségvetés tervezete, s az annak kipontozott fejezetei
értékelhetetlen képet adnak az önkormányzatok jövő évi költségvetési helyzetéről, így az
Európai Uniós források felhasználására vonatkozó képességéről sem . A Pályázati
Előkészítő Alap botrányos és igazságtalan működésének következtében erős a kormánypárti
önkormányzatok forrásszerző előnye, az ellenzékkel szemben mind a Strukturális és Kohéziós
Alapok vonatkozásában.

Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat
bemutató 14 . sz. törvényi melléklet és a Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló
kötelezettségvállalási keret-előirányzatokat összesítő 16. sz. melléklet adatai eltérnek a 2004.

évi költségvetési törvény számozott mellékletében jóváhagyott adatoktól . A keret irányzat
csak a Strukturális Alap esetében 1,4294 milliárd forinttal csökkent. Az eltérés okaira
sem a táblázatok- esetleges megjegyzés formájában - sem a törvényjavaslat indokolása
nem ad választ.
Az Operatív programokhoz kapcsolódó céltartalékokat az EU Integráció fejezetnél
megtervezték, ezzel szemben a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési,
környezetvédelmi projektekhez nem számoltak céltartalék képzésével.

Magyarország a Strukturális és a Kohéziós Alapból 2007-2013 . között a jelenleginél
lényegesen több mintegy 6000 milliárd forint támogatásban részesülhet . A támogatások
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jelentős részét célszerű központi projektekre fordítani . A központi nagyprojektek előkészítése
a Nemzeti fejlesztési Hivatal koordinációjával, a szaktárcák aktív részvételével, a társadalmi-
gazdasági partnerek bevonásával történik .
A 2005. évi támogatás összege :

	

9 milliárd forint. Ez az
összeg 2006-ra már 20 milliárd forint .
A kiemelt nagy projektek kiválasztásának kritériuma nem tisztázott, a pártpolitikai
befolyásoltság lehetősége erős . A projektszintű tervezés ellentmondásban van a Nemzeti
Fejlesztési Terv összeállítására vonatkozó társadalmi, politikai, konszenzuális igénnyel .

UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK :
Hitelfelvétel :
2005-ben fejlesztési célú devizahitel felvételére is sor kerül, amelynek tervezett összege
87.166,3 Mrd Ft. E hitelek külföldi finanszírozási forrást jelentenek a Kormány által
jóváhagyott fejlesztési, beruházási programok megvalósításához. Elsősorban az Európai
Beruházási Banktól (EBB) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) tervezik a
hitellehívásokat .
Ehhez kapcsolódik 2004. májusában közel 200 milliárd forintos hitelfelvétel, amely a
Strukturális Alapok pályázatainak előfinanszírozását kellet volna hogy szolgálja .
VAM:
A vám- és importbefizetésekből származó 2005. évi bevételeket 57,0 Mrd Ft összegben
határozták meg, amelyből a nemzeti saját forrás (az EU-tól visszautalásként) bevétele 14 Mrd
Ft, míg az Európai Uniót 43,0 Mrd Ft illeti meg . A tervezett magyar bevételt a számított
vámvisszautalások 4 Mrd Ft-tal csökkentik, így a költségvetés bevétele 2005-ben 10 Mrd
Ft összegű.
A csatlakozást követő időszakra vonatkozóan a vámbevételek prognosztizálásánál (a
háttérszámítások során) nem mérték fel kellő körültekintéssel az EU-n kívüli országokkal
folytatott kereskedelem nagyságrendjét. Ennek tulajdonítható, hogy a 2004. évi
időarányos adatok jelentősen elmaradtak a tervezettől (a csatlakozás utáni időszakra
tervezett előirányzat 27,2%-a - 12 Mrd Ft - teljesült szeptember 30-ig, melyből
mindössze 2,9 Mrd Ft illeti a magyar vámigazgatást), így a bázisadatokon nyugvó 2005 .
évi vámbevételi tervszámokról sincs ok feltételezni, hogy azok megalapozottak lennének .

GKM:

A fejezet számára problémát jelent, hogy pL a Vasúthálózat fejlesztési célelőirányzat -
amelyre eredetileg 12,5 Mrd Ft-ot terveztek és amelynek fontosságát a Kormányprogram,
valamint a MÁV Rt. európai színvonalú vasúttá alakításáról és az EU csatlakozáshoz
szükséges vasúti reform végrehajtásáról szóló 1001/2004 . (I. 8.) Korm. határozat is
hangsúlyo7,7a - nem szerepel a költségvetési javaslatban . Az állami magyar vasút
fennállása óta még soha nem fordult elő, hogy ez a feladat nem kapott költségvetési
támogatást. A fejezet indokolása szerint „ennek évek óta csökkenő nagyságrendje az
eddigiekben is súlyos problémákat okozott a kincstári vagyon korszerűsítése, állagának
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fenntartása, javítása terén, de a forrás megszüntetése, a program megvalósításának
elmaradása, halasztása esetén halmozódnak a jelenleg is fennálló feszültségek, elmaradások."

ÖSSZEFOGLALVA A KÖLTSÉGVETÉS 2005-ÖS POZÍCIÓJA OPTIMÁIS
ESETBEN A KÖVETKEZŐ:

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez :

	

-210,0 milliárd Ft .

- S9

Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása :
+176,5999 milliárd Ft .

+7,9157 milliárd Ft .EU visszatérítés :

Összesen :

	

+184,5156 milliárd Ft .

Vámbeszedési költség megtérítése : +10,0 milliárd Ft .
Cukorilleték beszedési költség megtérítése : +0,4146 milliárd Ft.
Ez a két ősszeg nem szerepel az elszámolásban .

Egyenleg:

	

-25,4844 milliárd Ft .

Tehát nettó befizető a költségvetésen kívüli tétetek nélkül .

Budapest, 2004. október .-9.

Yti

	

ti~ti

Aláírás(ok)
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő:

Minden egyes költségvetés egyúttal a kormányzat tükre . Megnézhető benne, melyek a
prioritásai, milyen értékeket szeretne felmutatni, mik az értékek a számára . Ehhez
képest torz a kép. Noha azt deklarálja, hogy az adó- és költségvetési szabályok
megváltoztatásával a kisjövedelműeket és az önkormányzatokat kívánja helyzetbe
hozni, ehhez képest a benyújtott törvényjavaslatban ennek jelei sem láthatók . A szó
elszállt, a tettek pedig nem mutatják azt .

A 2004. évi költségvetésnél három bűvös szám dominált : 4.5 % infláció, 4.5 %
gazdasági növekmény, 4 .5 %-os hiány. Vizsgáljuk meg, mi valósult meg belőle .
A 12 havi, szeptemberi inflációs mérték 6.6 %, már 1.5 % veszteség, az infláció
helyből elértékteleníti a tervezett emelést az önkormányzatoknál .
A tervezett 2005. évi növekmény a 2004. évi előirányzathoz van tervezve, noha a
zárszámadásból már ismerjük, hogy az előirányzatok nem teljesültek, mintegy 10 %-
ban .

A közszolgáltatásban dolgozók reálbérének javasolt emelkedése három részből
tevődik össze : az önkormányzati támogatások növekményéből, a helyi
megtakarításokat eredményező szervezeti intézkedésekből, más szóval leépítésekből
és a személyijövedelemadó-tábla kétkulcsos módosításából .
A közalkalmazottak esetében mintegy 1 .5 %-os növekményre vállal garanciát a
költségvetés, míg a közigazgatásban, a köztisztviselők részére mind a béremelés,
mind a 13. havi illetmény visszapótlása a munkáltató, az önkormányzat feladata . Az
Állami Számvevőszék vizsgálata alapján 2004-ben az előírt 6 %-os béremelést az
önkormányzatoknak mintegy 26 %-a tudta csak végrehajtani, 74 %-uk számára
jelentős forráshiány keletkezett . Ennek megfelelően nem létezik növekmény, mindez
csak szemfényvesztés a számokkal. A reálkeresetek megtartásához is, az inflációt
követő emeléshez is jelentős összeg hiányzik .



A kisebbségi vélemény megfogalmazói szerint kirívó, hogy a közalkalmazotti,
köztisztviselői illetményalap mértékének meghatározását nem tartalmazza a
törvényjavaslat, ezért az mind a bevételi, mind a kiadási oldalában bizonytalan,
kiszámíthatatlan .
A központi költségvetésbe befolyó szja, tb járulék, valamint a munkavállalókat,
munkaadókat terhelő járulékok mértéke teljesen megalapozatlan, hasonlóan a
munkanélküliek ellátásával, a munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás növelésével
kapcsolatos előirányzatokhoz . A hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetét sem a
tervezett programok, sem az előirányzott összegek nem teszik jobbá, nem hoznak
pozitív változást. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására
fordítható összegek és feltételek a 2004 . évinél is rosszabbak .
A munkanélküliek ellátására tervezett összegjelentős megemelése a munkanélküliség
növekedését vetíti előre. Ezt igazolja plL a MÁV-nál tervezett 11 ezer fő leépítése vagy
a közigazgatási szférában a központi, az önkormányzati alkalmazottak leépítése .
Érthetetlen a Munkaügyi Központok költségvetésének csökkentése, miközben
folyamatosan a szolgáltatások bővítéséről - feladatok telepítése források nélkül -, a
szolgáltató, olcsó és hatékony szervezetről nyilatkozik a foglalkoztatási miniszter .

A törvényjavaslat tervezett állami beruházásai - autópálya, börtönépítés -
álláspontunk szerint drágán, feltételezhetően az ország adósságának jelentős
növelésével valósulnak meg.
A kisebbségi vélemény megfogalmazói szerint a koncessziós autópálya-építés a világ
legdrágább autópályáit eredményezi, elég példának tekinteni az M5-ös helyzetét .
Megfogalmazták igényeiket azzal kapcsolatban, hogy nagyobb rálátást igényelnének
mind a börtön-, mind a kollégium-építések hosszú távú kihatásaira.

A kormányzat a köz- és magánszféra újszerű együttműködése (PPP)
elengedhetetlenné teszi egy megfelelő garanciarendszer kiépítését, amely biztosítja,
hogy sem az állam, sem a lakosság nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe .
Magyarországon egy általános gazdasági és társadalmi megállapodás -
közmegállapodás - létrehozása a rendszerváltást követő 15 év múltán
elengedhetetlen .

Budapest, 2004. október 26.

Dr. Balsai István
elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő.-

A Gazdasági Bizottság kisebbségi véleményének főbb elemei a 2005. évi
költségvetés vitájában :

A Gazdasági Bizottság fhó 26-án, kedden tárgyalta a 2005 . évi Költségvetés
általános vitára alkalmasságát és 15 :12 arányban azt általános vitára alkalmasnak
ítélte .

A Fidesz MPSZ vitában részt vett képviselőinek véleménye a következőkben
összegezhetők:

a 2005. évi költségvetés legfőbb vesztesei az infrastruktúra és a 800 ezer hazai
vállalkozás.

Infrastruktúra:
•

	

az autópálya építésekre a Költségvetés törvényi kötelezettségét felrúgva
a szükséges összegnek mintegy 10-ét, 33 MRD Ft-ot irányoz elő.

•

	

Az építéshez szükséges összeg hiányát nem befolyásolja a gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztésének előkészítésére irányzott 15 MRD Ft .

•

	

A hiányzó összeget a Kormány koncessziós illetve PPP konstrukcióból
kívánja megoldani. A konstrukció megalapozatlan annak alátámasztását
gazdasági számításokkal, összehasonlító elemzésekkel meg sem
kísérelték. A felelőtlen, a jövő nemzedékeket nagy mértékben eladósító,
az elkövetkezendő évtizedek költségvetéseit determináló megoldást az
ÁSZ is kiemelten kifogásolta.

• az autópályákon „megspórolt", valóságban nem létező források hiánya
mutatkozik az útfenntartás és fejlesztési soron is. A 74,6 MRD Fi
előirányzat 13 MRD-dal kevesebb a 2003. évi tervezett összegnél és alig
haladja meg a Draskovics-csomag után ténylegesen megmaradt 70,5
MRD Ft-ot. A 0 bázisra hivatkozás nem állja meg a helyét, mert a
30.000 km állami úthálózat közismert állapota a tervezett összeg
többszörösét igényli.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Budapest, 2004. október 26.

G3-

• A 2005. évi Költségvetés gyakorlatilag minden hazai forrást megvon a
nyilatkozatokban állandóan hangoztatott vasútfejlesztéstől . Ilyen
drasztikus költségmegvonás az állami vasútfennállása óta nem történt .
Az egyéb címeken megajánlott összegek messze elmaradnak mind a vasút
működéséhez, mind az állam és a vasút között fennálló szerződésekben
rögzített mértéktől.

• A 2005. évi költségvetés egyetlen fillért nem tartalmaz a vidéki autóbusz-
közlekedés támogatására, a Volán autóbusz rekonstrukció korábbi
években mindig kisebb-nagyobb mértékben támogatott céljaíra .

Kis és közepes vállalkozások .-
• az előirányzat harmadára csökkenti (10,4~r61 3,5 MRD-re) a KKV

támogatásokat, amely így az EU-tól várt 2,5 MRD-vel sem éri el a
tavalyi összeg felét. A KKV támogatása 2003-ban még 19,7 MRD volt,
tehát ehhez képest ez az összeg 82%-kal csökkent . A gazdaság és a
társadalom szempontjából meghatározó szektor működési feltételeit
tovább rontja a Kormány a beruházás ösztönzés támogatásának 18%-os
csökkentésével.

Összegezve : A 2005. évi Költségvetés jól tükrözi a gazdaság siralmas állapotát,
a koncepcióhiányt, a fejetlenség szülte, jövőromboló megoldásokat .
A 2005. évi Költségvetés egy pánik-költségvetés, amelynek általános vitára való
alkalmassá nyilvánítását a Fidesz nem támoga ja .

I)r. Fónagy János sk.
a kisebbségi vélemény előadója



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
HONVÉDELMI BIZOTTSÁG

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése
alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő.-

A honvédelmi költségvetés tervezete nem biztosít fedezetet még a meghatározott
prioritásoknak sem . Az önkéntes professzionális haderő létrehozása megkívánná a hivatásos
és a szerződéses katonák élet- és munkakörülményeinek megfelelő szintre emelését, a
korszerű haditechnikai eszközökkel és egyéni felszereléssel való ellátását . Ezzel szemben a
költségvetés tervezete mindezeket a területeket alulfinanszírozza . Példának okáért
lakásépítésre 206 millió Ft-ot irányoz elő. A tervezett és elengedhetetlenül fontos
fejlesztéseket törli, vagy jelentősen visszafogja. Az önkéntes haderőre történő áttérés
következményeképpen jelentős többletkiadások jelentkeznek, p1. az őrzés-védelemre közel 6
milliárd Ft-ot fordít a tárca . Ugyanakkor a költségvetés nem számol az étkeztetés és a
takarítás költségeivel .

A másik prioritás, a külföldi katonai missziók teljesítése is alulfinanszírozott . Ez még
úgy is prognosztizálható, hogy a tervezet nem tér ki, hogy a kormányzat által bejelentett 1000
fős katonai feladatvállalás hol, milyen létszámban valósul meg . Nem számol például az iraki
szállító kontingens mandátumának meghosszabbításával .

Összességében a honvédelmi költségvetési javaslat veszélyezteti a Magyar Honvédség
működőképességét, és a nemzetközi feladatvállalások teljesítését .

Budapest, 2004. október 27.

dr. Simicskó István
a Honvédelmi Bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Idegenforgalmat érintő előirányzatok .

A Turisztikai Célelőirányzat (TC) összege 9 .157 millió Ft, ami a 2004-es előirányzat
66%-a. Ez a drasztikus csökkentés megcsúfolása az idegenforgalmi szakmának . A
Medgyessy kormány megalakulásakor a Turizmus támogatását ígérték a
kormányprogramban, minimális feltételként, hogy reálértéken tartják a TC összegét .
2002-höz képest (28,7 md Ft) harmadára csökkent 2005-re (9,157 millió Ft .) a
támogatás mértéke . A helyzetet tovább rontja az a tény, miszerint a jövő évi tervezet
már gyakorlatilag teljes egészében elköltésre került .

9157,2 millió FT

A regionális idegenforgalmi bizottságok 2 .000 millió forinttal gazdálkodhatnak - ez
megegyezik a 2003-as évi szinttel .
Termékfejlesztésre a tervezett költségvetés mindössze 800 millió Ft-ot irányoz elő,
amelyhez 2 .500 millió Ft európai uniós támogatás társul. Ez együttesen 3 .357 millió
Ft-ot tesz ki, amely meghatározó fejlesztések támogatását nem teszi lehetővé .
A Magyar Turizmus Rt . - a nemzeti marketingért felelős állami szervezet - a 2005-ben
5 .000 millió Ft-ból gazdálkodhat . Ez az összeg alig haladja meg az öt évvel ezelőtti
2000 . évi szintet (4 .000 millió) . Ez az 5 .000 millió Ft 35%-al, kevesebb mint a 2004 .
évi támogatás . A MT Rt működési költségei 2 .000 millió Ft-ot tesznek ki, így érdemi

MT Rt. : 5 000 millió
áthúzódó kötelezettség 3 .854,7 millió
pályázati közreműködök : 110 millió
BFT 192,5



promóciós tevékenységre mindössze 3 .000 millió Ft marad. Ez az összeg alig több
mint 10 millió euró, amely a versenytársainknál felhasznált forrásoknak alig éri el a
hatodát. Az önkormányzatok által beszedett idegenforgalmi adóbevételekre jutó
központi költségvetési támogatás mértéke 25%-kal csökken előző évekhez képest (2
Ft-ról 1,50 Ft-ra)
Az Idegenforgalmi bizottság ellenzéki képviselői a 2005 . évi költségvetési
törvénytervezetét nem tartották általános vitára alkalmasnak . A költségvetés
szerkezete, a hiányos fejezeti összegek miatt a törvénytervezet már most megbukott .
Tartalmi elemeit vizsgálva megállapítható, hogy a turizmus szakterület költségvetési
poziciói tovább romlanak .
A szocialista - szabaddemokrata kormány folytatja az ágazat és a benne érdekelt
vállalkozások leértékelését. A 2003-ban indult folyamat 2005-ben eléri mélypontját, s
mindez már középtávon is súlyos következménnyel jár .

Lasztovicza JeY~ő
elnök

Budapest, 2004. október 26.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló

T111700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Kormány a szemfényvesztés költségvetését nyújtotta be a 2005 . évre

vonatkozó költségvetési javaslattal .

A szemfényvesztés a sport, az ifjúság és drog elleni küzdelem területén is

tetten érhető, hiszen a korábbi költségvetésekhez képest több tucat

előirányzatot változtatott meg, helyezett más fejezet alá és szüntetett meg ez

a javaslat.

Láthatóan a kormányzat célja az volt, hogy az idei elfogadhatatlanul alacsony

költségvetési támogatási ősszegek ne legyenek összevethetőek korábbi évek,

és leginkább a polgári kormány által ezekre a területekre jutatott

forrásokkal .

Ezen nehézségeket leküzdve, megállapítható, hogy a gyermek és ifjúsági

korosztály, a magyar sport és kábítószer elleni küzdelem is vesztese lesz a

kővetkező évnek. Minden területen jelentős költségvetési támogatási

visszaesés tapasztalható . Még 2002-ben ezek a területek 25,6 milliárd forint

támogatásban részesültek, addig 2005-ben már csak 16,7 milliárddal számol

a költségvetés .

Félelemre ad okot, hogy a támogatás drasztikus csökkentése okozta károkat

realizálhatatlan bevételi számokkal próbálják ellensúlyozni . A Nemzeti

Sporthivatal annak ellenére több mint 4 milliárdos bevétellel számol, hogy az

idei évben a bevételek a tervezett töredékét sem érte el .
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IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

A Kormány a sport területén folytatni kívánja az „Elad, elvesz, eladósít"

programját .

Sportingatlanokat, létesítményeket kívánnak eladni, annak ellenére, hogy

jelenleg is kevés és nem megfelelő színvonalúak a magyarországi

sportlétesítmények .

A törvényjavaslat hosszú évekre eladósítja az országot, hiszen úgy tervez meg

hosszútávon egy 53 milliárd forintos programot, hogy ahhoz nem kíván

állami támogatást adni. A befektetők költségeit és hasznát az

önkormányzatokkal és jövő nemzedékkel kívánja megfizetetni .

Ez a költségvetési javaslat tág kaput nyit a kábítószerek terjedésének, hiszen

drogprevencióra már 1 milliárd forint sem jut . Jövőre megszűnik a preventív

képzés, de a teljes politikai konszenzussal elfogadott Nemzeti Drogstratégia

megvalósulására sem jut egy fillér sem .

Ebből a költségvetésből eltűnt a játszótérfejiesztésre szánt összeg, annak

ellenére, hogy hazánkban 25 ezer játszóteret kell biztonságossá tenni .

A Gyurcsány-kormány első költségvetése lenullázta a fogyatékos sportolók

támogatását, felére csökkentett az iskolai sport támogatását, és a

versenysport támogatását, harmadára a szabadidősport támogatását .

A jövő évi költségvetés már szót sem ejt a Magyar Olimpiai Bizottságról, az

olimpiai felkészülésről, a több mint félszáz fogyatékos gyermek szakképzését

végző Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Kőzalapítványról, perifériára sodorja a

határon túli ifjúsági szervezetek támogatását .

A 2005-ős tőrvény tervezetét semmilyen szakmai vagy érdekvédelmi

szervezettel nem egyeztette az előkészítő, így a Nemzeti Sporttanács,

amelynek egyébként a feladatkörébe sorolta a kormány a sportra szánt

pénzek felosztását és mennyiségének biztosítását, sem a Magyar Olimpiai

Bizottság, sem a Sportegyesületek Országos Szövetsége, sem az Nemzeti

Sportszövetség véleménye nem jelenik meg az anyagban .
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

Ez a költségvetés általános vitára teljességgel alkalmatlan. Nemcsak a

támogatási ősszegek drasztikus csökkentése miatt, hanem azért mind

szerkezetében, mind tartalmában tükrözi azt a nagyfokú koncepciótlanságot,

amelyet Gyurcsány Ferenc idézett elő a gyermek, ifjúsági és sport területén.

Ugyanakkor érthetetlen, hogy miként kerül a költségvetésbe olyan szakasz, a

Testnevelő Tanárok Országos Szövetsége véleményének kikérése nélkül,

amely arról szól, hogy a testnevelő tanárok érdemjeggyel nem értékelhetik a

tanulókat. Ennek költségvetési kihatása nincs, talán csak annyi logika

fedezhető fel benne, hogy ez a szabályozás is, csakúgy, mint a költségvetés

egésze nem szolgálja az ifjúság és sport érdekeit, sőt lejáratja a

testnevelésben és sportban dolgozókat, csökkenti presztizsét ennek a

területnek. Beleillik abba a képbe, amellyel az SZDSZ az MSZP hathatós

segítségével tönkre akarja tenni a magyar oktatási rendszert .

Budapest, 2004. október 27.
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Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottságának a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . § (4) bekezdése
alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szerepét, valamint az egész ágazat megítélését a
rendelkezésre álló adatok szerint vizsgálva elgondolkodtató, hogy ha 2003-at tekintjük 100
százalékos bázisnak, akkor még 2003-ban a kiadások tekintetében a 13 . helyen állt a
minisztériumok közül az IHM, 2004-ben felküzdötte magát a 12 . helyre, 2005-re azonban a 15 .
helyre zuhan vissza . Az összes minisztérium közül ebben a rangsorban egyértelműen az utolsónak
számít. Lényegében tehát az informatikai tárca annyit fog tudni fordítani nomilásan a programok
támogatására, azaz az információs társadalom ügyére, amennyit nominális értelemben 2002-ben
fordított a költségvetésen belül az Informatikai Kormánybiztosság . Ez rendkívül kevés . Az
informatika, az információs társadalom ügye leértékelődött . Nem kormányzati prioritás már .

Ráadásul ezt az időszakot gyorsuló ütemű inflációnövekedés jellemezte . A helyzet még furcsább,
hogy ha megvizsgáljuk az árnyékminisztérium vagy az alternatíva, a súlyát tekintve kétségkívül
kisebb, de létező államtitkárság, a kétfejű informatikai kormányzati irányítás „másik fejét" . Az
Elektronikus Kormányzat Központnak 2003-ban közel 4 milliárd forint állt a rendelkezésére, 2004-
ben már több mint 4 milliárd 800 millió forint, 2005-ben pedig 5 milliárd 330 millió forintból
gazdálkodhat . Ez azt jelenti, hogy százalékosan míg az IHM gyakorlatilag a 2003-as szint alá
zuhant, addig az államtitkárság, hogyha a 2003-at vesszük százalékos alapnak, akkor 2004-ben 121,
2005-ben pedig 134 százalékos szinten áll .

Ezen túlmenően az ÁSZ-véleménynek a fejezet helyszíni ellenőrzésről szóló része megállapítja,
hogy az IHM által tervezett, összevontan kezelt programok egy előirányzat alatt szerepelnek, és az
itt kezelt 21 programról még szóban - nem írásban - úgy nyilatkoztak, hogy akár a szinten tartás
erejéig, de valamennyi programot meg fognak tartani . Ehhez képest az ülés folyamán elhangzottak
jelentős visszalépést tartalmaznak .

Az egész költségvetést akár az informatika világa, az információs társadalom kiépítésére fordított
erőforrások, akár az Európai Unió lisszaboni versenyképességi célkitűzései tükrében vizsgálva
megállapítható, hogy ezzel a dinamikával csak az ország lemaradása fog tovább növekedni .

Azzal kell ismételten szembesülni, hogy az informatika egyértelműen vesztese a következő
költségvetési évnek is .

Mindezek alapján, illetve az Állami Számvevőszék korábbi és mostani költségvetéshez fűzött
megjegyzéseivel kiegészítve megállapítható, hogy a szűkös erőforrásokkal is pazarló módon,



helyenként ellenőrizhetetlenül gazdálkodik a kormány, ezen belül az informatikai tárca, illetve a
szintén informatikai célú forrásokkal rendelkező államtitkárság a Miniszterelnöki Hivatalon belül .

A Bizottság ellenzéki képviselői a fenti vélemény alapján nem tartiák általános vitára
alkalmasnak Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslatot .

Budapest, 2004. október 26.

44 Z4,41
Rogán Antal

elnök



Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának ellenzéki képviselői
általános vitára alkalmatlannak tartották a törvényjavaslatot az alábbi indokok
alapján :

A benyújtott költségvetési törvényjavaslat nem alkalmas a magyar gazdaságban
meglévő válságjelenségek orvoslására. A kormánynak továbbra sincs
gazdaságpolitikája, jelen költségvetés a szemfényvesztés költségvetésének is
nevezhető .

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség képviselői a bizottságban kifejtették, hogy
elfogadhatatlannak tartják a költségvetési törvény határidőn túl történő benyújtását .
Az államháztartási törvény által előírt szeptember 30 .-i határidő figyelmen kívül
hagyása példátlannak tekinthető. Kifogásolták továbbá az ellenzéki képviselők, hogy a
tervezetben a konkrét számok helyett több helyen is kipontozások találhatók, amely
véleményük szerint ellentétes a jogalkotási törvény rendelkezéseivel .

A jólét elérése után a Gyurcsány-kormány erőteljesen csökkentette a tárcák nagy
részének költségvetési támogatását, melynek legnagyobb vesztesei :

az infrastrukturális berázások, mivel az utakra, vasútra fordított összegek
radikálisan lecsökkentek, cserébe hosszú távon adósítják el az országot ;
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•

	

a mezőgazdaság, mivel hiányzik a 3o%-os Európai Uniós támogatásokhoz
kapcsolódó önrész;

• a hadügy, mivel az Európai Unióban elvárt 2%-os GDP arányos védelmi
kiadások helyett a tavalyi közel 2% után csupán 1,27%-ot fordítunk a védelmi
célú kiadásokra ;

•

	

a közszolgálatban dolgozók, mivel a minisztériumok egy részének a
béremelésüket és a 13 . havi járandóságukat is elbocsátások útján kell fedeznie ;

•

	

a munkavállalók, mivel a munkahelyteremtésre a kormányzat minden
eddiginél kevesebb pénzt fordít ; és

• végeredményben az egész ország, hiszen az idei évben bekövetkezett reálbér-
csökkenés után a kormány semmit sem tesz azért, hogy az elmúlt két és fél év
hibás gazdaságpolitikáját megváltoztassa .

A 2005-ös költségvetés jól tükrözi a magyar gazdaság siralmas állapotát, ugyanakkor
a hozzá kapcsolódó kormányzati kommunikáció indokolatlanul optimista . Az ország
államadóssága 11600 millió forint, a GDP arányos hiány 6% körül várható, a
munkanélküliség növekszik, a reálkeresetek csökkennek, az infláció ismét magasan
van huzamosabb időszakon keresztül .

A kormányzat elképzeléseit a koncepciótlanság, fejetlenség, a jövő felélése jellemzi,
amit a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nem tud támogatni .

Budapest, 2004. október .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005.
évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

1. A kisebbségben maradtak által kifejtett vélemény döntő mértékben a

törvényjavaslattal kapcsolatban az Állami Számvevőszék által kifejtett véleményre

támaszkodik. Mindezek szerint a központi költségvetés 2005. évi bevételei rendkívül

bizonytalanok. Mindezt részleteiben tartalmazza az ÁSZ vélemény I fejezete, amely

megállapítja, hogy „a 2005-re prognosztizált négy százalék körüli GDP teljesülése

bizonyos kockázatokat hordoz ", továbbá „a közvetlen bevételek jelentős (50

százalék) hányadát képező . . . 2005. évi előirányzatok a helyszíni ellenőrzés

lezárásakor - szeptember 10-én - még munkaanyag szintjén sem álltak az ellenőrzés

rendelkezésére, ezért „ az egyes bevételek (SZJA, Energia adó, lakossági illetékek)

tervszámainak megalapozottságát" ezért a 2004 . október 1-én rendelkezésre álló -

tartalmilag nem megfelelő - anyagok alapján véleményeztük" tartalmazza a

dokumentum. Az összefoglaló más helyén ,az ellenőrzés - a rendelkezésre álló

dokumentumok alapján - a nemzetgazdasági számlákon realizálódó bevételek

várható teljesülésének 44 százalékát magas kockázatúnak minősíti " a számvevőszék .

Mindezek alapján megállapítja a véleményező, hogy „ a költségvetési

törvényjavaslat mérleg szerinti bevételi főösszege 52,5 százalékának teljesíthetősége

hordoz közepes, illetve magas kockázatot. "



2. A kisebbségi álláspont szerint a központi költségvetés - a fejezeti 68,2 milliárd

forinton felül - olyan bevételekkel, forrásokkal számol, amelyeknek teljesülése

bizonytalan, továbbá az EU támogatás lehetőségeit tényként veszi figyelembe és

minden körülménytől eltekintve azt 100 százalékon értékeli. Tekintettel arra, hogy a

környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások az Európai Unió keretében igen

jelentős volument képviselnek, mindez nagy bizonytalanságot okoz a

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetésében, és megkérdőjelezi a

tárca részére kitűzött feladatok maradéktalan megvalósítását. Az Állami

Számvevőszék megállapítása szerint a KvVM fejezetnél a költségvetés tervezésekor

1079 fő létszámcsökkentést irányoztak elő. Ezzel kapcsolatban a számvevők

megállapították, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra pénzügyi

fejezetet nem terveztek.

3. Nyomatékosan hangsúlyozta a kisebbség, hogy a tárca költségvetése jelentős

mértékben csökkent és ennek várható következménye lehet, hogy az európai uniós

tagság következményeképpen vállalt környezetvédelmi kötelezettségekből következő

feladatok, továbbá az ezen túlmenő hazai tárcafeladatok nem végezhetők el

maradéktalanul. A jelentős mértékben csökkenteni tervezett és elbizonytalanított

fejezeti források, a tárcához tartozó területi szervek által ellátandó feladatok

elvégzését kétségessé teszik és ezáltal jelentős mértékben ronthatják hazánk

környezeti állapotát és ezen túlmenően az állampolgárok egészségi állapotát .

A kisebbség a törvényjavaslatot általános vitára nem tartja alkalmasnak és ezt egyet

nem értésével fejezi ki, egyúttal javasolja, hogy a törvényjavaslatot a Kormány vonja

vissza .

Dr. Turi-Kovács Béla
elnök

Budapest, 2004. október 27.



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

4ro

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló T/I1700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 .
évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. S (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik e16 .-

A 2005. évi költségvetésben a szocialista kormány ígéreteire a kultúra területén továbbra
sincs fedezet .

A szocialisták ígérete : „Csökkentjük a nagyvárosok és a kistelepülések közötti kulturális
szakadékot, megerősítve, megteremtve a helyben elérhető kulturális alapszolgáltatásokat. "
„ Évente 50 vidéki kistelepülési művelődési házat, könyvtárat újítunk fel, és látunk el a
legmagasabb informatikai eszközökkel, szélessávú internettel . "

A most elkészült szociológiai felmérés szerint a kultúrában tovább nyílt az olló a vidéki
kistelepülések és a nagyvárosok művelődési lehetőségei között. 2003-ban 700 millió forint
volt revitalizációra, 2004-ben 250 millió forint, és 2005-ben ugyanennyi . A terveket
figyelembe véve évi 50 felújítás esetén egyre csak 5 millió forint jut, ami nem elég .

A szocialisták ígérete : „Létrehozzuk a Nemzeti Digitális Adattárat és a Nemzeti Audiovizuális
Archívumot. " Lényegében ezt ígérték a szocialisták a 2002-es választási programjukban is a
„Digitális Nemzeti Kultúra"-programban, és ehhez évi 1 milliárdot terveztek biztosítani .

Nézzük a tényeket: 2004-ben csak 62 millió forint realizálódott . A törvényjavaslatban 2005-
ben 5 milliárd 628,8 millió forintért az állam átveszi az állami köztelevízió, az MTV
audiovizuális anyagait, így burkolt formában támogatják az MTV-t, és egyúttal teljesítettnek
tekintik az évi 1 milliárd forintos ígéretet . Ez elfogadhatatlan .



A szocialisták ígérete : „Magyarországot a filmtörvény alapján vonzó és versenyképes övezetté
tesszük a nemzetközi filmgyártás számára . "

Medgyessy volt miniszterelnök úr azt ígérte, hogy a filmesek 2005-ben 8 milliárd forintot
kapnak, ehelyett 3 milliárd 839 millió forintot terveznek, és nem veszik figyelembe, hogy az
áfa-törvény változása miatt 20%-kal csökken a támogatás értéke .

A szocialisták ígérete : „A Köztársaság kormánya jelentős anyagi ráfordításokkal segíti
nemzeti kincseink méltó megőrzését, és olyan beruházásokat indít, amelyek tovább színesítik a
kulturális kínálatot. "

A kulturális beruházások támogatása folyamatosan csökkent 2005-ig . A Nemzeti Örökség
Program támogatása a kormányzati ciklusban folyamatosan csökken, így a 2002. évi közel 2
milliárdos támogatás jövőre 150 millióra apad .

A szocialisták ígérete : „Folytatjuk a budai Várnegyed felújítását. Megkezdjük a Sándor-
palota mellett álló, második világháborús volt vezérkari épület és a Mátyás-templom
felújítását."

Nem folytathatják azt, amit el sem kezdtek . Az elmúlt két évben egy szöget se vertek be a
budai Várnegyedben. A Mátyás-templom évek óta életveszélyes, de csak az életveszély-
elhárítási munkákat végezték el, holott minden évben ígéretet tesznek arra, hogy elkezdődik a
rekonstrukció . 2005-ben is csak 600 millió forintot terveznek a 3,7 milliárdosra becsült
beruházásra fordítani .

Sok mindent 2004-re ígértek, de most későbbre ígérik :

A szocialisták ígérete : „A Millenniumi Városközpontban befejezzük és átadjuk a Művészetek
Palotáját . "

Demján cége a Trigránit valószínűleg befejezi jövő március 15-ére, bár Medgyessy is és Hiller
is 2004-re ígérte. A törvényjavaslatban 9 milliárd 600 millió forintot terveznek e célra
fordítani, de tavaly is majdnem 9 milliárd szerepelt e célra, de a költségvetés még egyetlen
fillért sem törlesztett, mert elhalasztotta a visszafizetés megkezdésének időpontját .

A szocialisták ígérete : „A kulturális vidékfejlesztés jegyében folytatjuk az elmúlt fél évszázad
legjelentősebb múzeumfejlesztési programját, az Alfa programot." „Nagy-Britanniából,
Franciaországból, Kínából, Ukrajnából, az Egyesült Államokból a világ művészetének
kiemelkedő alkotásait hozzuk el, és mutatjuk meg a magyar közönségnek. "

Nézzük a tényeket, a múzeumi rekonstrukcióra fordított 2002-es 3 milliárd 650 millió forintos
előirányzat 2005-ben csak 2 milliárd 200 millió forint lesz . A hiányzó pénzt az Alfa -
programra fordítják . 2005-ben 1 milliárd 125 millió forint szerepel ezen a címen, de ebből 300
millió az ingyenesség kompenzálására kell, vagyis ez az összeg nem a múzeumok fejlesztését
szolgálja.

A szocialisták ígérete : „Folytatjuk a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítését és a világ
kulturális kincseinek hazai bemutatását. 2004-ben Hollandiában, 2005-ben Oroszországban,
2006-ban Németországban szervezünk magyar kulturális évadot . "



Ez a polgári kormány által megkezdett program . Az Orosz évad főkurátora szerint a minimális
programra is legalább 375 millió forint szükséges, de inkább a 800 millió forint garantálná a
sikert, ennek ellenére csak 350 millió forintot terveztek rá .

A Gyurcsány-kormánynak egyetlen új ígérete volt : „Az óbudai Gázgyár területén
hozzáfogunk a múzeumi negyed kialakításának előkészítéséhez . "

A bizottság kisebbségi vélemények megfogalmazói szerint e jelentős beruházás a költségvetés
tervezetében külön előirányzatot igényel, mert feltételezhető, hogy jelenlegi formájában csak
az előkészítés előkészítése fog megvalósulni, miként az a Szépművészeti Múzeum esetében
zajlik 2002 óta.

Budapest, 2004 . október 26.

an



Magyar Országgyűlés
Külügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséróZ szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség a következő észrevételeket teszi a 2005-ös
költségvetéssel kapcsolatban :

A Külügyminisztérium 2005-re tervezett költségvetési előirányzatról általában
elmondható, hogy a tavalyi előirányzatnál több mint 8 milliárd forinttal kevesebb pénzből
gazdálkodik (nem számítva ide a Határon Túli Magyarok Hivatalát és a határon túli
magyar programok támogatását, amely eddig más fejezetekben szerepelt, illetve a
külgazdasági fejezetet, amely idén elvileg átkerült a Gazdasági Minisztériumhoz) .

1 . A Külügyminisztériumból a külgazdasági rész elvileg átkerült a Gazdasági
Minisztériumhoz, ám a Gazdasági Minisztérium költségvetésében nem szerepel ilyen
sor .

2 . A szomszédos országokban élő magyarokra vonatkozó kitételek :
a. A Kedvezménytörvény alapján a központi költségvetés Miniszterelnökség

fejezetében nevesített előirányzatként kell tervezni az oktatási támogatások
fedezetét, ám ez sem a Miniszterelnöki Hivatal, sem a Külügyminisztérium
fejezetében nem található .

b. A határon túli magyar programok támogatása két sorban szerepel . A
megfogalmazás azonban kellően homályos ahhoz, hogy konkrét
kötelezettségeket ne lehessen számon kérni, illetve ahhoz, hogy megmutassa a
támogatási összeg belső felosztását . A kormány e két forrásból fogja
finanszírozni az intézményrendszer és a korábbi feladatok nagyobbik részét .
Az NKÖM által megvalósított programok azonban csak jóindulattal találhatók
meg a fenti sorok között .

c. A Sapientia-EMTE egyetem beruházási, fejlesztési programjai lelassultak és
részben le is álltak. Az egyetem működésére és fejlesztésére önálló, külön
nevesített előirányzat lenne szükséges .

d. Az Oktatási Minisztérium költségvetésében a határon túlra szánt támogatások
összege mintegy 350 millió forinttal csökken . A részletes fejezeti indoklás nem
utal az Apáczai Közalapítvány feladataira, támogatására .



3 . Kormányfői Protokoll kiadásai több mint 100 millió forinttal nőttek (397 millióról
500 millióra), ami a takarékosság jegyében meglepő .

4. Külügyi Kommunikáció : bár évről évre csökken, minősége és hatása (lásd a legutóbbi
brüsszeli kiállítást) egyenlő Anettkáéval . Amennyiben ilyen módon kívánja a
minisztérium Magyarországot népszerűsíteni, még a 300 millió forintot is sokalljuk .

5. Az úgynevezett „Nyíregyházi folyamat" tavaly került be először a költségvetésbe . a
tisztázatlan hátterű Jó Szomszédság Közalapítványt idén lecserélték az EuroClip-
EuroKapocs Közalapítványra. 2004-ben a Nyíregyházi Folyamat keretében látványos
előrelépés nem történt és kétséges, hogy jövőre az új alapítvány jobban látná el
feladatát (125 millió forint), pedig az ukrán-román régió fejlődésének elősegítése
Magyarország fontos külpolitikai érdeke .

6. Brüsszeli Állandó EU Képviselet : 2005-re 635 millió forint volt tavaly tervezve (3 .
részlet), ehhez képest idén 720 millió szerepel .

Összességében elmondható, hogy az Állami Számvevőszék véleménye szerint több
helyen értékelhetetlenek a 2005 . évi költségvetési előirányzatok .

Budapest, 2004. október 25 .

Balla Miha
Fidesz - Magyar Polgári Szö etség
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A kormány a mezőgazdaságot a költségvetés egyik nyertesének tekinti, ám áttekintve a

2005. évre vonatkozó tervezetet, azt állapíthatjuk meg, hogy komoly hiányosságok vannak

benne.

A tárca már eddigi cselekedeteivel is növelte, de a jövő évi büdzsé tervezetével csak

tovább növeli a magyar gazdák versenyhátrányát az Európai Unió más országainak

szerencsésebb gazdáival szemben. Mint tudjuk, az EU engedélyezte, hogy a magyar állam

30%-kal hozzájárulhasson az uniótól kapott támogatáshoz . Ez a tétel - sajnálatos módon - a

2004-es költségvetésben nem szerepelt, mint ismeretes, a gazdák faktorálással jutottak hozzá

ennek a pénznek egy részéhez, amiből egyértelműen a bankok jártak jól. Az viszont már

komoly aggodalomra ad okot, hogy a jövő évi tervezetből is hiányzik a 2005-ös nemzeti

kiegészítés teljes összege, illetve a 2004-es 91,3 milliárd forintos nemzeti kiegészítés

fedezetét sem lehet benne tisztán látni . Ezt az Államí Számvevőszék véleménye is

tartalmazza. Ez azért is érthetetlen, mert az agrártárca -forrás szintén az ÁSZ vélemény -

prioritásként a közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítésére helyezte a hangsúlyt az

agrártermelés felzárkóztatása érdekében . A költségvetés tervezete azonban

köszönőviszonyban sincs ezzel a szándékkal . Sőt, ez várhatóan azt fogja jelenteni, mivel a

tárgyévi feladatokat nem a tárgyévi költségvetésben finanszírozzák, hogy jövőre is fizetnie

kell a gazdáknak azért, hogy a saját pénzükhöz hozzájussanak .
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Az ÁSZ jelentése egyébként is figyelmet érdemel, mert több alapvető problémára és

hiányosságra világít rá . Kritikaként fogalmazza meg, hogy a 2005-ös top up összegét a fejezeti

előirányzatok között, külön soron kellett volna jelölni, a benyújtott tervezet ezzel szemben

több finanszírozandó feladatot mos össze a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások"

jogcím alatt. Ennek részletezett bontása sem teljesen világos számunkra . (Itt kell megjegyezni

azt, hogy a 2005-ös évben az unió által juttatott 30%-os támogatás és a 30%-os nemzeti

támogatás összesen egy 180 milliárdos tétel, ennyit kellene a gazdáknak jövőre megkapniuk) .

Nemcsak arra hívja fel a figyelmet az ÁSZ, hogy hiányzik a jövő évi 30%-os nemzeti

kiegészítés, hanem arra is, hogy „a 2004 . évi és az azt megelőző évek determinációjának

figyelembevétele mellett a 2005 . évi törvényjavaslat a 2005. évi nemzeti kiegészítő

támogatásokra csak igen korlátozott mértékben nyújt fedezetet ." Ez csak még tovább fogja

gyengíteni az egyébként is tőkehiányos mezőgazdaság versenyképességét, ami véleményünk

szerint nehezen összeegyeztethető a szocialista kormányprogramban vállaltakkal . Másrészt

arra is rávilágít, hogy a kormány még a Csatlakozási Szerződésben biztosított lehetőségeket

sem használja ki . Ez tehát azt jelenti, hogy jövőre nincs fedezete a nemzeti kiegészítésnek

(hacsak nem újra faktorálással), és a nemzeti támogatások sem jelentenek valós kompenzációt

a gazdák számára.

Az ÁSZ jelentésében olvashatók a következő sorok is : „A személyi juttatások összege

nem tartalmazza a köztisztviselői 13 . havi illetmény, a bérfejlesztés 6,5%-nak megfelelő

összegét, a közalkalmazottaknál pedig a bérfejlesztés 1,5 százalékpontnyi és az 5%-nak a

támogatásokkal nem fedezett részét a tervezési köriratnak megfelelően ." Látva és tudva az

FVM állományában dolgozók becsületes munkáját, kérjük a kormánytól, hogy minden

törvényben előírt juttatásokat kapjanak meg a munkavállalók, és az ehhez szükséges

forrásokat teremtsék elő . Úgy véljük, hogy a munkavállaló nem lehet vesztese a rossz

kormányzati munkának .

Látható a 2005-es költségvetésben, hogy az FVM jelentősen növeli a hatósági és a

szolgáltató intézetek saját bevételi kötelezettségeit (az állategészsegugy, a

növényegészségügy, az OMMI stb . esetében). Ez csak a kötelező hatósági díjtételek

emelésével oldható meg, vagyis a termelők terheinek újabb növelésével . (Az emelés az

állategészségügy esetén már csak azért is nehezen indokolható, mert köztudott, hogy csökkent
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az állatállomány) . Ezért mindenképpen a bevételek csökkentését javasoljuk, valamint azt,

hogy az állam vállalja át ennek kompenzálását .

A 2005-ös költségvetésben csökkenést tapasztaltunk az ún . érdekképviseletek

támogatásában is. Azt gondoljuk, a Közösségi Agrárpolitika intézményrendszerét működtető

döntéshozási folyamatnak aktív befolyásolása a magyar szakmai érdekképviseleti szervezetek

által, kiemelten fontos nemzetgazdasági érdek . Állami támogatással is hozzá kell járulni

ahhoz, hogy a megfelelő szervezettséggel és szakmai háttérrel rendelkező magyar szakmai-

érdekképviseleti szervezetek aktívan vehessenek részt a brüsszeli lobbizásban. Ezért

javasoljuk a fenti célra elkülönített költségvetési keret duplájára emelését .

A fent említetteken kívül is található még számos olyan hiányosság a jövő évi

költségvetés mezőgazdasági fejezetében, ami említést érdemel. Ilyen például a fejlesztési

támogatások csökkenése, ami egyértelműen ellentétes a kormányprogramban foglaltakkal .

Ilyen a szakoktatási és szaktanácsadási intézményrendszer, az iskolatej-program, az osztatlan

földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok, a parlagfű elleni védekezés, az erdőtelepítés

alulfinanszírozottsága .

Mindezek figyelembevételével nem tartjuk elfogadhatónak a többségi véleményt .

Lengyel Zoltán

Budapest, 2004. október 27.
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Kisebbségi vélemény
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló T/l1700 . számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Általában :
A 2005. évi költségvetés tervezete a bizonytalanság számos elemét hordozza magában . Az
ellenzéki képviselők véleménye szerint sok esetben, amit a költségvetés az egyik kezével ad,
azt a másik kezével el is veszi . A bevételi oldal megalapozatlansága komoly bizonytalansági
tényezőt jelent . Ezt a bizonytalanságot növeli, hogy a kiadási oldalon megnövekedtek a
felülről nyitott előirányzatok. Az említett két bizonytalansági tényező (az előző évekhez
hasonlóan) év közbeni elvonásokat eredményezhet . Az alultervezett inflációs mérték a
szolgálatok költségvetésének leértékelődését eredményezheti .
Az újonnan kialakított belső pályáztatási rendszer feltételei jelenleg kidolgozatlanok, azok a
szolgálatok számára (jellegükből adódóan) hátrányosak .

A szolgálatok előirányzatairól :
Az elmúlt esztendőkben a szolgálatok működési kiadásai, és az állomány reáljövedelme
csökkent, a fejlesztési források szűkülése tapasztalható . A három polgári nemzetbiztonsági
szolgálat közül kettő esetében (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal) a 2005 . évi
költségvetés-tervezete a dologi kíadások előirányzatát még az előző évhez képest is
csökkenti. Ez a szolgálatok műveleti képességének csökkenését fogja eredményezni .
A bérek területén a költségvetés 6 %-os növekedést irányoz elő, azonban ennek fedezetét
csak 4,5 %-os mértékig teremti meg . A köztisztviselői illetményalap jelenleg hiányzik a
költségvetés tervezetéből . A bizottsági ülésen a szolgálatok képviselői nem tudtak arra
érdemi magyarázatot adni, hogy a fennmaradó 1,5 %-ot milyen, saját hatáskörben megtehető
intézkedéssel tudják kigazdálkodni. Amennyiben a központi költségvetés az illetmény alap 6
%-os emelésével nem teremti meg ennek a forrását, úgy az előírt béremelés kizárólag
létszámcsökkentéssel valósítható meg . A szolgálatok esetében a létszámcsökkentés nem csak
indokolatlan, hanem elfogadhatatlan is. A jelenlegi költségvetés a bővülő feladatok miatt a
betöltetlen (és finanszírozatlan) státuszokra forrást biztosít .
A kikényszeríteni látszó létszámcsökkentés szervezeti korszerűsítéssel nem párosul .
A benyújtott költségvetés intézményi beruházási kiadások fejezete nem tartalmazza teljes
körűen a 3027/2000 . Korm határozatban előírt forrásokat . A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
alap feladatát ellátó berendezések szinten tartását biztosító forrás 50 %-a hiányzik . A
beruházásokra és műszaki fejlesztésekre fordítható kíadások reálértéken a 2002 . év 50 %-át
sem érik el .
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Összefoglalva megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások megalapozatlansága
jelentős bizonytalansági tényező, előrevetíti egy az előző évekhez hasonló év közbeni
elvonás lehetőségét. A dologi kiadások csökkentése szolgálatok műveleti képességét
korlátozza. A költségvetés-tervezete nem teremti meg a két éve tapasztalható reálbér
csökkenés megállításának fedezetét és garanciáit. A műszaki fejlesztések szinten
tartásához szükséges források nem biztosítottak .
Mindezek alapján az előterjesztett javaslatot az ellenzéki képviselők nem támogatták .

Budapest, 2004 . október 26.

Dr. Kövér László
a bizottság elnöke
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságának a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az oktatási bizottság fideszes képviselői a 2005 .ös költségvetésről szóló törvényjavaslatot
nem tartják általános vitára alkalmasnak, a következő indokok alapján :

1 . Emelkedő osztálylétszámok, ellehetetlenülő kistelepülési óvodák és iskolák . A
rendszerváltozás óta nem fordult elő, hogy a közoktatási normatívák egy főre eső összege
csökkent volna. 2005-ben ez megtörténik . A 2005. évi költségvetés ugyanis a közoktatási
alapnormatívák tekintetében egy új szempontot vezet be . Eszerint a normatíva teljes összegét
a 2004/2005-ös tanévben csak azok az intézmények kapják meg, ahol a közoktatási
törvényben meghatározott átlaglétszám 50%-át eléri a gyereklétszám . Ez azt jelenti, hogy
2005 január 1-jétől 97 óvodába és 481 iskolába járó gyermek nevelésére, oktatására szán
kevesebbet a Gyurcsány-kormány. A 2005/2006-os tanévben - azaz 2005 szeptemberétől -
tovább szigorodik a rendszer, ugyanis a belépő évfolyamok esetében már 75 %-os arányt kell
elérni, ami várhatóan 463 óvodát és 1245 kisiskolát fenyeget majd . Az reálértékben 10 %-ot
meghaladó mértékű csökkentést jelent. Ez az intézkedés jövőre 1708 önkormányzati
fenntartású intézményt érinthet kedvezőtlenül . A normatívák összege a „szerencsés"
intézmények esetében sem növekszik inflációt meghaladó mértékben, azaz reálértéke tovább
csökken .

2 . Veszélyben az egyházi fenntartású óvodába, iskolába járó gyerekek . A törvényjavaslat az
egyházi iskolába járó gyermekeket - hasonlóan a kisiskolákba, és óvodákba járó
gyermekekhez hasonlóan - 2005 . január elsejétől a költségvetési törvényben megállapított
normatívák bizonyos köréből kizárják. (30. § (1) bekezdés a) pontja) Többek között a 3 .
számú mellékletben szereplő óvodai, iskola, gyógypedagógiai neveléshez-oktatáshoz járó
kiegészítő normatíva, a nem a lakóhelyükön óvodába, iskolába járók bejáró normatívája .

Ez 10 %-kal kisebb összeg, mint amit minden más hasonló feltételek között iskolába járó
gyerek után kifizet az állam, nominálisan pedig kb . 5 %-kal kevesebb, mint a 2004. évi



támogatás. Mindez ellentétes az egyházakról szóló 1990./IV tv. 19 § (1) bekezdésével, mely
szerint : „Az állam az egyházi jogi személy nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, sport,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei működéséhez - külön törvény rendelkezései szerint
- normatív módon meghatározott, a hasonló állami intézményekkel azonos mértékű
költségvetési támogatást nyújt, illetőleg a támogatás az ilyen ellátásokra elkülönített
pénzeszközökből történik. " . Az új szabályozás 7.137 óvodást és 38 .128 általános iskolást érint
az egyházi fenntartású intézményekben. A tavalyi évhez képest az elvonás összértéke
(változatlan számú gyermekkel számolva) kb . 407 millió Ft. Összességében azonban az
egyházi intézményekbe járó gyerekek után kb . 853 millió Ft-tal kevesebb támogatást nyújt a
költségvetés .

Alkotmányossági problémát is felvetnek a tervezett lépések, hiszen évközben nem lehet
intézményt átszervezni, azok az óvodák és iskolák tehát, ahol most nem érik el a kívánt
arányt, automatikusan kevesebb támogatást kapnak a januártól .

Az egyházak támogatásáról szóló tv . 6.§ (3) alapján járó támogatás összege (Ft/fő) kipontozva
szerepel a költségvetésben (30 § . (2)) Az OM tájékoztatása szerint ez az összeg 100.000-
110.000 Ft/fő között lehet, míg 2004-ben 133 .827 Ft/fő volt. Összességében az elvonás
mintegy 1,5 milliárd Ft .

3 . A közoktatási törvény tervezett módosítása az oktatás számára negatív folyamatok sorát
indítja el .

A 2005 . évi költségvetési törvény normaszövegének több mint tíz százalékát teszi ki a
közoktatásról szóló törvény módosítása . Ezek között sok az olyan javaslat, amely megszorítást
jelent az óvodák, iskolák számára .

• A vezetői teljesítménypótlék bevezetésének elhalasztása 2006 szeptemberére, a vezetői
munkakörök létesítésének lényegesen magasabb tanulói létszámhoz kötése . Ez több mint
ezer óvodavezető-helyettesi, az iskolákban igazgatóhelyettesi megbízás megszüntetést
jelentheti .

• A pedagógusfoglalkoztatás veszélyeztetése, a pedagógusok munkaterheinek növelése
(Egyes feladatoknak p1. szabadidő-szervező, diákönkormányzat-segítő a pedagógus
munkakörbe építése, a pedagógusok kötelező óraszámába beszámítható tevékenységek
körének szűkítése) . A közoktatás finanszírozási garanciáit gyengíti az ún . „90 %-os
szabály" eltörlése . A törvényjavaslat a nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat
által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben munkaviszony keretében foglalkoztatott
pedagógusokat kiveszi a közalkalmazotti szabályozás alól, kötelező óraszámára, túlmunka
díjazására, pótszabadságára, a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni. Ez a javaslat csak az egyházi intézményekben 8038 közalkalmazottat érint .

• A közoktatási törvény több módosítása az intézményalapítást nehezíti meg vagy teszi
lehetetlenné. (p 1. az éves normatív támogatás 20 %-át kitevő pénzügyi biztosíték letétbe
helyezése, valamennyi évfolyamra teljesen kiépített személyi és tárgyi feltételek
biztosítása, az önkormányzati intézményátadás pénzügyi szankcionálása) . A körzetesítésre
kényszerítő szabályok mellett a társulási normatíva is jelentős mértékben, több mint 40%-
kal (tanulónként 15 400 Ft-tal) csökken. A kormány a kistelepülési intézmények, illetve
városi kisóvodák és kisiskolák felszámolását akarja kikényszeríteni . Minden „menekülő
utat" lezár a fenntartók előtt.

4 . Tovább csökken a pedagógusbérek reálértéke . 2004-ben közel 4 %-kal csökkent a
pedagógusok keresetének értéke . A 2002. szeptemberi béremelés hatásaként 100 milliárdos
hiányt görgetnek az önkormányzatok (amit az ÁSZ is több alkalommal megállapított), mivel a



kormány 2003-ban már nem biztosította a megemelt bérek fedezetét . A 2003 . évben a
pedagógusok illetményét 0 %-kal emelte a kormány . 2004-ben a kormány azt az ajánlatot tette
az önkormányzatoknak, hogy az ez évre ígért 6 %-os béremelésből 1 %-ot magára vállalt a
kormány, a fennmaradó 5 %-ot azonban az önkormányzatoknak kellett állniuk Ilyen feltételek
mellett az önkormányzatok többsége - az ÁSZ jelentése szerint az önkormányzatok
háromnegyede - 2355 helyi önkormányzat - nem volt képes a béremelésre. Ez a konstrukció
egyébként azt jelenti, hogy amennyiben a béremelés megtörténik, az ezek után az
államkasszába befizetett járulék, adó háromszorosa az állami 1%-nak . A 2005 . évi
költségvetés tervezet 20 . sz. melléklete egy üres táblázatot tartalmaz (303 . oldal), azaz nincs
ismert, vállalt kormányjavaslat a közalkalmazotti illetmények emelésére . Az ÁSZ véleménye
is rögzíti, hogy a a tervezetből „ hiányoznak egyes törvényerőre emelendő javaslati összegek
(pl. ( . .) a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja (. . .)). Ez a törvényjavaslat
megalapozottságát rontja" 2005-ben sem biztosít a költségvetés megfelelő forrást a
béremeléshez (Az ÁSZ álláspontja szerint a szükséges 27 milliárd forint helyett csak 14,6
milliárd forintra nyújt fedezetet a költségvetés) . A különbözetet a foglalkoztatottak számának
csökkentésével kívánják előteremteni .

5 . A törvényjavaslatnak a művészetoktatás csökkenő támogatására (9,5%, illetve 14,3%)
vonatkozó javaslata sérti a jogbiztonság elvét nemcsak a normatívák hirtelen és radikális
csökkentésével, hanem azzal is, hogy a közoktatási törvény kimondja : A helyi
önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások, és egyéb támogatások együttes
összegének el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes
összegét. " Ez a művészetoktatás esetében nem valósul meg .

6 . Csőd közeli helyzetbe kerül a felsőoktatás, és veszélybe kerül a felsőoktatás
modernizációja. A felsőoktatás tervezett nagyszabású átalakításával, az egyetemi integráció
folyamatával ellentétes, hogy az állam intézményei hosszú távú eladósítását választva
mindinkább kivonul a felsőoktatás finanszírozásából . Az felsőoktatás, a minden évben
bekövetkezett jelentős elvonások következtében évek óta tetemes adósságot görget, amellyel
mára csőd közeli helyzetbe került . A 2005-ös előirányzatok nemhogy az elodázhatatlan
szakmai infrastrukturális fejlesztésekre nem elegendők, (p1 . új beruházás nem indul, a
meglévők forrásai szűkülnek), hanem a működőképességük is kockán forog, hiszen a
költségvetésben szereplő összegek 10%-a már most zárolt (51 .§ (1) b) ) . Elfogadhatatlan,
hogy a Kormány ennek ellensúlyozására az egyetemek hosszú távú eladósodása előtt nyit
kaput, elzálogosítva a jövőt : „50.§(18) Az állami felsőoktatási intézmények - az Áht. 12/A. .-
ában írt, a Kormány által meghatározott feltételek és eljárási rend szerint - a költségvetésük
terhére hosszú távú (legfeljebb 20 éves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra
vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az ebből származó éves fizetési
kötelezettségek együttes összege - bele nem értve a 2004-ben a Kormány által elfogadott
infrastruktúra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat - egyik évben
sem haladhatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának 10%-
át. Amennyiben e határt az éves fizetési kötelezettségek együttes összege a költségvetési szerv
költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, akkor új kötelezettség nem vállalható
mindaddig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást
kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A felsőoktatási
intézmények kötelezettségvállalásának 50%-át az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott éves
fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja . Az átvállalások együttes összege nem
haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási
előirányzatai 33%-ának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó átvállaláshoz a



pénzügyminiszter egyetértése szükséges." A fentiekből következik, hogy 2004-2005-ben a
magánerős diákhotel-építéssel kapcsolatos elkötelezettség akár 20%-a is lehet az intézmény
éves dologi és felhalmozási célú előirányzatának . A szakmai feladatok, fejlesztések leépülését
mutató szűkös fejezeti költségvetésben ennek dacára is ott a pazarlás, az aránytévesztés :
miközben a nem létező, a felsőoktatási törvényben súlyosan kifogásolt, de legkorábban 2005
közepén felálló felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működésére" 400 millió
forintot különítettek el, a felsőoktatási kutatási programok teljes éves kerete mindössze 306,1
millió forint.
7 . AKormány ígéretei ellenéretovább csökken a kutatás-fejlesztésben, ezen belül az
ala kutatásban való állami szere vállalás. Mára a terület finanszírozása elérte másfél
évtizedes mélypontját . Ez mindinkább eltávolítja Magyarországot attól, hogy fel tudjon
sorakozni az Uniónak a kutatási és fejlesztési ráfordítások jelentős növelésére irányuló
törekvése mellé . A felsőoktatási, az akadémiai kutatás állami forrásainak évről évre történő
több milliárdos csökkenése, illetve zárolása, a gazdasági társaságoktól beszedett innovációs
járulék pályázatokon való meghirdetésének elmulasztása, az alap egy részének zárolása
jelentősen visszaveti a magyar tudományosságot. Az állami részvállalás - a törvényi
előírásokat is figyelmen kívül hagyva - 2005-ben tovább csökken a kutatás-fejlesztés
költségeiben .

Budapest, 2004. október 28.

Révész Máriusz
alelnök



A Magyar Országgyűlés
Önkormányzati bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A 2005-ös költségvetési törvénytervezet beadási határideje szeptember 30-a volt, a
kormány példátlan módon a költségvetési törvényt egy hetes csúszással adta be. Bár ez
törvénysértő, de nem ez a legnagyobb probléma a 2005-ös költségvetési tervezetnél .
Az önkormányzatok eljutottak teljesítőképességük végére, a 2002 . óta rájuk rótt terhek
nem csökkennek, a 2005. évi költségvetés kapcsán sem . Így továbbra is fel kell élniük
vagyonukat, el kell adósítani magukat, ahhoz, hogy biztosítani tudják a kötelezően
ellátandó feladataikhoz szükséges forrásaikat, legyenek ezek bérkifizetések,
intézményi, működési vagy dologi kiadások . A törvénytervezet sohasem látott módon
az oktatási és az önkormányzati normatívákat sem emeli az infláció mértékével, tehát
reálértékben csökkenő támogatásról beszélhetünk. Tán a legfájóbb tény ebből a
költségvetésből az a 2,5 %-os kötelező tartalék, melyet az eddig szabadon
felhasználható, az szja helyben maradó részéből kell általános tartalékba helyezni az
önkormányzatoknak, melyet kizárólag a kormányzat engedélyével használhatnak fel
akkor, ha az államháztartás megfelelő mutatókat tud magáénak . Ez a kötelezően zárolt
összeg nemcsak azért veszélyes, mert ezzel kevesebb forráshoz jutnak az
önkormányzatok, hanem újbóli bizonyíték ahhoz, hogy mennyire nem veszi komolyan
a kormányzat az önkormányzatok autonómiáját, önrendelkezési jogát. Természetesen
láttunk már példát hasonló zárolásokra, tényszerűen akkor, amikor az árvízi helyzet
katasztrofális mértéket öltött hazánkban (úgy néz ki, a szocialisták katasztrófa
helyzetet teremtettek, s ezt be is ismerik) . A 2005-ös év költségvetése - úgy gondoltuk
- egészen más szerkezetű és gondolkodásmódú lesz. Már csak azért is, mert ez az
utolsó teljes év az MSZP-SZDSZ kormány regnálásában, és nincs idő megvalósítani a
2002-es választási ígéretet . Pl . : anyagilag független önkormányzati rendszert
valósítunk meg, mely az autonóm önkormányzat feltétele, a jövőben új vagy többlet
feladat előírásakor a teljes fedezetet biztosítani fogjuk az önkormányzatok számára .
(bérfejlesztés? normatívák emelése, racionalizálása?), 400 ezer új munkahely
teremtése, 200 ezer szociális bérlakás építése, Vásárhelyi-terv megvalósítása, a Tisza
és mellékfolyói teljes árvízvédelmi rendszerének kiépítése, 10 ezer hektár



erdőtelepítés, 800 km autópálya és hadd ne soroljuk tovább . A 2005-ös költségvetés
legnagyobb vesztesei a kistelepülési önkormányzatok, amelyeket az oktatási normatíva
új változata az alap normatíva és a kiegészítő normatíva - amennyiben nem teljesítik
az oktatási törvényben előírt osztálylétszám 50 %-át - nem jár, tehát arra lesznek
kényszerítve, hogy bezárják iskoláikat, leépítsék közszolgáltató funkcióik rendszerét .
A költségvetési törvénytervezet rengeteg kipontozott részt tartalmaz, elsősorban a
szociális ellátórendszer finanszírozása területén. A bizottsági ülésen a Kormány
képviseletében válaszoló Pénzügyminisztérium ígérete szerint remélhetőleg nemsokára
kiderül, hogy a kipontozott részek helyére milyen konkrét összegek kerülnek . Kritikán
aluli ez a válasz és a hozzáállás . Híszen ez azt jelenti, hogy sok-sok terület
finanszírozása teljességgel bizonytalan nemcsak a törvényben, hanem a kormányzat
fejében is .
Hozzátartozik a 2005-ös év költségvetési törvényéhez az Állami Számvevőszék
véleménye. Hosszú évek óta nem fogalmazott meg ilyen lesújtó véleményt az ÁSZ.
Azt mondja, hogy a tervezett bevételek 53 %-ának megvalósulása közepes vagy nagy
kockázattal bír. Ilyen bizonytalanságot még egyetlen költségvetésnél sem jelzett az
Állami Számvevőszék . Egy másik vélemény az Állami Számvevőszéktől a PPP
módszerrel történő fejlesztések nyomon követhetetlenek számviteli és költségvetési
szempontból, egyelőre nem ismerhető terheket ró az országra és az önkormányzatokra
még 15-20 éven keresztül .
Ez a költségvetési tervezet túl azon, hogy csökkenti az önkormányzatok autonómiáját,
még rosszabb helyzetbe hozza őket, mint az eddigi években bármikor. Nem
tartalmazza sem az önkormányzati szövetségek véleményét, sem más érdekvédelmi
szervezet véleményét, álláspontját . Tehát a kormányzat még mindig nem látja be, hogy
rossz az az irány, amelyet 2002-ben vett, nem is hajlandó belátni, hogy kritikus
helyzetbe került Magyarország .

Szalag erenc
a bizottsá alelnöke

Budapest, 2004. október 26.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséróZ szóló T/11700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Rendészeti b izottságának a Magyar Köztársaság 2003 . évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/11020 . számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A beterjesztett 2005-ös költségvetési törvényjavaslat Belügyminisztériumot
érintő fejezetében szereplő számok nincsenek összhangban sem Medgyessy Péter sem
Gyurcsány Ferenc ígéreteivel. Nem szerepel a javaslatban a kiemelt rendőri béremelés
biztosítása, sőt a hivatásosok illetményalapjának növekedését sem találjuk sehol a
sorok között. Hiába keressük a gyurcsányi nagyotmondás egyik gyöngyszemének „az
ezer új rendőrautó szolgálatba állásának" költségvetési fedezetét is a tervezetben, az
ígért 5 milliárd forint helyett töredékét találtuk erre a célra . Ez a keret néhány használt
Lada gépjármű megvételét sem teszi lehetővé . A rendőrségi, épületek, tűzoltólaktanyák
jelentős része emberi tartózkodásra alkalmatlannak mondható . Erre a célra szánt
költségvetési összeg mégsem változik, sőt a polgári kormány 2001-es költségvetési
előirányzathoz képest több mint 250 M-el kevesebb. A dologi kiadások tervezett
szerinti mértéke nem ad fedezetet a várható - az inflációs mértéket meghaladó -
közüzemi díjak és energia árak kifizetésére (postaszolgáltatás, telefon, víz-csatorna,
fűtés, gáz-villany, üzemanyag, és egyéb igénybevett szolgáltatások) . A rendőrség
működési költségvetési előirányzata nem fogja fedezni a személyi juttatásokat, különös
tekintettel az év közben végrehajtott törvényi módosításra (hivatásos állomány
illetménypótlékának a változása) és a tervezett illetményalap emelésére .

A 2005-ös költségvetési javaslat nem foglalkozik az elmúlt két évben
felhalmozott 2,5 milliárd forintos rendőrségi, kb 600 millió forintos határőrségi
adósságállománnyal .

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hét fő költségvetési tételéből
kettő változatlan a 2004-es költségvetéshez képest, négy előirányzat csökken, s egy
növekszik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása 211 millió
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forinttal csökken 2004-hez képest . Az egyetlen növekmény a személyi kiadás, amely
5,5 milliárdról 5,722-re változik .
Ebből az összegből kell kigazdálkodni a 2005-ös 6%-os bérfejlesztést, a
köztisztviselők 13 . havi illetményét és a közalkalmazotti béremelések 4,4 %-os
áthúzódó hatását. E kötelezettségek mintegy 220-250 millió forintos hiányt fognak
jelenteni, amelyeket csakis elbocsátásokkal lehet kigazdálkodni (kb 100 fő
leépítésével) . A működési költségvetés reálértékben csökken, hiszen 400,7 millió ft-ot
tartalmaz az előterjesztés . Ebben az esetben is megszorításokat kell eszközölni :
csökkenteni kell az energiafelhasználást, a gépjárműhasználatot, az irodaszer-
beszerzési kereteket. A működési költségvetésben, 2004-ben sem volt emelkedés, ezért
működési zavarokra lehet számítani 2005-ben . 158 millió forinttal (7,5%) csökken a
dologi kiadások kerete. A felhalmozási költségvetés 315 millióval (9%) lesz kevesebb
2005-ben, mint 2004-ben volt, 18 millióval kevesebb jut felújításokra . A régi
amortizálódott technikai eszközök cseréjét nem lehet végrehajtani, ezért további
működési költségemelkedés várható .

A Határőrség a költségvetési tervezet szerint 2005 . évben 40,8 milliárd forint
kiadási lehetőséggel gazdálkodhat, mely a 2004 . évi színvonal 96,6 %-át jelenti . A
2005. évi feladatok végrehajtásához feltétlenül szükséges megpályázott 5,4 milliárd
forint többletigénnyel szemben mindössze 1,8 milliárd került elfogadásra . A dologi
kiadásokra szánt 3,3 milliárd forint csak 76,6%-a a 2004 . évi, és mindössze 68,3%-a a
2003 . évi felhasználásnak. A Határőrség 2005 . évi dologi szükséglete 7,5 milliárd
forintban került megjelölésre, a minimális igény 4,5 milliárd lenne, ezzel szemben a
tervezetben csak 3,3 milliárd forint szerepel. Ez az összeg az alapfeladatok ellátására
sem elég. A 2005. évi költségvetés jelenlegi sarokszámai alapján a 2004 . évi színvonal
esése valósul meg a Határőrségnél. A személyi juttatásokon kialakult, évek óta
problémát jelentő bérhiány nem kerül megszüntetésre, míg a működtetés területén is
jelentős visszalépés tapasztalható. Megállapítható, hogy a Határőrség 2005 . évi
feladatainak maradéktalan végrehajtásához 40,8 milliárd forint áll rendelkezésre,
amely 1,4 milliárddal alatta marad a 2004 . évi várható felhasználásnak . A legrosszabb
helyzet az elkövetkező évben a dologi kiadások előirányzatán jelentkezik majd, mely a
Határőrség költségvetésében nem kezelhető, a testület a hiány saját költségvetéséből
nem tudja kigazdálkodni, működési zavarok, és súlyos likviditási gondok, s jelentős
adósságállomány felhalmozódása várható 2005-ben . A Határőrség 2005- évi
költségvetésében meg kell j elennie a P HARE p rogramokból é s a S chengen Alapból
megvalósuló fejlesztések működési többletköltségének is, mert amennyiben az EU azt
állapítja meg, hogy nem rendelkezünk hazai forrással a működtetéshez, úgy a teljes
jogú schengeni tagság elhúzódása várható .

A Rend és közbiztonsági beruházások / Közbiztonsági és közigazgatási és
tűzvédelmi beruházások fejezeti kezelésű előirányzata a 2004-es költségvetési szinthez
képest 648 millió forinttal csökken. A tűzvédelmi beruházásokra szánt összeg is
kevesebb, mint tavaly volt, mintegy 55 millió forinttal . Csökken a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálatának, a BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati
Hivatalának, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának, a Duna Palota és
Kiadó, az Országos Atomenergiai Hivatal, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs
Központ, a BM Oktatási Főigazgatóság, a BM Tanintézetek, a BM Nemzetközi



Oktatási Központ támogatása 2004-hez képest. A tavalyival szemben nem kap a 2005-
ös költségvetéstől támogatást a Rádió Segélyhívó Egyesület, s a Biztonságos
Magyarország Közalapítvány 2004-es támogatási kerete 24 millió forinttal csökken a
tervezetben. A tavalyi szinthez képest kevesebb jut a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatokra is, mintegy 100 millió forinttal .

A Rendészeti Bizottság kisebbségben maradt álláspontja alapján a 2005-ös
költségvetési tervezet általános vitára a fenti érvek alapján alkalmatlan .

Budapest, 2004 . október 27 .

Dr. Kontrát Károly
a bizottság alelnöke a bizottság ales..:k

o



MAGYAR ORSZAGGYŰLFS
S7•ÁMVF.vŐs7ÉKT z[zQTTSÁCA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Kőztarsaság 2005. évi kőltségveiésérol szári.
T/11700. számú tőrvényjavaslathoZ

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának a Magyar Köztársaság 7005. évi
költségvetéséről szótó 7Y11700. szarvú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassá-
gáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Hó'v7abály 77. . (4) be
kezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő-

-A kisebbség véleménye teljes mértékben az Állami Számvevőszéknek a 2005 . évi költ-
ségvetési törvényjavaslathoz megfogalmazott véleményén alapul .
Három szóval, röviden jellemezve a benyújtott törvényjavaslatot, azt állítja, hogy az:

•

	

tőrvénytelen,
•

	

bizonytalan,
•

	

gátlástalan.

Tőrvénytelen azért, mert a kormány a iőrvcnyjavaslatot nem ídőbcn nyújtotta be az or-
szággyűlésnek, amelyre megalapozott indoklás nélkül még nem volt példa az ország-
gyúlés fennállása óta . A kormányföváltás ugyanis nem indok ebben az esetben, axnikar
a kormányfő nem adta vissza a mandátumát és nem írtak ki választásokat. Az a tény,
hogy szeptember 27-én új kotnnányfot választott az országgyűlés, nem jogalap arra,
hogy a kormány a törvényeket ne tartsa be és később nyújtsa bc a 2005 . évi kőltségver
téli törvényjavaslatot .
A kisebbségi vélemény szerint arra sem volt példa, hogy az országgyűlés elé beterjesz-
tett költségvetési dokumentumban a tSxvényerQre emelendő javaslati összegek ne sze-
repeltek volna. Semmivel nem indokolható, hogy hiányzik a ktiztisztviselők illetmény-
alapja, a kZizaikalmarottak illetménypótick számítási alapja és más kiegészítő támoga-
tások stb. Megdöbbentő, hogy a következő évre vállalt költségvetési kihatások is hiá-
nyoznak- A kísebb, nagyobb tőrvcnytclenségeket, amelyeket még lehetne sorolni, az
országgyűlési vita során cl fognak hangp7,ni .
A 2005. évi költségvetési törvényjavaslat ugyanúgy bizonytalan, mint a 2003. és a
2004. évi volt. A 2003 . évi költségvetésről már tudható, hogy nem teljesült . Az Állami
Számvevőszék előrejelzése teljesült . Igaz ez 2004. évi költségvetésre ís, tudható, hogy



az új pcnzügyminiszter által meghatározott keretszámok sem tarthatók . Ez évben még
várható a pénzügyminiszter úr bejelentése, hogy az eddig kommunikált számok sem
tarthatók. Nem várható más 2005-ben sem .
A törvényjavaslat bizonytalanságát igazalja az Áltarai Számvevőszék azon megállapí-
tása, miszerint az állami eliirányzatok több mint 50 %-át magas, vagy közepes kocká-
zatúnak minősítette. Az ÁlEami Számvevőszék meghatározása alapján magas kockáza-
tú az előirányzatok 22 °1o-a, ahol 5 % körűn, vagy azx meghaladó elmer várható. A
közepes kockázatú előirányzatok, amelyek az előirányzatok 30 °i.-át teszik ki, 2 %-os
elmaradás prognosztizálható.
A bevételi oldal teljesül~"ek ez a nagyfokú bizonytalansága indokolja az egész kóli-
ségvetési törvényjavaslat bizonytalanságát-
A tervezett bevétel elmaradása nem oldható meg külföldi, belföldi hitelfelvétellel, no-
vckvő államadóssággal. Az államadósság növelésére irányuló gazdaságpolitika az
egész országot tönkreteszi
A bizonytalanságot növeli az a tény is, hogy egyes törvények még nincsenek beter-
jesztve az országgyitlésnek, amelyek elfogadása a költségvetési törvényjavaslat megvi-
tatásához elengedhetetlenek . Ilyenek például a cél-, címzett támogatások .
A költségvetési törvényjavaslat gátlástalansága abban nyilvánul meg, hogy olyan fel-
adatokat vállal el, amelyek finaaszíco7.ása bizonytalan. A törvényjavaslat a kőz és ma-
gánszféra újszerű egyűttmükcidése -PPP- keretében tervezi megoldani az autópálya -,
börtön - és a kollégiumépítéseket A kormány az új projektekre a törvényjavaslatban
nem tudja meghatározni a költségeket, mivel a szerződési feltételek még nem tisztázot-
tak. A beruház sokra vonatkozóan az illetékes tárcák nem is kapnak költscg-
előirányzatot. A nevezett beruházások 18, 20, 27 év távlatában jelentenek kötelezettsé-
geket, de az előterjesztés nem tartalmazza sem a pénzügyi kihatásokat, sem a társada-
lorzx számára jelentkező ercdmcnyeket Ezek a kötelezettségek a kővetkező évek költ
scgvetésére is súlyos terhet jelentenek .

Budapest, 2004 . október 26.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI

BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottságának a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről szóló T111700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. §
(4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik e16.-

A Gyurcsány kormány nem becsüli a magyar családokat,

mert
már harmadik éve nem emeli a gyermekek utáni	adókedvezmény összegét,
így az három év alatt mintegy 20 %-o veszít vásárlóértékéből
(Az „igazságos" családi adózás bevezetésével viccel a miniszterelnök, aki
12 Millió ! Ft éves jövedelem felett tervezi az adókedvezmény csökkentését,
illetve megvonását.)
ugyancsak harmadik éve nem növelik a gyermekgondozási díj, a GYED felső
határát, így annak összege nem tud lépést tartani a bérek növekedésével
már harmadik éve hiányzik a költségvetésből a családpolitikai programok
korábban 1,5 Mrd forintos összege, pedig ez a program volt hivatott arra, hogy
a családok, családközösségek megerősítésével növekedjen a a gyermekek
biztonsága és védelme
A valóban jelentős első emelés után évről évre már csak 200 - 200 Ft-tal (!)
emelik a családi pótlékot
azt ígérték, hogy 10 ezer Ft-tal növelik a gyermekgondozási segély, a Gyes
összegét, de annak még a reálértékét sem őrzik meg

az otthonteremtési kedvezmények szűkítésével, a lakásépítések (Széchenyi Terv)
leállításával tovább nehezítik a fiatal családok lakáshoz jutását

„kiűzte" a szocialista kormány a gyermekes családokat a szociális célú
üdültetés lehetőségeiből is, ami példátlan érzéketlenség . ( a keretösszeget a
2002. évi 396 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra szűkítették!)



Csak emlékeztetőül :
Az előző szocialista kormány már egyszer szétverte a családi támogatások rendszerét .

Megszüntették :

1 . a gyermekgondozási díjat, a GYED-et,

2. a gyermekek utáni adókedvezményt,
3 . a várandósági pótlékot,
4. mintegy 120 ezer gyermektől elvették a családi pótlékot,

és
5.megnehezítették a lakástámogatások igénybevételét

A polgári kormány viszont 4 év alatt megkétszerezte a családok támogatását!

A Gyurcsány kormány ismét becsapja az időseket és nyugdíjasokat,
mert

a 2005-re tervezett 1,75 %-os reálnyugdíj növekedést többszörösen is
visszaveszik tőlük azáltal, hogy a fűtés, a világítás a vízellátás és a gyógyszerek
árát folyamatosan és kíméletlenül megemelik. Ezzel 2005-ben is csaknem
egyhavi nyugdíjat vesznek el az idős emberektől

a polgári kormány idején évente megvalósított 3%-os többlet emelés rendszerét
a szocialisták eltörölték. Így 2003-ban 18 ezer Ft-ot, 2004-ben további 20 ezer
Ft-ot, és 2005 .ben újabb kb. 22 ezer Ft-ot vesznek el minden nyugdíjastól .

(összesen tehát már mintegy 60 ezer Ft-tal tartoznak a szocialisták a
nyugdíjasoknak. Ez már jóval több adósság, mint amit 53 . az 54. és a 2005-
ben esedékes 55 . heti nyugdíj - 3 hét - együttes összege)

megalázó helyzetbe hoznak több, mint félmillió kisnyugdíjast azáltal, hogy a
megígért méltányossági nyugdíjat számukra nem fizetik ki

2005 újra az esélytelenség éve lesz a fogyatékos emberek számára,
mert

- a szocialista kormány bár a 2003-ban már leállított és 2005-ben újra nevesített
akadálymentesítési programot alulfinanszírozza a költségvetésben. A tervezett
453 Millió Ft csak látszat és kirakat intézkedésekre elegendő

- a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatását a 2003 . évi 450 millió Ft-ról
316 millió Ft-ra csökkentik úgy, hogy 2004 .ben az évközi elvonásokkal már
egyszer 200 millióra rövidítették



- a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek támogatását 2002-höz
képest reálértékben mintegy 10 %-kal csökkentik

jellemző, hogy
- a Gazdasági Minisztérium költségvetésében
akadálymentes környezet fejlesztése címen szereplő
programot jelentősen leépítik . 2001-ben és 2002-ben
e célra még 200 - 200 millió Ft, 2003-ban már csak 100
millió, míg a jóléti rendszerváltást hirdető szocialista kormány második
költségvetésében már csak 45 millió Ft-ot tervezett . 2005-re azonban ezt az
előirányzatot O -ra(!)csökkentette, azaz megszüntette

Az elégtelen források miatt így is csoda, hogy nem lehet az akadálymentesítési
programot 2005-re befejezni

A kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat területén is rontja a
lehetőségeket és az ellátás színvonalát. Ráadásul ismét az önkormányzatokat
hozza a legnehezebb helyzetbe,

mert

a szociális alap és szakellátás fejlesztési előirányzatának a 2002 . évi közel 2
Milliárd Ft-os összegét - 2005-re új néven -már csak 1440 millióban tervezik .

a gyermekjóléti alap- és szakellátok fejlesztése a 2003 . évi 812 millióról 2005-
re 400 millió Ft-ra esik . (Több, mint 50 %-os csökkenés!)

A hajléktalan ellátás fejlesztését ugyan 500 millió Ft-tal támogatni tervezik, de
tudni kell, hogy 2002-ben ez az összeg egyszer már 522 millióra rúgott,
amelyet azóta többször is csökkentettek .

a nappali, az átmeneti és a tartós elhelyezést nyújtó intézmények normatíváit az
idei befagyasztás után 2005-ben minimális mértékben, alig 4 %-kal növelik
úgy, hogy a jövő évi 6 %-os béremelés kifizetésére nincs fedezet, azt az
intézményeknek maguknak kell előteremteniük. Ez és a közüzemi díjak, stb .
radikális emelkedése miatt minden intézményi ellátás és szolgáltatás
működtetése veszélybe kerül .

a bölcsődék, és a családi napközik normatíváinak emelkedése azonban
jelentősnek mondható

a falugondnoki szolgálatok normatív támogatása csekély nominális növekedés
mellett gyakorlatilag, második éve stagnál

az önkormányzati és az egyházi szociális intézmények rekonstrukciós
programját is felszámolták, így jövőre sem lehet számolni a helyzet
javulásával . Ez a tíz évesre tervezett program 4 éve indult útjára, ugyanis az
összes ilyen intézmény mintegy 60 %-a azért nem kaphat állandó működési
engedélyt, mert az ellátás infrastruktúrája, épületállománya olyannyira elavult,
hogy emberi tartózkodásra már méltatlan és elfogadhatatlan .



Medgyessy után Gyurcsány Ferenc kormánya is veszélyezteti a civil és egyházi
szervezetek szociális feladatellátását
mert

a 2003 . évi 254 millió Ft-tal szemben 25 %-os idei elvonás mellett 104 millió
Ft vesznek el a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, amelynek 20105. évi
támogatása 150 millióra csökken .

- csökkentik a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatását is a 2003 . évi 50,4
millióról 30 milló Ft ra

- csökken a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a támogatása is, hiszen a
2003 . évi 37-tel szemben jövőre már csak 30 millió Ft összeg jut

- a többi olyan közhasznú alapítványt, amelyet korábban az állam támogatásban
részesített, az idén egyszerűen megszüntettek, így már „nem lesz velük gond" a
jövőben. A tőlük elvett források azonban nem jelennek meg egyetlen soron sem .

Budapest, 2004. október 27.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Társadalmi szervezetek bizottsága

Budapest, 2004. október 27 .

404

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló
T/I1700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Társadalmi szervezetek bizottságának a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2005. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatban drasztikusan, mintegy 30%-kal csökken a
civil szektor támogatása .
Ezen felül, míg a társadalmi szervezetek támogatása az előző évi támogatással szinte
megegyezik az alapítványok és közalapítványok támogatása egyharmadával, közel 11 milliárd
forinttal csökken .
Úgy lá juk, hogy a civil szektor finanszírozásából az állam erőteljesen kivonul, és a
finanszírozást áttereli a magánszféra irányába .
Ez a folyamat az egyes minisztériumok esetében is tetten érhető.
A kormányzati struktúra változását kihasználva egyes minisztériumok profiltisztítást hajtottak
végre és megszüntették vagy jelentősen csökkentették a külön soron szereplő szervezetek és
alapítványok támogatását .
A vesztes szervezetek közé került p1. az Illyés Közalapítvány, a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat.
A struktúra átalakítását kihasználva több minisztérium összevontan a feladatfinanszírozás
álcájába bújva jelenítette meg a támogatásokat .
Ez aggodalomra ad okot, mert a támogatáshoz való hozzáférés lehetősége nem szabályozott,
és ez lehetőséget nyújt a tárcáknak arra, hogy a közpénzeket sajátos szakmai vagy éppen
politikai szempora jai figyelembevételével használja fel .
Mindezek alapfán a Társadalmi szervezetek bizottsága ellenzéki tajijai nem
támojiatták a javaslat általános vitára bocsátását .

Dr. Marto si György
a bizottsag álelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséró7 szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának a Magyar Köztársaság 2005 .
évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Nagy nehézséget okozott - idő hiányában - a 2005 . évi költségvetés áttekintése, hiszen
határidő után, később került benyújtásra . További gondot jelentett, hogy a régebbi
vizsgálati rendszer nem tudja áttekinteni a jelenlegi összetákolt fejezetet. A
költségvetési fejezetből nem derül ki, hogy valójában ki a felelős a területfejlesztési
döntések vonatkozásában . A helyzet a rendezettség helyett a káosz irányába indult el .
Nincsenek meg a megfelelő hatásköri leírások az egyes szereplők közötti munka- és
forrásmegoszlás vonatkozásában. Nem egyértelműek a szervezet szociológiai
viszonyok. Hiányoznak a megfelelő hatástanulmányok az előirányzatok mögül .
Az előterjesztő mintha szándékosan azért akarta volna szétválasztani a
területfejlesztésre fordítható forrásokat, hogy így áttekinthetetlenné tegye azt. Ha ez
nem tudatos, akkor ez komoly kritika a területfejlesztés vonatkozásában a
kormányzatra nézve . Ha pedig tudatosan tették ezt a költségvetés alkotói, akkor ebből
következően feltételezhető, hogy a miniszterelnök ilyen módon kíván megfelelni a
szocialista vidéki lobbi igényeinek .

Budapest, 2004. október 26.
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