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Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

ajánlása

általános vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban Költségvetési
bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi 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 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. 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 . Abizottságok véleményének összefoglalója szóban hangzik el, előadóig: Szabó Laios
(MSZP), kisebbségi vélemények előadóig : Domokos László alelnök (Fidesz)
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi

bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága a 2005 . szeptember 12-ei 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 : 13 nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság többségi véleményt megfogalmazó tagjai a törvényjavaslat azon elemét emelték
ki, mely az Alkotmány- és igazságügyi bizottság kompetenciáját leginkább érinti, és ez az
igazságszolgáltatás helyzete, illetve ezen belül is a bíróságok 2004 . évi költségvetésének a
végrehajtása.

Mint a törvényjavaslatból is kiderül, a 2003 . évi mérséklődés után ismét nőtt a bíróságok
ügyfélforgalma, 1997 óta a legmagasabb ügyfélforgalom jelentkezett. De ha megnézzük ennek a
beosztását, ez is igazolja azt, hogy helyesek voltak azok a célkitűzések, amelyeket 1996-97-ben az
akkori kormány megfogalmazott, és amellyel megindította az igazságszolgáltatási reformot . Hiszen
ezen a növekvő számon belül a helyi bíróságok ügyfélforgalma nem növekedett, ugyanakkor nagyon
fontos eleme ennek a statisztikának az, hogy a Legfelsőbb Bíróságon jelentősen csökkent a hátralék,
tehát az a két bírósági szint, amelynek a fokozott segítését kívánta elérni az igazságszolgáltatási
reform, ez a cél ebben is megmutatkozva megvalósult .

A bizottság tagjai két területet emeltek ki a végrehajtásból, összehasonlítva ezt a 2003 . évi
megvalósult kiadásokkal, illetve támogatásokkal . Az egyik maga a költségvetési támogatás: ez
2004-ben 2003-hoz viszonyítva több mint 133 százalékos volt, tehát mintegy egyharmadával
növekedett a központi támogatás . A másik pedig a kiadásokból két jelentős elem : az egyik a



személyi juttatások növekedése, ez 136,6 százalék volt, a másik pedig a beruházások növekedése,
ez 140 százalék volt 2003-hoz viszonyítva.

A bizottság tagjai szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a 2004 . év néhány konkrét feladat
szempontjából is nagyon jelentős volt az igazságszolgáltatásban, hiszen a hivatásos pártfogókkal
kapcsolatos tevékenység bővülése, két új ítélőtábla felállítása - a debreceni és a győri ítélőtábla -, az
üvegzsebtörvény végrehajtása, illetve új elemként a jogi segítségnyújtásról szóló törvény
végrehajtása is ekkor kezdődött meg .

A bizottság tagjai úgy gondolják, hogy valóban fontos év volt az igazságszolgáltatás számára
a 2004. év, hiszen a támogatása nagyon nagy mértékben tudott nőni, és ezt a költségvetési számok is
egyértelműen alátámasztják .

Mindezek alapján a bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot .

Budapest, 2005 . szeptember 12 .

k

VOA4 14
Dr. Vastagh Pá1
a bizottság elnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteirá7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2005 . szeptember 14-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, 9
nem) .

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
törvényjavaslatot és a kapcsolódó ÁSZ jelentést megvitatta, az Egészségügyi
Minisztérium és az Egészségbiztosítási Alap tájékoztatóját meghallgatta és az alábbi
többségi véleményt alakította ki .

A terjedelmes törvényjavaslat és az alapos ÁSZjelentés vitája ismét alkalmat
teremtett arra, hogy fontos kérdésekről, programokról szakmai és politikai vitát
folytassunk.

2004. az Európai Unióhoz való csatlakozás éve volt, melyhez kapcsolódóan a
tárca teljesítette a csatlakozás előkészítésével és a tagállamként való működéssel
kapcsolatos feladatokat .

A 2004-ben végrehajtott konszolidációs és reorganizációs program célja az
egészségügyi intézmények adósságállományának csökkentése és az intézményi
struktúra átalakítása volt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézmények
többsége pozitív irányba tudott elmozdulni.

Örömmel nyugtázta, hogy a teljesítmény volumen korláton alapuló
finanszírozás bevezetése - az ÁSZ véleménye szerint is - helyes szakmai döntés volt,
mivel olyan változásokat indít el, melynek segítségével a pontosabb tervezhetőség és
felmérés válik lehetővé a kasszák, a kapacitások és a szükségletek vonatkozásában .

A 2004. évi költségvetési feladatok, programok teljesítése (mentőgépjárművek
beszerzése, finanszírozásban bekövetkező változások, népegészségügyi program stb )
a többség véleménye szerint jelzik azokat a prioritásokat, melyek a 21 lépés
programjában is megfogalmazódtak.



Tudomásul veszi az Állami Számvevőszék gyógyszerkasszával kapcsolatos
aggályait, ugyanakkor örömmel tapasztalja, hogy konszenzus körvonalazódik abban,
hogy a gyógyszerkérdésre az összes szereplő részvételével keressük a megoldását .

A bizottság többsége a zárszámadást elfogadja és általános vitára alkalmasnak
tartja.

Budapest, 2005 . szeptember 14 .

Dr. Schvarcz Tibor
elnök



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
szeptember 13-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, 4 nem, 2 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő és az ÁSZ jelenlévő képviselőinek az
Előterjesztésekhez fűzött szóbeli kiegészítéseit .

A Pénzügyminisztérium képviselője a kormányzat gazdaságpolitikájának 2004 . évi fő
vonásaira hívta fel a figyelmet elsősorban . Kiemelte, hogy újra sikerült egy kedvező
gazdasági növekedést elérni, a GDP növekedési üteme magas, és 2004-ben felerősödtek
a 2003-ban megkezdődött, a fenntartható növekedési pályára való visszatérés irányába
való pozitív folyamatok. A másik oldalon viszont azt hangsúlyozta, hogy a háztartások
fogyasztási dinamikája ugyanakkor csökkent.

Az Előterjesztő képviselője a bizottság feladat- és hatáskörét érintő területekre
vonatkozóan kihangsúlyozta, hogy mind az egyházak és vallási felekezetek támogatása,
mind a nemzeti és etnikai kisebbségi területek finanszírozása vonatkozásában az előző
évekhez hasonlóan alakult a támogatás, és hasonló feladatok kerültek finanszírozásra .



Az ÁSZ képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hagyományoknak megfelelően az
ÁSZ az idén is két kötetben adta be jelentését. Az első kötet tartalmazza az ellenőrzés
legfontosabb megállapításait és javaslatait, valamint a részletes ellenőrzési
megállapításaikat a teljes költségvetési folyamatra. Külön felhívta a bizottság figyelmét
a Függelékre (2 . kötet), amely az egyes költségvetési fejezetekre és a kiemelt ellenőrzési
témákra vonatkozó részletes megállapításokat és javaslatokat tartalmazza . Kiemelte,
hogy az ÁSZ a több mint 70 javaslatával a törvényjavaslat megbízhatóságát,
átláthatóságát kívánja erősíteni, illetve elősegíteni a feltárt hibák jövőbeni elkerülését .
Az ÁSZ képviselője külön kitért a kiemelt témákra (M5-ös út, uniós tagságból eredő
befizetések, uniós adóalanyok vizsgálata, első kontroll rendszer, stb.) és a helyszíni
ellenőrzések tapasztalataira is .

A bizottság többsége tudomásul vette az elhangzottakat, és támogatja a beterjesztett
törvényjavaslatot . A többségi vélemény képviselői általános vitára feltétlenül
alkalmasnak tartják a törvényjavaslatot . Érdemi észrevétel nem hangzott el .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

9

Donáth László
a bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZAGGYULES
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának
ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T117290 . számú

törvényjavaslathoz
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2005 . szeptember 12-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 - egyhangúlag (22 igen) általános vitára alkalmasnak
tartotta .

Bizottsági vélemény :
A magyar gazdaságban 2004-ben felerősödtek a 2003-ban megkezdődött, a fenntartható
növekedési pályára való visszatérés irányában ható pozitív folyamatok . A 2003-ban
bekövetkezett gazdaságpolitikai irányváltás eredőjeként a gazdasági növekedés ismét
gyorsul .
A külkereskedelemben az export gyors növekedése 2004 egészében folyamatos volt .
2004-ben az export mellett közel 8%-kal bővülő beruházási tevékenység volt . A
feldolgozóipari beruházások rendkívül erőteljesen 15,3%-kal emelkedtek. A
vállalatokon kívül dinamikus beruházási aktivitás jellemezte mind az állami, mind a
lakossági szektort, 24%-kal többet, mint egy évvel korábban . 2004-ben a 6,8%-os
infláció az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult . Az év közepétől az infláció
üteme ismét csökkenővé vált .
A folyó fizetési mérleg a gazdasági struktúra érdemi javulását tükrözte, a finanszírozási
struktúra egészségesebbé vált . A folyó hiány 2004. december végén 7,1 milliárd euró
volt, ami a GDP 8,8%-ának felelt meg . 2004-ben a hiány növekedése jelentősen
mérséklődött 2003-hoz képest .
Az adó- és járulékszabályok 2004. évi módosításainak alapvető célja az adócsökkentés
és versenyképesség javítása, az EU jogharmonizációs kötelezettségből fakadó
korrekciók, valamint az igazságos közteherviselés megvalósítása volt. A 2004. évi
minimálbér adómentességének biztosítása érdekében bevezetésre került a kiegészítő
adójóváírás. A foglalkoztatottság bővítését ösztönözte a fejlesztési adókedvezmény
igénybevételének azon enyhítése, ami a beruházás értékétől függetlenül engedélyezte az
adókedvezmény igénybevételét akkor, ha a beruházás legalább 300 (hátrányos térségben
150) új munkahelyet teremtett, és a létrehozott új munkakörökben 20 %-ban
pályakezdőt alkalmazott a befektető . A megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának elősegítése érdekében a legalább 50 %-ban csökkent
munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként havonta az
alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi
minimálbérrel az adózás előtti eredményt csökkenteni lehetett .



Emelkedett a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzéséhez kapcsolódó adóalap-
kedvezmény (havi 6 000 forintról a minimálbér 12, illetve 20 %-ára a közreműködés
formájától függően) .

A Munkaerő-piaci Alap teljesítette a számára előírt 67,9 milliárd forint költségvetési
befizetést . A munkanélküli ellátórendszer változásával - az aktív korúak rendszeres
szociális segélyezése, a közcélú munkavégzés kiadásai és az ezekhez kötődő igazgatási
feladatok jogcímeken - összefüggésben az Alap 36,3 milliárd forint befizetést teljesített .
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására a
költségvetésbe a 31,6 milliárd forint befizetése megtörtént .

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottaknál a személyi juttatásokon belül a
rendszeres személyi juttatások teljesítése 609,3 milliárd forintot tett ki, ami 51,5
milliárd forinttal, 7,8 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál . A munkavégzéshez
kapcsolódó juttatások (jutalom, túlóra, helyettesítés stb .) összege 83,3 milliárd forint,
amely tendenciájában az előző évekhez hasonlóan - az előbbi megtakarításra alapozva -
25,9 milliárd forinttal (45,1 %) haladta meg az eredeti előirányzatot. A többlet döntő
többségét (25,8 milliárd forint) jutalmak kifizetésére fordították . Az összes jutalom a
rendszeres személyi juttatás 8,3 %-a, vagyis 4 heti juttatásnak megfelelő .

Bérek, keresetek. A bruttó átlagkereset nemzetgazdasági szinten 145 .700 forint
volt, ez 6,1 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A megbontás: a
versenyszférában 138 .900 forint, ez 9,3 százalékos növekedés . A költségvetési
szektorban ennél jóval kisebb arányú növekedés volt, 0,7 százalékos, 162 .100 forintos
átlagkereset mellett .

A nettó keresetek nemzetgazdasági szinten 5,7 százalékkal nőttek. A központi
költségvetési szervek személyi juttatási előirányzata 852 milliárd forintra teljesült, ez
3,7 százalékkal kevesebb, mint a módosított előirányzat . Rendszeres személyi juttatás
ezen belül 609 milliárd forint, ez 7,8 százalékkal, azaz 52 milliárd forinttal kevesebb,
mint az eredeti előirányzat .

Az elkülönített állami pénzalapok alrendszere kibővült : a Munkaerő-piaci Alap,
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap mellett a 2003 . évi XC. törvény alapján létrejött a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap, amely a működését 2004 . január 1 jével kezdte meg .
Az elkülönített állami pénzalapok összes bevételeinek a legnagyobb része (72,7 %-a),
221,6 milliárd forint a járulékokból származik. A Munkaerő-piaci Alap bevételeinek
legnagyobb részét jelenti a munkaadói járulék, amelyből 157,3 milliárd forint folyt be .
A bevétel 4 %-kal maradt el az előirányzattól . A munkavállalói járulék mértéke 1 %. E
bevétel 3,9 %-kal maradt el az előirányzattól. A Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapba az innovációs járulékból - a befizetésére kötelezett belföldi székhelyű gazdasági
társaságoktól - közel 16 milliárd forint bevétel keletkezett .
A különféle hozzájárulások képviselik az alrendszeren belüli második legnagyobb
bevételi forrást. A hozzájárulásokból összesen 54,4 milliárd forint bevétel származott,
ami az összes bevétel 17,9 %-a . A szakképzési hozzájárulásból 22,4 milliárd forint folyt
be, amely a Munkaerő-piaci Alap összes bevételeinek 9,3 %-a. A rehabilitációs
hozzájárulásból a Munkaerő-piaci Alapba 8,1 milliárd forint folyt be . A tervezés
alapjául szolgáló, egy főre jutó rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke 2004-ben 117
600 Ft/fő volt. Az elkülönített állami pénzalapok 2004-ben összességében 15,9 milliárd
forint költségvetési támogatásban részesültek, ami az összes bevétel 5,2 %-a . Egyéb
bevételekből összesen 9,8 milliárd forint folyt be, ebből : a Munkaerő-piaci Alapnál 3,7
milliárd forint jelentkezett . A Munkaerő-piaci Alap az aktív foglalkoztatási eszközök
jogcímen 44,4 milliárd forint kiadást teljesített . A foglalkoztatási programok
megvalósulásáról az alapkezelő részletesen beszámolt



(ezeket a "Fejezeti indokolások" kötetek LXIII . Munkaerőpiaca Alap fejezete tartalmazza) .
Szakképzési célú kifizetések 15,9 milliárd forintot tettek ki . A munkanélküli ellátások 4,3 %-
kal haladták meg az előirányzatot. A munkanélküli ellátásokon belül a munkanélküli járadék
havi átlagos összege (38,9 ezer forint) a tervezetthez képest több mint 3 %-kal magasabb lett,
a munkanélküli járadékban részesültek havi átlagos létszáma (110 ezer fő) pedig a tervezett
szinthez képest közel 5 %-kal emelkedett . A munkanélküliek - éves átlagban, havonta 800 fő
- részére 0,1 milliárd forint jövedelempótló támogatást folyósítottak . Bérgaranciára - a
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben fennálló
kiegyenlíthetetlen munkabér és végkielégítés tartozásának fedezetére - 3,7 milliárd forintot
fizettek ki. A rehabilitációs célú kifizetések közül a munkahelyteremtés és megtartás
támogatás előirányzata 86,7 %-ra teljesült . Az átadott pénzeszközök - FMM. Alapkezelőnek,
Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak, EU társfinanszírozásra, Országos Munkabiztonsági és
Munkavédelmi felügyelőségnek, TB alapnak, közmunka céljára, területkiegyenlítésre, hon-
profit szektorbeli munkavállalás támogatására, KSH régiós átalakítására - összességében 31,7
milliárd forintot tettek ki . Az Alap 67,9 milliárd forint költségvetési befizetést teljesített
(részletezés a V . 1 . 6 . pontnál) . Befizetésként számolják el - az aktív eszközök között - a
közteherjegy ellenértékének az átutalását a Magyar Államkincstár részére .

Az alapok költségvetési bevétele 304,70 milliárd forintot, költségvetési kiadása pedig 276,85
milliárd forintot tett ki . Az elkülönített állami pénzalapok a 2004 . évet 27,85 milliárd forint
többlettel zárták : a Munkaerőpiaca Alap hiánya 3,00 milliárd forint .

Összességében elmondható, hogy 2004-ben a 15-64 év közötti népességbe tartozók 60
százaléka volt jelen a munkaerőpiacon . Ezen belül kiemelendő, hogy növekedett az 50 és 64
év közöttiek aktivitása másfél százalékponttal .

Létszámnövekedés az építőipar, a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás területén volt
kimutatható a versenyszférában . A szokásosnál kisebb szezonalítás mellett történt ez . A KSH
adatai szerint az alkalmazásban állók a legalább öt fős vállalkozásoknál és a költségvetési
intézményeknél a létszám kétmillió 790 ezer fő volt, ez 0,8 százalékos növekedés . Ezen belül
a versenyszférában másfél százalékos növekedés valósult meg a létszámban, a költségvetési
szektor 1,3 százalékkal csökkent .

A Munkaerő-piaci Alap . A költségvetési törvény mind a bevételeket, mind a
kiadásokat 246 milliárd forintban határozta meg, vagyis nullszaldós egyenleget írt elő . A
bevételek 9 százalékkal növekedtek, a kiadások 13 százalékkal . Ennek eredményeképpen
négymilliárd forinttal alulmaradtak a bevételek, egymilliárddal a kiadások, így hárommilliárd
forint hiány keletkezett, melyre fedezetet nyújtott a pénzeszköz maradványa a Munkaerő-piaci
Alapnak .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Gúr ándor
Foglalkoztat si és Munkaügyi Bizottság

alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a 2005 . szeptember 13.-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 (11 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett) .

Bizottsági vélemény :

A Gazdasági Bizottság a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az
államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . sz .
törvényjavaslat megvitatása során megállapította, hogy szükség van kisebb
módosításokra a költségvetési törvényben, de ez semmiképpen sem jelent
pótköltségvetést .

A pénzügyminisztériumi beszámoló szót ejtett arról, hogy a gazdaság 2004-ben
kedvező irányban változott, s ismét az export s a beruházás volt a fejlődés fő motorja .

A költségvetési hiány értéke év végére 6,5 %-ot tett ki, az SA-hiányt - az
Európai Unió statisztikája alapján a számbavételi előírások szerinti hiány - augusztus
31-én jelentette a Kormány az EU felé . A 2004-es érték a GDP 4,9 százalékát teszi ki .
Ez az érték a 2003-as végleges adatok szerint 2003-ban mínusz 6,4 százalék volt, tehát
lényegében a hiány 2002 óta így folyamatosan csökken . 2003-hoz viszonyítva ez a
csökkenés a GDP 1,5 százalékát teszi ki . Az adósságállománnyal kapcsolatosan
megállapításra került, hogy a 2003 év végi végleges adat a GDP 57,4 százaléka volt,
míg a 2004-es adat pedig a GDP 57,2 százaléka .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A Bizottság a vita során meghallgatta az Állami Számvevőszék elnökét is .
Beszámolóját követően a bizottsági ülésen főként az ÖKOTÁM ügyében alakult ki
vita. A Bizottság különösen fontosnak tartotta egyrészről azt, hogy a szükséges
közműberuházások (a szennyvízcsatornázás stb .) megvalósuljanak, de ugyanakkor
fontosnak ítélte meg azt is, hogy a rendszer igazságosan és szabályosan működjön .
Erre tekintettel felmerült, hogy ne csak az elvégzett vizsgálatokat tekintsük át
szisztematikusan, de szükség van arra is, hogy az Állami Számvevőszék a többi érintett
önkormányzatnál is elvégezze a megfelelő célvizsgálatot ahhoz, hogy a
következtetéseket le lehessen vonni . Olyan megoldást kell találni, amellyel nem
csorbul az Országgyűlésnek az a joga, hogy a költségvetési törvényben maga mondja
meg, hogy kit, vagy milyen beruházást preferál, de ugyanakkor tekintettel kell lenni
ebben a sajátos helyzetben azokra a településekre, amelyek igen nehéz pénzügyi
helyzetbe kerülhetnek .

Budapest, 2005. szeptember 16.
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának
ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/17290.
számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága a 2005. szeptember 13.-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 : 8 igen, 0 nem,
7 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az előterjesztés vitájában elsődlegesen a Védelmi Felülvizsgálat eredményeit alapul véve, a
fejezeti költségvetés arányait és az elsődleges célok megvalósítását vizsgálta a bizottság .
Megállapítható, hogy a haderő átalakítás keretében a szervezeti rendszer átalakítása, az
állománycsoportok arányainak átalakítása, az önkéntes haderőre való áttérés, a szerződéses és
hivatásos állomány elhelyezési és foglalkoztatási helyzete a tervezettek szerint változott .
A fejezet költségvetésében elsődleges szempontként szerepelt az önkéntes haderőre való
átállás biztosítása, valamint a hosszú távú fejlesztés irányainak meghatározása, végrehajtása .
Az ország védelmi képességének biztosítása mellett kiemelt fontosságot kapott a hazánk
NATO tagságából eredő feladatok végrehajtása, valamint a nemzetközi katonai missziókban
való szerepvállalásunk .
A törvényjavaslat XIII . Honvédelmi Minisztérium fejezete részletes, mindenre kiterjedő
információt tartalmaz . Az indokolásból a 2004. évi feladatok teljesítése és a 2003 . évhez
viszonyított változás jól nyomon követhető .
Összességében a költségvetési beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak és a vonatkozó
egyéb rendelkezéseknek, a vagyoni, pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet ad .
Budapest, 2005. szeptemberl3 .
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló T/17290. számú törvény végrehajtásáról

valamint,

Az Állami számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséróZ szóló T61729011 számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottsága a 2005 . szeptember 13-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 - 11 igen, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodással általános vitára
alkalmasnak tartotta.

Bizottsági vélemény :

A bizottság örömmel hallgatta, hogy a turisztikai célelőirányzatban előírt 13,8
milliárd forinttal szemben a tényleges kifizetés 21,2 milliárd forint volt. A 2004. évi
költségvetés általános tartalékából 300 millió forint szolgált turisztikai feladatokat,
melyből 100 millió forint a balatoni vízkotrásra, 200 millió forint a regionális repterek
marketingjére fordított összeg .
A költségvetési ellenőrzés során felmerült hiányosságra (számviteli elszámolási hiba) a
megfelelő kezelési tervet előkészítették .
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Az előterjesztést a bizottság többségi döntéssel általános vitára alkalmasnak tartotta .

Budapest, 2005 . szeptember 14.
Dr . Tóth József

alelnök
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteirá7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága a 2005 . szeptember 13-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)

Bizottsági vélemény :

A GDP növekedése 2004-ben 4,2% volt, amelynek köszönhetően növekedtek a bérek és az
állami források is. A kormányzat ellátta azokat a feladatokat, amelyek a sport, testnevelés
valamint a gyermek és ifjúságpolitika területén jelentettek és jelentenek kötelezettségeket .

A szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek funkcionális kiadásai az összkiadásokon
belül 3,4 %-ot képviseltek. Ezen belül a sport- és szabadidős tevékenységekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások az előző évihez képest jelentősen emelkedtek .
2003 . évihez hasonlóan tovább folytatódott a gyermek és ifjúsági programok támogatása a
határon túli fiatalok támogatását is beleértve . A legnagyobb hangsúly a táboroztatási feladatok
támogatására helyeződött . Az Európai Unióhoz való csatlakozás programjai között
folytatódtak az Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára, illetve a
Kábítószerügyi Információs Szolgáltató Irodák létrehozásának támogatását szolgáló
programok összességében 429,6 millió forint támogatás biztosításával, mely az előző évi
támogatás három és félszerese .
Május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz . Egy hónappal ezután, május 30-
án a Nemzetközi Gyermeknapot először ünnepelte az ország uniós tagként, mely
rendezvénynek egyben szervezője is volt, hagyományt teremtve ezzel az Unió régi és új
tagállamai között . A gyermeknap kiemelt figyelmet szentelt a hátrányos helyzetű
gyermekekre, és természetesen az egész országban nagyszabású programokon vehetett részt
bárki származástól és anyagi helyzettől függetlenül . Az ünnepség sikeréhez járult hozzá
egyrészt a Miniszterelnökség fejezetbe átcsoportosított - kommunikációs, tájékoztatási



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
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feladatokhoz szükséges - 65,0 millió forint, másrészt pedig az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlőségi Minisztérium dologi kiadásokhoz biztosított 15,0 millió forint .

A 2004. évi nyári olimpiai játékokon való részvételhez jelentős költségvetési támogatás került
biztosításra. A sporttörvényből adódóan új feladatként jelentkezett a Nemzet Sportolója
címhez tartózó járulék fedezetének biztosítása, illetve a 2006 . évi Úszó EB-vel kapcsolatos
létesítmény-fejlesztés előkészítése . 2003 . évihez képest közel 50 %-kal emelkedett a iskolai,
diák és felsőoktatási sportfeladatok támogatása . A korábbi évek programjainak folytatásához
is forrást biztosított a költségvetés . : pl Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása, utánpótlás-
nevelési feladatok, doppingellenes feladatok, fogyatékosok sportjának fejlesztése,
szabadidősport támogatása, sportegyesületek, szövetségek támogatása stb .
A XXVIII. Athéni nyári olimpiai játékokon eredményesen szerepelt versenyzők és a
felkészítésükben közreműködő sportszakemberek állami olimpiai jutalmának, valamint a
2004. év hátralévő részében folyósítandó olimpiai járadék összegének a kifizetéséhez
szükséges fedezet biztosításáról a Kormány szeptemberben döntött, mely döntés az érintett
tárca előirányzatát 1199,2 millió forinttal növelte . A XII. Athéni nyári paralimpiai játékokon
kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzők és a felkészítésükben közreműködő
sportszakemberek szintén jutalomban részesültek 373,8 millió forint összegben .
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Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Török Zsolt
MSZP
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Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a 2005 . szeptember 13-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 tartózkodás)

Bizottsági vélemény

A Bizottság a törvényjavaslatnak a - kompetenciájába tartozó fejezetek költségvetésének
végrehajtásáról szóló - legfontosabb részeit megvizsgálva, továbbá az Állami Számvevőszék
jelentését megismerve többségi szavazással úgy döntött, hogy a zárszámadást általános vitára
alkalmasnak tartja .

Budapest, 2005 . szeptember 13.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Rogán Antal
elnök



Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága 2005 . szeptember 13-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: 4 5 igen, 43 nem, 0 tartózkodás )

Bizottsági vélemény :

A Költségvetési bizottság a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az
államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú
törvényjavaslat megvitatta és a következő megállapításokat tette :

2004-ben a gazdasági növekedés a vártnál dinamikusabbá vált, amely mögött a GDP
mindhárom keresleti oldali tényezőjének a tervezettnél magasabb ütemű bővülése húzódott meg.
A növekedés motorjává ismét az export és a beruházások váltak. A GDP növekedési üteme 2004
egészében elérte a 4,2 %-ot, amely 2 százalékponttal meghaladja az EU-átlagot .

A 2002 és 2004 között az államháztartási hiánycsökkentést döntő mértékben a kiadásoknak
a GDP növekedésétől elmaradó emelkedése eredményezte, miközben a kiadási szerkezet is
jelentősen átalakult . A bérkiadások aránya csökkent . E keresletszűkítő hatású változások
hozzájárultak a lakossági fogyasztás ütemének mérséklődéséhez, amely így a GDP
növekedésével ismét összhangba került .

Bizottsági ajánlás-általános vitához



A foglalkoztatási szerkezet kedvező irányban módosult, a versenyszektorban alkalmazottak
száma 1,5 %-kal növekedett, míg a költségvetési szektorban csökkenés tapasztalható .

Az államháztartási hiány nagyobb lett a tervezettnél . A folyó fizetési mérleg egyenlege
kismértékben, de tovább romlott 2004 folyamán, a hiány mértéke megközelítette a GDP 9 %-át .
kedvező momentum ugyanakkor, hogy újra emelkedett a működőtőke-befektetések volumene .

A külkereskedelemben az export tervezettnél kedvezőbb konjunktúrán alapuló gyors
növekedése 2004 egészében folyamatos volt. Az év egészében az áruexport volumen-növekedése
elérte a 17 %-ot, míg az áruimport közel 14 %-kal emelkedett .

2004-ben az export mellett a növekedés másik fontos tényezője a jelentős ütemben, közel 8
%-kal bővülő beruházási tevékenység volt . A különösen fontos feldolgozóipari beruházások, 15,3
%-kal emelkedtek.

A háztartások fogyasztásának dinamikája jelentősen mérséklődött az előző évekhez képest .
Míg 2002-ben 9,4 %-kal, 2003-ban 7,2 %-kal, addig 2004-ben csak 2,5 %-kal nőtt a fogyasztás
volumene. A lassulás fó oka a jövedelemkiáramlás mérséklődése volt .

2004-ben a 6,8 %-os infláció az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult . A korábbi
prognózishoz képest 0,3 %-ponttal magasabb tényszám mögött az olajárak rekordszintű
emelkedése állt .

A folyó fizetési mérleg a gazdasági struktúra érdemi javulását tükrözte, A folyó hiány
2004. december végén 7,1 milliárd euró volt, ami a GDP 8,8 %-ának felelt meg .

A 2003. év végétől a gazdasági fundamentumokban mutatkozó pozitív változások és a
pénzpiacok javuló megítélése fokozatosan megjelent az árfolyam alakulásában . Az árfolyam
volatilitása 2004 . májusáig jelentősen csökkent, tavaly július eleje óta jellemzően erősebb volt a
250 Ft/eurós szintnél. Az erős és stabil árfolyam jelentősen hozzájárult a dezinfláció látványos
sikeréhez, ugyanakkor a gazdaság versenyképességét kedvezőtlenül érintette, ami szerepet
játszott a beruházás, az export és a gazdasági növekedés második félévi lassulásában is .

A 2004. évi költségvetési törvény az államháztartás pénzforgalmi hiányát a GDP 4,5 %-
ában határozta meg . A 2003 második felében is töretlenül bővülő lakáshitelezés, a kamatok 2003 .
decemberi emelkedése és a hozamok növekedése nyomán azonban jelentős többletkifizetésekre
került sor az adósságszolgálati kamatkiadásoknál és a lakáshitelek támogatásánál . Az
adóbevételek 2003 . évi szintje elmaradt a költségvetési tervezés bázisául szolgáló
várakozásoktól, így szükségessé vált a 2004 . évi bevételi prognózisok lefelé módosítása is .

2004 végére az államháztartás hiánya pénzforgalmi szemléletben - helyi önkormányzatok
nélkül - 1300,5 milliárd forintot tett ki, mely GDP 6,4 %-a. A teljes államháztartási hiány a GDP
6,5 %-át tette ki . A 2004 . évi ESA'95 módszertan szerinti államháztartási hiány a magánnyugdíj
pénztárak adataival korrigálva az előzetes tényadatok szerint a GDP 4,9 %-a .

Az Állami Számvevőszék T/17290/1 . számú Jelentése kizárólag a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzési kérdéseivel foglalkozik . A Jelentés a pozitív



megállapítások mellett felhívja a figyelmet arra is, hogy további érdemi fejlődésre van szükség
számos területen .

A jelentés többek között megállapítja, hogy az európai uniós adószámmal rendelkező
adóalanyok kiutalás előtti ellenőrzését előkészítetlennek, indokolatlannak és szakmailag tévesnek
ítéli, és az eljárás a költségvetés helyzetét is rontotta . Mint ahogy a visszaélések, tévedések is
váratlanul és váratlan nagyságrendben érték a költségvetést, a reakció is szükségképpen ilyen
volt. Az utólag és még napjainkban is feltárt adócsalások azonban visszaigazolják ezek
szükségességét .

Megállapítja, hogy „a Top-up 2005. évi összegének a folyó évben kifizethető részéhez az
előirányzat nem biztosít fedezetet. Azonban az előírt 2005. április 30-ai határidőre a kifizetések
megtörtének, a megelőlegezésre kidolgozott piaci-banki faktorálási módszer biztosította a tárgyévi
igénybevételt.

A jelentés Magyarország az Európai Unióval szembeni nettó befizetői pozíciójáról a
Pénzügyminisztérium által korábban közölt egyenleg bemutatását követően, abból kiindulva
további 3 nettó egyenleget számszerűsít (melyek közül egy mutat Magyarország szempontjából
negatív pozíciót - amely a költségvetés szempontjából igyekszik azt megközelíteni -, a többi 3
pozitív szaldót eredményez) . Az Ász-tól nem elfogadható álláspont, hogy nem alakított ki az EU-
val összhangban lévő értékelési mechanizmust az EU támogatások-befizetések terén .

Az elsősorban a privatizációs eljárásokat ért ÁSZ kritikák a bizottság állásponja szerint
nem kielégítőek. A MOL esetében a részvények árfolyamának emelkedése akkor indult igazán
be, miután megszűnt az állami tulajdonhányad, és a piac azt beárazta . Látható volt, hogy a
korábbi értékesítési szándék halasztódott el az irreális, alacsony áron való spekulálás miatt a
kormány, majd az árfolyam piacivá válása után, pozitívan döntött arról . A Tankönyvkiadó
privatizációját illetőn a 2 . periódus ugyan jogszerű, de helytelen eljárás volt .

A költségvetési hiány számításánál az ÁSZ nem az uniós (eredményszemléletű) hiánycélt
követi, és hozzájárul ahhoz, hogy a politikai vitában továbbra is ütközzön a kétféle hiányszám

Ezekkel együtt fontos az ÁSZ munkája az országgyűlés számára, így a módszerekben,
minősítésekben tapasztalt véleménykülönbségek ellenére is köszönet illeti őket tevékenységük,
észrevételeik, javaslataik, kapcsán .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyú7 s Környezetvédelmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága a 2005 . szeptember 13.-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, 2 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2004. év Magyarországon a kormányváltás éve volt, új miniszterelnökkel alakult új

kormány. Ezért a 2004 . évi zárszámadás eredendően szolgálja a 2006 . évi költségvetés

megalapozottságának erősítését.

A környezetvédelmi tárca kiadásai a törvénytervezet 1 . számú melléklete szerint a

2004 . évi költségvetési törvényben tervezett 96,8 M (milliárd) Ft-tal szemben 112,1 M Ft-ra

teljesültek . Ebben jelentős szerepet játszott a területi szervek bevételének növekedése. Ez

lehetővé tette, hogy a tárcánál a kiadási oldalon ne történjék visszalépés, sőt több területen

növekedés valósult meg .

A központosított bevételekből a környezetvédelmi bírságok tételei döntően, némely

esetben jelentősen emelkedtek, mint a szennyvíz bírságok és a természetvédelmi bírságok. A

tervezett 1 M Ft bevétel 1,6 M Ft-ra teljesült . (Ami sajnos összefüggésben lehet a

bekövetkezett, egyre gyakrabban nyilvánosságra kerülő környezetvédelmi, természetvédelmi

károkozásokkal .)



A termékdíj bevételek közül meghatározó a csomagolóeszközök és a kenőolajok

termékdíja, de ezek a bevételek nem teljesültek . Ugyanígy felültervezett volt a gumiabroncsok

és az akkumulátorok bevétele . (Előnyös, ha ez az akkumulátorok hosszabb idejű használatával

függ össze.) A hígítók és oldószerek és a reklámhordozók termékdíja háromszorosa, illetve

közel nyolcszorosa lett a tervezettnek . Jól következtethető ezeknek a termékdíjköteles

termékeknek a nagy volumene .

Nem teljesült a vízkészletjárulék bevételi terve, 11,1 helyett 9,9 M forint folyt be .

A tárca működésének csak kisebb kritikái fogalmazódtak meg az ÁSZ jelentésben,

amely mindössze 2 oldalon foglalkozik a környezetvédelmi tárca problémáival .

Budapest, 2005 . szeptember 14 .

/->
Dr. Turfi-Kovács Béla

elnök



Magyar Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága a 2005. szeptember 13-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 (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 9-en
nem szavaztak)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta a Kormány képviseletében a Pénzügyminisztérium főosztályvezető-
helyettesének összefoglaló tájékoztatását, a bizottság feladatkörét különösen érintő fejezetek
indokolását. Ugyancsak meghallgatta az Állami Számvevőszék képviselőjének tájékoztatását,
köztük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát érintő számviteli jellegű észrevételeket .

A bizottság többségének (kormánypárti képviselők) álláspontja szerint a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló reális képet ad az elmúlt év gazdasági folyamatairól : a
gazdaságpolitikáról - beleértve a kultúrpolitikát, valamint konkrét adatok alapján szembesít a
gazdálkodás teljesítményével - az eredményekkel és hiányosságokkal .

A bizottsági vita kitért a kulturális költségvetés végrehajtásának számos részletére . Amint az a
törvényjavaslatból kitűnik, a bevételek nem a tervek szerint alakultak, a tervezettnél nagyobb
hiány keletkezett a gazdálkodásban, ezért év közben egyensúlyjavító intézkedésekre került sor
a költségvetés minden területén. Az évközi kiadások csökkentése a kulturális költségvetést is
érintette, s ez folytatódik az idei évben is . Az okok között szembe kell nézni azzal a
körülménnyel, hogy a kulturális intézményrendszer ekkora költségvetésből nem
finanszírozható, az elosztási igények meghaladják a lehetőségeket . A tervezésben ezt nem
mindig veszik figyelembe, ezért különböző megoldásokkal év közben kell korrigálni a



tervszámokat, s ez veszélyezteti a kulturális intézmények, szervezetek működési feltételeit, a
kiszámíthatóságot, irányíthatóságot.

A törvényjavaslat összességében azt mutatja, hogy a 2004-es évben a kulturális tárca jól
gazdálkodott a rendelkezésére álló keretekkel .
Ugyanakkor az évek óta felhalmozódó, görgetett finanszírozási, gazdálkodási problémákkal a
kulturális költségvetés tervezésénél szembe kellene nézni .

A bizottság többsége a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta .

Az ellenzéki képviselők a vitában megfogalmazott álláspontjukat kisebbségi véleményként
írásban nyújtják be .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés külügyi bizottsága a 2005 . szeptember 13-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, 9 nem,
0 tartózkodás) .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

--2g-

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2005 . szeptember 13-i ülésén a Magyar

Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről

szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . számú 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 : 13 igen, 6 nem)

Bizottsági vélemény :

Többségi vélemény

2004. évben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, ami rendkívüli

feladatokat hárított a tárcára .

Ha megnézzük a számokat, és az ÁSZ jelentést elmondható, hogy a minisztérium

gazdálkodása 2004. évben alapvetően kiegyensúlyozott volt, ezt támasztja alá az a

tény, hogy az ÁSZ jelentés érdemi működési és elszámolási hiányosságot nem talált a

helyszíni ellenőrzés kapcsán .

Megállapítható, hogy az eltervezett támogatáspolitikai célkitűzések nagyrészt

teljesültek, és - ha nehézkesen is, de - sikerült az EU támogatások igénybevételéhez



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése . Az NFH és az Irányító Hatóságok

(FVM) közötti elhúzódó koordináció miatt bizonyos feladatok végrehajtása ugyan

késedelmet szenvedett (pl . EMIR rendszer), de ez jelentősebb zavarokat nem okozott .

A 2004. évi költségvetési támogatás előirányzata 219,2 MD forint helyett 213,5 MD

forintban realizálódott. Összességében az FVM fejezeti szintű kiadási előirányzatok

teljesítése a 2004 . évben 80,1%. A kiadási előirányzattól való jelentős elmaradás

szorosan összefügg a bevételek 2004. évi visszaesésével, ami a saját bevétel esetén

57,4%-os, az intézmények bevételei esetében 92%-ra teljesültek . A szakmai fejezeti

kezelésű előirányzatok bevételeinek visszaesése a NVT és SAPARD Program

tervezettől elmaradt felhasználásnak következménye .

A 2004. évben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások eredeti előirányzata az

FVM fejezet költségvetésében 181,5 MD forint volt, amely összeget kiegészített a

MEH költségvetésében szereplő 14,5 MD forint AVOP támogatási keret, valamint a

tervezett 94,2 MD forint EU-ból érkezett támogatás . Az összesen 290,3 MD forint

agrár- és vidékfejlesztési támogatásból a nemzeti költségvetési forrás 53%, az Európai

Uniós alapokból biztosított előirányzat 47% volt . A rendelkezésre álló előirányzatból

2004.december 31-ig a termelők részére 154 MD forint került ténylegesen kifizetésre,

amelyet növelt a csatlakozás előtti nemzeti támogatás (48 MD forint) valamint az

igénybevett 203,1 MD forint csatlakozási hitel . Így az ágazat termelői az év folyamán

összesen 405,2 MD forint forrás segítségével tudták termelési tevékenységük

költségeit finanszírozni .

Az EU-ban szokásos utófinanszírozás likviditási gondokat gerjesztett a termelők

körében, azonban az agrártárca ezt a feszültséget a csatlakozás előtti nemzeti

támogatások nyújtásával, illetve a SAPS támogatás faktorálásával feloldotta .

Sikeres intézkedés volt az Európa terv Agrárhitel program meghirdetése is, melynek

keretében a termelők 203,1 MD forint középlejáratú és kedvező kamatozású hitelhez

jutottak. Ennek eredményeként kedvező fordulat következett be a mezőgazdaság
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hitelállományának összetételében, ami a termelési költségek azonos mértékű

csökkenését jelentette .

Pozitívnak megítélésű a SAPARD Program is, aminek keretén belül a 2004 . április

30-án lezárult pályázati időszak végén az MVH 8836 regisztrált pályázattal

rendelkezett, ami kb . négyszerese volt a támogatható projekteknek . Az NVT terhére

való átcsoportosítás ellenére a pályázatok közel felét el kellett utasítani .

2004 egyik legsúlyosabb problémája az előzetes várakozásokat jelentősen

meghaladó, csaknem 17 millió tonnás termés kezelése . Sajnos az előző években nem

történtek intézkedések a raktározási háttér biztosítására, így a kapacitások a raktározási

igények töredékét sem biztosította . A kormány erőfeszítései során a raktározási helyzet

2004. év végétől folyamatosan javult .

A SAPS keretén belüli támogatási igények 99,8%-ának kifizetése az előírt 2005 .

április 30-áig megtörtént . A 2004. év végétől folyamatosan az MVH a fajlagos

támogatási összeg 80%-át fizette ki előlegként, április végén a tényleges területre jutó

kifizetés ismeretében a végelszámolás megtörtént . A végelszámolás szerint 208 804

termelőnek kifizetett támogatás összege 78,5 MD forint, az egy hektárra jutó fajlagos

támogatás tényleges összege 16 310 Ft .

A Top-up jogcímen a kifizetések a 2005 . április 30-ai határidőre teljesültek, a

168 193 db igénylőből elfogadott 168 190 db kérelem, melyre teljes körűen május 31-

ig 35 MD forintot fizettek ki .

Jelentős változás volt az MVH működésének teljes feladatkörben való megkezdése,

ehhez a finanszírozási és technikai feltételek biztosítása . Az MVH az agráriumot érintő

EU-kifizetések teljes körét átvette, és azok teljesítését, nyomon követését és

ellenőrzését is teljes körűen végzi . Az MVH feladatinak bővülésével folytatódott a
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szervezet fejlesztése, melynek alapján a 7 regionális iroda mellett 12 megyében létre

hoztak megyei kirendeltségeket .

A 2004. május 1-jei EU-hoz történő csatlakozással az uniós támogatások és azok

intézményrendszereinek szabályozása felgyorsult, de az addigi lemaradást,

időveszteséget teljes mértékben nem sikerült behozni . A lemaradás arra vezethető

vissza, hogy az NVT-t csak 2004 harmadik negyedévében hagyta jóvá az EU .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Dr. Magda Sándor
elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

-- 3 3 -

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyúlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2005. szeptember 13-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 nem tartotta alkalmasnak . (szavazati arány: 4 igen, 2
nem, 2 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Kövér László
elnök
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és!

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos bizottsága a 2005. szeptember 13-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 :
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslat az
oktatási ágazat vonatkozásában

A 2004 . évi költségvetésben az államháztartás oktatási tevékenységre vonatkozó kiadásai
összességében több mint 2% növekedést mutatnak a 2003 . évihez viszonyítva. Ezen belül a
közoktatásra 3%-kal, a felsőoktatásra mintegy 2%-kal fordított többet az állam .

A költségvetés XX. fejezetének összes kiadása 2004 . évben 487 205,1 millió Forint, bevétele
183 881,6 millió Forint, a támogatások értéke 286 889,3 millió Forint, míg a maradvány-
felhasználás 45 335,2 millió Forint volt .

A költségvetés XX. Fejezetének kiadásai a 2003 . évihez képest 1%-kal, a bevételei 9,3%-kal
nőttek, a támogatások összege 9,4%-kal csökkent .

A XX. fejezet támogatásaiból legnagyobb részben a felsőoktatás illetve a nem önkormányzati
fenntartásban működő közoktatási feladatellátás részesült a következők szerint :

A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények képzési kiadásai (XX .
fejezet, 2. cím) 334 150,5 millió Forintra rúgtak, ahol a támogatások összege 169 803,2 millió
Forint volt .



A XX. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére az oktatási célú humánszolgáltatások
normatív állami támogatása 65 791,5 millió Forint, míg az egyházi és kisebbségi közoktatási
intézmények kiegészítő támogatása 14 000,0 millió Forint volt.

A legfontosabb, területeket érintő adatok :

Melléklet
l . Az Oktatási Minisztérium fő költségvetési adatai
Az OM fejezet 2004. évi bevételi, kiadási és költségvetési támogatási előirányzatait az alábbi
táblázat tartalmazza :

millió forint

2 . Az államháztartás 2004. évi oktatási tevékenységek konszolidált kiadásai, amelyek
halmozódást már nem tartalmaznak

millió forint

Funkció 2003. évi teljesítés 2004. évi terv 2004. évi teljesítés
2004 tény/
2003 tény

Iskolai előkészítés és
alapfokú oktatás

370 386,1 413 146,1 376 636,0 101,7%

Középfokú oktatás 127 948,8 119 216,5 134 658,4 105,2%
Felsőfokú oktatás 301 996,4 289 856,2 307 197,2 101,7%
Egyéb oktatás 270 102,2 264 914,5 276 672,3 102,4%
Összesen 1070 433,5 1087133,3 1095163,9 102,3%

Fejezetjezet 2003 . évi
teljesítés

.

	

évi2004
eredeti
előirányzat

2004.

	

évi
törvényi
módosított
előirányzat

Kormányzati
és

	

fejezeti
hatáskörű
módosítás

2004 . évi
teljesítés

2004 tény/
2003 tény%~

Kiadások 482 203,7 448 474,3 448 474,3 515 163,7 487 205,1 101,0%
Bevételek 168 197,9 162 662,0 162 662,0 184 836,6 183 881,6 109,3%
Maradvány-
felhasználás 43547,7 48485,9 45335,2 104,1%
Támogatások 316 801,8 271 053,6 271 053,6 269 644,3 286 889,3 90,6%
Keletkezett
maradvány 44364,6 41097,9 92,6%
Létszámkeret 55228,0 55462,0 55462,0 55505,0 100,5%
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és!

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága a 2005 . szeptember 13-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, 9 nem).

Bizottsági vélemény :

Az Önkormányzati bizottság elé terjesztett törvényjavaslatból és az ahhoz kapcsolódó
Állami Számvevőszéki jelentésből kitűnik, hogy az önkormányzatok jelentős mértékű
közszolgáltatási feladataik ellátásában 2004. évben takarékosan, jól gazdálkodtak . A
gazdálkodási, pénzügyi fegyelem javult . A helyi önkormányzatok bruttó bevételei
2004-ben 2673,5 Mrd forintra nőttek, ami 6,86 %-os növekedést jelent az előző évhez
képest. Ezen belül jelentősen nőttek a saját bevételek. Az állami támogatások és
hozzájárulások, valamint az átengedett SZJA együttes összege 1274,4 Mrd forintot ért
el .
Az önkormányzatok működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 147 Mrd
forinttal zárt . A felhalmozási célú bevételek és kiadások -171 Mrd forintra alakultak,
amiből következik, hogy a folyó működés bevételeinek és kiadásainak pozitív
egyenlegét az önkormányzatok sikeresen forgatták át fejlesztési és felhalmozási
tevékenységük finanszírozásához . Az önkormányzatoknál foglalkoztatottak összes
létszáma 1,7 %-al csökkent, ezen belül a köztisztviselők és a hivatásos tűzoltók
létszáma kis mértékben nőtt, ugyanakkor a közalkalmazottak száma 2,2 %-al, 9064
fővel csökkent. A helyi önkormányzatok eszközállománya 2004 végén 9618 Mrd Ft
volt, ami több mint 4 %-os növekedést jelent .
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Az önkormányzatok által felvett hitel 74,4 Mrd Ft volt . 2004 végén a helyi
önkormányzatok teljes adósságállománya év végére 267,4 Mrd Ft, mely főként hosszú
lejáratú, beruházási és fejlesztési célú hitel- és kölcsönfelvételből és
kötvénykibocsátásból származott. A bizottsági vitában megállapítást nyert, hogy az
önkormányzatok közötti pénzelosztás szabályai a feladatarányosság és az igazságosság
érdekében tett változások miatt 2004-ben is bonyolultabbá váltak . A szabályozás
sokszor nem az ésszerűség és hatékonyság irányába ösztönöz .

Az ÁSZ jelentésében is jelzett ,ÖKOTÁM" beruházási konstrukció anomáliáját,
szabályozatlanságát rövid időn belül meg kell szüntetni, erre a bizottság javaslattételt
kér a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium szakapparátusától .

Az ÁSZ számos megállapítást tett az önkormányzatok működésével kapcsolatban,
melyek elősegítették, hogy fegyelmezettebbé, átláthatóbbá váljon az önkormányzatok
gazdálkodása. Továbbra is gond, hogy az önkormányzatok feladatai és a rendelkezésre
álló források között nincs összhang . A vitában felszólalók megerősítették, hogy a
beterjesztett törvényjavaslatból és az ÁSZ jelentéseiből a tapasztalatokat le kell vonni
és a következő években azokat hasznosítani szükséges .

Budapest, 2005 . szeptember 14.
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás
három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága a 2005 . szeptember 13-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 . (9 igen, 7 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kormány által benyújtott törvényjavaslat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ad
számot a 2004. évi költségvetés teljesítéséről . Részletesen bemutatja a végrehajtás
feltételrendszerében, a belső és nemzetközi, gazdasági és társadalmi körülményekben
bekövetkezett változásokat, azok által determinált intézkedéseket . Megállapítható, hogy a
Kormány hatáskörében hozott döntések szükségesek és elégségesek voltak ahhoz, hogy az
állami feladatok végrehajthatók, finanszírozhatók legyenek . Ezt alátámasztja az Állami
Számvevőszék, amikor is jelentésében megállapítja, hogy a 2004 . év során olyan intézkedések
történtek, amelyek bevétel növekedést és kiadmánymérséklődést, ezáltal hiánycsökkenést
eredményeztek . A törvény keretében kért felhatalmazások, módosítások megfelelőek ahhoz,
hogy az egyes területeken jelentkező feszültségek kezelhetőek, a pénzügyi egyensúly -
jóllehet feszes, ám ésszerű gazdálkodás mellett - továbbra is fenntartható legyen .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .
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Bizottsági ajánlás általános vitához 1

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága a 2005 . szeptember 12.-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 : 7 igen, 4 nem,)

Bizottsági vélemény :

A zárszámadás vitája során számadatokkal is bizonyítható, hogy összességében
kedvező gazdasági folyamatok indultak meg : a bérkiáramlás és a fogyasztás mértéke
csökkent, az export növekedett, a beruházások mértéke változott . Sajnálatos, hogy
erről az ellenzék képviselőit észérvekkel nem lehet meggyőzni . Sajnálatos, hogy az
országgyűlési vitában a zárszámadás politikai alapon lesz ízekre szedve .
Elfogadható az az ellenzéki oldalon elhangzó vélemény, amely közös
együttgondolkodásra szólít fel az elszámolási problémák közös rendezésére . Ezzel
szemben teljes mértékben egyoldalú az a vélemény, miszerint a zárszámadás tejesen
alkalmatlan az országgyűlési vitára .
Egyet lehet érteni az ellenzék azon véleményével is, hogy a zárszámadásnak az egyik
legfontosabb témának kell lennie az országgyűlésben . Az eddig elhangzottak alapján
úgy látszik, hogy ebben az évben talán valóban azzá fog válni és a gazdasági
helyzetről és a költségvetési politikáról fog szólni és adatokkal alátámasztott érvekkel
próbáljuk egymást meggyőzni.
Ebben a témában meg kell említeni és megköszönni az Állami Számvevőszék munkáját .
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Nagyfeladatot hajtottak végre ebben az évben is. Az Állami Számvevőszék ajánlásai is
igazolják, hogy a 2004. évi költségvetés zárszámadása egyes szempontok alapján
kedvezőbben alakult, mint a megelőző évben .
Mindannyiunk számára megszívlelendő azonban, hogy a költségvetés tervezésekor
dőlnek el alapvetően azok a kérdések, amelyeken a zárszámadáskor vita folyik . Ezért
arra kell törekednünk, hogy a jövő évi a költségvetés tervezésekor ezt figyelembe
vegyük.

Budapest, 2005 . szeptember 14.

Farkas Imre
alelnök
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MAGYAR ORSZÁGGYÚLÉS
Szocialis és családügyi bizottsága

Az Országgyűlés Szociális és csaIddWai bizottságának

ajánlása

a Magyar Kvztársasag 2004 . évi költségvetésérát és az államháoart& három éves
kereteiről nőtó törvény végrehajtásáról szülő T/17290. ,számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága a 2005 . szeptembera3_-i
ülésén a hrvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . ¢ (2) bekezdése
alapján - megvitatta és azt -- a Házszabály 95 . ¢ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel en megvizsgálva - általános vitáira alkalmasnak tartatta / általános vitára
nem tartotta alkalmasnak. (szavazati arány: !2 igen, 1 o nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az egész társadalom számára fontos, hogy az állam megfelelően biztosítsa azokat a
jóléti funkciókat, melyek nélkül a piaci viszonyokban létrejövő egyenlőtlenségek nem
csökkenthetőek .
Ahhoz, hogy a nyugellátásokhoz, a családpolitikai illetve szociális támogatásokhoz a
megfelelő források rendelkezésre álljanak a következő években is, szükséges
figyelembe venni, hogy 2004-ben a GDP növekedése 4,2 % volt, az egy főre jutó
reálbérek pedig 5,5 százalékkal növekedtek
Az államháztartás konszolidált adatai szerint a jóléti fiuikciók közül leglejelentősebb
kiadás a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokhoz tartozik, ami 3 116 943,4
millió forintot jelent. A nyugellátásokkal kapcsolatos kiadások nőttek leginkább .
Ennek oka, hogy 2004-ben tovább folytatódott a 13 . havi nyugdíj fokozatos
bevezetése, május hónapban egy heti, november hónapban üjabb egy heti nyugdíj
folyósítására került sor, mindez több mint 65 milliárd forint kiadást jelentett .
2004 novemberében tovább folytatódott az özvegyi nyugdíjak emelése, amely a saját
jogú nyugellátás mellett folyósított 25 %-os özvegyi nyugdíjakat, valamint a legalább
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két árvaellátásra jogosult gyepnek eltartására tekintettei járó özvegyi nyugdíjakat
érintette, és ennek keretében a 25 °/a-os szint 30 %-ra történő emelése valósult meg .

Az egyéni nyugdíjak az előző évihez viszonyítva átlagosan 9,6 %-kal nőttek a
nyugdíjak kétszeri emelését, valamint az 53 . és 54. heti nyugdíjak kifizetését is
beszámítva. Figyelembe véve a 2004. évi 6,8 %-os fogyasztói árnövekedést az egyéni
nyugdíjak reálértéke átlagosan 2,6 %-kal emelkedett, így a nyugdíjasokra jellemző
fogyasztói árindexet számolva (7,3 %), a reálérték--növekedés 2,1 %-

A családi támogatásokra 2004-ben összesen 307,8 milliárd forintot fizettek ki, 2004-
ben a családi pótlék 5,5 %-kal nőtt, ami átlagosan 300-400 forintos emelést jelentett
havonta gyermekenként. Új elem, volt hogy 2004 . január elsejétől a tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők körében is megkülönböztetésre került a
gyermeküket egyedút nevelők és családban nevelők csoportja, így az egyedül nevelők
családi pótléka e körben 15 000 Ft, a családoké 13 300 Ft volt .
A GYES és GYED vonatkozásában folytatódott a létszám-átrendeződés: a GYED-en
lévők javára. Ez az oka a GYES és a GYED ellentétes tendenciájú előirányzat-
teljesülésének is .

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra 2004-ben 133,7
milliárd forintot fordítottak.
Bizonyos jövedelempótló segélyezési formáknál a segélyezettek számának évek óta
tapasztalható csökkenése 2004-ben is jellemző volt . Ez a tendencia a családok egy
adott körében a jövedelmi viszonyok stagnálását mutatja illetve a segélyek
reálértékének csökkenését. Így pl. az előző évi 8 %-os csökkenést követően 2004-ben
további 5,6 %-kal - 674,5 ezerre - csökkent a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülök száma.
Ugyanakkor - a Javaslat szerint - „felfutóban" vannak azok a segélyezési formák,
amelyek bevezetésére egy-két éve került sor. 2004-ben 17,3 ezer fő részesült normatív
ápolási díjban, számuk 18,5 %-kal nőtt 2003-hoz képest. A normatív lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma 2004-ben 36,9 ezer volt, összesen 3 milliárd forint
került e célra kifizetésre .

Kiemelt fontosságú a szociális szolgáltatások biztosítása, hogy az ellátás minél
közelebb elérhető legyen azok számára, akinek arra szükségük van .
Az önkormányzati fenntartásU szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményrendszer 2004-ben - az e16zó évivel azonosan - 135 ezer fő részére
biztosított ellátást.
Az alapellátás megerősítését 2004-ben több új szolgáltatás normatív költségvetési
támogatásának bevezetése is szolgálta : a fogyatékos személyek lakókörnyezetében
való életvitelének segítését a támogató szolgálat, általában az időskornak, a segítésre
szorulók biztonságát, a krízishelyzetek elhárítását a házi jelzőrendszeres szolgálat, a
tanyai lakott helyeken élők szolgáltatásokhoz való hozzájutását pedig a tanyagondnoki
szolgálat biztosítja . Az elhelyezést nynjtó intézmények 80 ezer ellátottról, a nappali
intézmények pedig több mint 55 ezer ellátottról - ezen belül kb. 17 ezer bölcsődés
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korü gyermekről - gondoskodtak . Az intézmények 2004 . évi költségvetési támogatása
102,1 milliárd forint volt, 6,1 %-kal több az előző évinél .

A szociális területre vonatkozóan kiemelhetők azok a programok is, melyek a
társadalmi összetartozás érdekében a társadal mi kirekesztés elleni fellépés keretében
alkotott meg a kormányzat. Ilyen a Cserehát térségfejlesztési mintaprogram, ami 2004
májusában indult el az EKH-ban, melynek célja az ország egyik legsúlyosabb területi
és társadalmi zárványának tekinthető országrész társada lmi, környezeti és gazdasági
szempontból fenntartható fejlődésének támogatása, a területi elszigeteltség és a
társadalmi kirekesztődés egymást erősítő folyamatainak mérséklése, illetve
visszafordítása.

Úgy véljük, hogy a társadalmi jövedelmek újraelosztásában továbbra is
nélkulázhetetlen szerepe van, az államnak. A családok támogatásához, a szociálisan
leszakadt rétegek, csoportok támogatásához, felzárkóztatásához a mostaninál több
forrásra van szükség, illetve a mostani források hatékonyabb felhasználására is
lehetőség van. A következő években a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások a
költségvetés számára feltehetően nagyobb tehertételt fognak jelenteni, ezért is
szúkséges a bevételi oldalt erősítő intézkedéseket meghozni (ilyenek a
munkavállalással kapcsolatos ,kifeb .érítésf' szolgáló szabályozások) .
Emellett fontosnak tartjuk, hogy a következő évi költségvetésről és a zárszámadásról
szóló törvény - az ÁSZ javaslataival egyetértve - áttekinthetőbb legyen .

Budapest, 2005, szeptember 13 .

(A,
/'!'örök Zsolt

alelnvk



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Társadalmi szervezetek bizottsága

Bizottsá ,, i ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának

ajánlása

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága 2005 . szeptember 13-ai 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 egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

Bizottsági vélemény:

A 2004. évi költségvetési év során kiemelkedő jelentőséggel bírt a Nemzeti Civil Alapprogram
beindítása. A költségvetési előirányzat 6,1 milliárd forint volt, ami a valóságban az 1 %-os
adófelajánlásoknak megfelelően 6,9 milliárd forintra módosult. Ebből 6,3 milliárd forint
pályázati úton került kiosztásra, a fennmaradó összeget pedig a Nemzeti Civil Alapprogram
szervezetének kialakítására használtákfel.
A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Területfejlesztési bizottsága

Budapest, 2005 . szeptember 12.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Területfejlesztési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyülés Területfejlesztési bizottsága, mint kijelölt bizottság, 2005 .
szeptember 12-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 - 11 igen szavazattal, 9 ellenében általános
vitára alkalmasnak tartotta.

Bizottsági vélemény :

A 2004. évi költségvetés végrehajtása során, folytatódtak a gazdaságban 2003-ban
megindult kedvező folyamatok, melyek hatása megmutatkozott, mind a GDP, mind az
export, és a beruházások volumenének növekedésében valamint a külkereskedelmi
mérleg javulásában .

A területfejlesztési politikát illetően megállapítható, hogy erőfeszítések történtek a
szétaprózott támogatási rendszer integrálására valamint a kistérségi feladat ellátás
ösztönzésére. A megszorító intézkedések érdemben nem befolyásolták a
területfejlesztés finanszírozását, amelyet jelez az is, hogy a címzett és céltámogatások
közel az eredeti előirányzathoz teljesültek .

Jelentősen felgyorsultak az EU-programokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetések,
valamint bővültek az önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások is . Sajnos
továbbra is lassú és nehézkes a döntéshozatal a pályázatok odaítélésében, melynek
egyik oka a támogatási rendszerek összehangolásának alacsony szintje .

Szabó G árgy

a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Kisebbségi Vélemény

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának a T/17290 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Másfél évvel ezelőtt, amikor a 2004 . évi költségvetési törvényjavaslatot tárgyalta a bizottság,
már akkor a vita során kiderült, hogy egy olyan költségvetési törvényjavaslatot nyújtott be a
kormány, amely nem tartható, sok hibával és szakmai összeférhetetlenséggel terhelt . A
zárszámadási törvényjavaslat, amellyel most a kormány elszámol a tavalyi évi költségvetésének
végrehajtásával, is ezt bizonyítja, hiszen egyértelmű, hogy a 2004. évi költségvetési törvény eredeti
előirányzatai, illetőleg a zárszámadásban lévő összegek gyakran köszönő viszonyban sincsenek
egymással .

Az Állami Számvevőszék jelentése magáért beszél, hiszen azok a megállapítások, amelyeket
a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor, illetőleg a parlamenti vita során az ÁSZ
észrevételezett, melyek egyébkén többségében ellenzéki oldalról is elhangzottak - azok a
problémák a költségvetés végrehajtása során nem lettek kezelve, továbbra is visszaköszönnek . Ezek
közül a bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai kettőt emeltek ki :

Az egyik az önkormányzatok helyzete, amely az utóbbi pár évben eladósodási irányt mutat .
Ez a 2004. évi költségvetésben is megjelenik, hiszen azokat a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
normatívákat, illetőleg a különböző közalkalmazotti-köztisztviselői béremeléshez szükséges
forrásokat sem az átengedett, sem a központi, sem az önkormányzatok saját bevételei igazán nem
pótolták. Azoknak az önkormányzatoknák a problémái, amelyek önhibájukon kívül nehéz
gazdasági-költségvetési helyzetbe kerültek, szintén nem lett kezelve . Tovább súlyosbították a
helyzetet, azok a különböző természeti csapások, természeti tényezők, melyek miatt a különböző
vis maior vagy egyéb katasztrófakeretekhez kellett nyúlni, ezek pénzügyi finanszírozása,
költségvetési kezelése sem a legszerencsésebben alakult .

A másik, amire az önkormányzatok mellett a figyelmet talán még érdemes felhívni, ez az
európai uniós pénzek fogadása, lehívása, illetve az a vita, amely az ÁSZ jelentésében vitathatatlanul
és egyértelműen megjelenik, hogy most tulajdonképpen nettó befizető volt vagy nem volt nettó
befizető a Magyar Köztársaság az európai uniós csatlakozás első évében . A bizottság kisebbségi



véleményt előterjesztő tagjai szeretnék azt, hogy amennyiben ez a kérdés a parlament előtti vitában
is megjelenik, akkor az Országgyűlés ragaszkodjon azokhoz a tényekhez és adatokhoz, amelyek
egyrészt az Állami Számvevőszék jelentésében is megjelennek, másrészt pedig azokhoz a
megállapításokhoz, amelyeket a különböző, a költségvetés végrehajtása során jelentkezően akár
önkormányzati szövetségek, akár más szervezetek tesznek . Hiszen ha a miniszterelnök úrnak azt a
gondolatát felkaroljuk, és ezt mindenki maga is megszívlelné, hogy az ország költségvetési és
egyáltalán az ország gazdasági helyzete - amelynek egy része az ország költségvetése - nem kell
hogy kampánytémává váljék, hanem olyan módon kell kezelni, ami a problémákra tényleges
megoldást nyújt, illetőleg a problémákat közösen oldjuk meg, akkor ez egy hasznos gondolat lenne .

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai az áfavisszatartásként nevezett
témakörben rámutattak az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakra, mely szerint „Az utasítás
tartalmát tekintve nem volt összhangban az Árt . vonatkozó előírásaival, és célját, az adóelkerülés
csökkentését sem érte el. Ezen túlmenően az utasítás előkészítetlen, indokolatlan és szakmailag
téves volt." A felvetésre reagálva az Állami Számvevőszék szakértői elmondták, hogy a
pénzügyminiszternek van utasítási joga az adóhivatal szakmai tevékenységének a vonatkozásában,
ebből kifolyólag törvénybe ütköző dolgot nem követett el a pénzügyminiszter, amikor az adóhivatal
vezetését ennek a kiemelt feladatnak a végrehajtására utasította . Azt azonban problémának tartja az
Állami Számvevőszék jelentése, hogy ilyen nagyarányú, kampányjellegű munkára az elmúlt 15
évben nem volt példa . Ezt az idő rövidsége miatt előkészítetlennek minősítették, mert át kellett
csoportosítania az adóhivatalnak a különböző, igen fontos ellenőrzési területekről is a
szakapparátusát ennek az egyirányú tevékenységnek az elvégzésére. A számadatok alapján az ÁSZ
úgy ítéli meg, hogy ez nem érte el azt a kívánt eredményt, amelyet a Pénzügyminisztérium ezzel az
intézkedésével megcélzott. 2005 . június 27-ével kérte meg az ÁSZ az adóhivataltól a korrigált
adatokat, mely alapján is még mínusz 2,8 milliárd adóbírság és kivetett adókülönbözet volt, tehát a
költségvetés pozíciójára még 2,8 mílliárd forint negatívum jelentkezik. De ennek nemcsak ez a
kedvezőtlen hatása van jelenleg, hanem hogy az adóvisszatartásból a költségvetés pozíciója 2004-
ben mintegy 127 milliárd forinttal volt érintve .

Budapest, 2005 . szeptember 12 .

Dr. Répássy Róbert
a bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Kisebbségi vélemény
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T117290 . 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 Egészségügyi Minisztérium fejezetből a 2004 . év folyamán 7,2 milliárd Ft-ot zároltak,
elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére . Új beruházás 2004-ben gyakorlatilag nem
indult. A fejezetnél 2003-hoz képest 6,2%-os bevétel-csökkenés történt . Gondot okoznak a
több éve befagyasztott dologi kiadások is, amelyeket több helyen létszámleépítéssel
ellensúlyoztak .

Az Állami Számvevőszék az EüM fejezetnél kisebb hiányosságokat tárt fel, az
Egészségbiztosítási Alappal azonban komolyabb problémák vannak.
A zárszámadási törvényjavaslatból kiderül, hogy a Kormány komoly tervezési hibákat vétett .
Az eredeti előirányzatok és a teljesítés között több esetben jelentős - és esetenként meg nem
indokolt - eltérés tapasztalható .

Az Alap hiánya 343,6 Mrd Ft, ez az összeg még az év közben módosított előirányzatot is 23,7
Mrd Ft-tal (7,4%) meghaladta! A hiány növekedésének fő oka a bevételek elmaradása (ennek
felültervezésére az ÁSZ már tavaly felhívta a figyelmet)

A gyógyító-megelőző kasszából év közben 10,4 Mrd Ft-ot zároltak, így reálérték-csökkenés
következett be. A zárolt összeg felét végleg elvették .
A tervezéshez képest a háziorvosi kassza közel 1 Mrd Ft-tal, a védőnői szolgáltatás 1,8 Mrd
Ft-tal (11%), a fogászati ellátás és a gondozóintézeti gondozás 200-200 M Ft-tal csökkent .
Ezekben az esetekben mind reálérték-csökkenés következett be .

A gyógyszerkassza eredeti előirányzata (239,9 Mrd Ft) és a tényleges kiadás (288,9 Mrd Ft)
között 49 Mrd Ft-os, azaz 20,4%-os eltérés van! A teljesítés még az év közben módosított
előirányzatot is 10 Mrd Ft-tal (4%-kal) meghaladja .
Az ÁSZ - a tavalyi évhez hasonlóan - már a tervezés során jelezte, hogy az előirányzat
tervezése megalapozatlan, tarthatatlan, és az E.Alap legkritikusabb ellátási kiadása! Az ÁSZ
jelzi, hogy a Kormány és a gyógyszergyártóti közti megállapodás sok problémát vet fel, és a
gyógyszerpiac stabilizálása csak átmenetileg volt érzékelhető . Egyértelműen
prognosztizálható, hogy a szerződésben 2005-re és 2006-ra meghatározott előirányzat-emelés
a gyógyszerkiadásokat nem fedezi . A Számvevőszék a vénykezelési díj jogcím 1 Mrd Ft-os
évközben zárolását értelmetlennek nevezte .
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A lakosság gyógyszerköltsége 9,1%-kal, az infláció mértéke felett emelkedett .
A gyógyszerek támogatási rendszerbe való befogadásánál az átláthatóság nem teljesül
megfelelően .

Komoly eltérések tapasztalhatók gyógyászati segédeszközök esetében : a teljesítési összeg 42,9
Mrd Ft, ez 13%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat (37,99 Mrd) . Az ÁSZ szerint az a
tény, hogy 2004 júliusa és novembere között havonta kormányhatározattal biztosították a
keretet, egyértelműen a tervezés pontatlanságaira utal .

A fentiek miatt a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk
alkalmasnak.

Budapest, 2005 . szeptember 14 .

Dr . Bartha Lászl
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyúlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló
törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. 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 több kérdés hangzott el az Előterjesztő és az
ÁSZ jelenlévő képviselőihez .

Kérdésként hangzott el, hogy az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján történt-e pozitív
elmozdulás a fegyelmet illetően a kisebbségi önkormányzatoknál a 2003 . évhez képest .
Ugyancsak az önkormányzatok támogatására vonatkozóan hangzott el a kérdés, mely
szerint mit ért a Pénzügyminisztérium képviselője az önkormányzatok működésének
biztosításán, beleérti-e az egyes intézmények, illetve az egész intézményrendszer
fejlesztését is. Szó esett a kht-k, közalapítványok támogatásának kérdéséről is . A
bizottsági vitában felmerült az önkormányzatok költségvetési finanszírozásával
kapcsolatban az önkormányzati vagyon kérdése, különös tekintettel az önkormányzatok
eladósodására és hitelfelvételére . Figyelemfelkeltő hozzászólásként került szóba ismét a
kistelepülések helyzete, ahol a nem mobilizálható vagyon kapcsán felmerülhet az a
kérdés, hogy ki fog helytállni a felvett hitelekért . A Kormány és az ÁSZ jelenlévő
képviselőjének véleménye szerint ez már a zárszámadáson túlmutató kérdés, bár
kiemelték azt is, hogy a nagyobb gazdálkodási önállóság nagyobb szabadsággal jár .
Kiemelték, hogy fontosnak tartanák az önkormányzatok finanszírozásának teljes körű
áttekintését .

A kisebbségi vélemény képviselői nem tartották kielégítőnek és meggyőzőnek sem az
írásos előterjesztést, sem a szóban elhangzott tájékoztatást és nem tartják általános
vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Szászfalvi Lászl
a bizottság elnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magyar Köztársaság

2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/17290 . 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 Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság az Állami Számvevőszék jelentésében
foglaltakat vitatta meg ezen, belül is a Munkaerő-piaci Alap felhasználását . Az ellenzéki
képviselők részéről elhangzott legfontosabb megállapítások :

2004-ben az Állami foglalkoztatás szervezeti kirendeltségei átlagosan 376 ezer fő
munkanélkülit tartottak nyilván, ami 5,7 %-os emelkedést jelent az előző évihez képest .
Különösen magas a pályakezdőknél regisztrált emelkedés, ami 7,9 % . Ezen belül a
munkanélküli ellátásban részesülők száma 8%-ot meghaladó mértékben emelkedett . Az
ÁSZ megállapításai teljesen ellentétesek azokkal a kormány közleményekkel, amelyek a
munkanélküliséggel, a pályakezdő fiatalok számának növekedésével kapcsolatosak . Az
Állami Számvevőszék megállapítása szerint a 4 százalék körüli GDP növekedésnél nem
várható érdembeli elmozdulás a foglalkoztatáspolitikában . Megdöbbentő az a
megállapítás is, hogy a 2003. évről történt kötelezettség vállalások mértéke 2004-ben
már 41 %-ban determinálta az évet.

Évről évre folyamatosan csökken a foglalkoztatásra, a munkahelyteremtésre kiírt
pályázatok összege, e mellett a megnyert pályázatokat illetve kifizetésüket
késedelmesen teljesíti a Minisztérium. A vállalkozók nem jutnak a megítélt
támogatáshoz nagyon sok közülük csőd közeli helyzetbe került .

Az Állami Számvevőszék jelentése a minisztérium ellenőrzési tevékenységét is
kifogásolta mivel ott összesen egy fő foglalkozik a Munkaerő-piaci Alapból
megvalósult támogatások felhasználásának ellenőrzésével . Szintén az ellenőrzés
hiányosságának sajátosságait tükrözi vissza az, hogy az Oktatási Minisztérium a
Fejlesztési és Képzési Alap rész felhasználásánál a helyszíni ellenőrzés megállapítása
szerint 72 millió forint felhasználása jogszerűtlen volt . Ennek visszafizetését az
ellenőrzés során előírták, de mind összesen 1,4 millió forint visszafizetésére került sor .

Az Állami Számvevőszék a vizsgálatok eredményét összegezve megállapította, hogy az
élő munka terhei alapvetően nem mérséklődtek. A foglalkoztatás gazdasági, társadalmi
környezetében jelentős változás nem történt . A Foglalkoztatási Alap részen belül a



munkahelyteremtő pályázatok támogatására 2 milliárd forint állt rendelkezésre a
benyújtott 7,2 milliárd forint támogatási igénnyel szemben . A Képzési Alap rész
forrásainak nagyobb részét centralizáltan központi keretként használták fel 8,4 milliárd
forintot szemben a decentralizáltan felhasznált 2,9 milliárd forinttal . Ez ellentétes azzal
a célkitűzéssel, hogy a helyi döntések aránya magasabb legyen . Így fordult elő az, hogy
a központi keret 87 százalékánál pályáztatás helyett, a támogatottat kijelölték .

Az ellenzéki képviselők az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakkal, a
Munkaerő-piaci Alap felhasználásával kapcsolatos megállapításaival egyet értettek .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Berná1h11
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

-52)-

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/17290. 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 kisebbségben maradt képviselői a zárszámadást aggályosnak tartják, elsősorban
az Állami Számvevőszék által is megfogalmazott törvényességi kételyek, a valódisággal
kapcsolatos aggodalmak miatt . Az elmúlt évi költségvetés hiánya, tervezési pontatlanság, az
elszámolással kapcsolatban megfogalmazott kételyek tovább erősítik azt a képet, hogy a
kormány sodródott az eseményekkel, ahelyett, hogy annak irányítója lett volna. Különösen :

- A magyar gazdaság 2004 . évi növekedése Közép-Kelet Európában az egyik leglassabb volt,

ráadásul kiugróan magas államháztartási hiánnyal párosult . Emiatt a tárcák többsége
reálértelemben a korábbi évekhez képest szerényebb összegből gazdálkodhatott.

- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium esetében a finanszírozási konstrukciók

megválasztásánál az állami szerepvállalás csökkentésének szándéka az egész év folyamán

tetten érhető volt. Az M5-ös és az M6-os autópálya PPP pénzügyi konstrukcióvá alakításában

nagy szerepet játszott, hogy magántőkét vonjanak be, illetve, hogy a költségvetést ne azonnal,

egy évben terheljék az autópálya-építés teljes kiadásai . Ezen konstrukciók a jövőre nézve

jelentős kockázatokat jelentenek, a törlesztő-részletek fizetése fontos jövőbeni fejlesztések

elől vonhatják el a pénzt .

- A mostani kormányzati struktúrában a kis- és közepes vállalkozások megsegítésében

alapvető szerepet játszik a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A kis- és közepes

vállalkozások helyzetét a 2004 . január elsején életbe lépő adótörvények nem segítették, sőt

jelentős -



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Q6.XQ AqlBIZOTTSÁGA

többnyire adminisztrációs - terheket rótt rájuk . Szintén a kis- és közepes vállalkozásokat
érintette hátrányosan az év utolsó harmadában a pénzügyminiszter által elrendelt EU-s
adósszámmal rendelkező gazdálkodók teljes körű ÁFA visszaigénylések kiutalás előtti
ellenőrzése. Az adóhatóság ennek folytán több mint 383 milliárd forint összegű visszaigényelt
ÁFA-t tartott vissza, melynek köszönhetően a körbetartozások száma drasztikusan
megemelkedett e körben. Ez a lépés a magyar gazdaság iránti bizalmat csökkentette,
miközben a költségvetés egyenlegét 2,9 milliárd forinttal rontotta.

A tárca működését alapjaiban változtatta meg az új kormány létrejötte . Az új miniszter új
koncepciót, új szervezeti struktúrát tart helyesnek, és ennek érdekében hozott döntéseket . A
központosítás irányába tett lépések, a helyi-szint döntésekből való kihagyása, felerősítette a
tárca működésével kapcsolatban egyébként is kritikus hangokat .

Budapest, 2005 . szeptember 14 .

r. Fónagy János
Gaz asági bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
HONVÉDELMI BIZOTTSÁGA

-ss-

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T117290. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Honvédelmi Minisztérium fejezet
A 2004. évi költségvetésben a honvédelmi minisztériumi fejezet a tervezett GDP 1,7%-a
volt. Ez megfelelt a Kormány NATO-nak tett korábbi vállalásának, ami részarányosan elérte a
ciklus végére ígért 1,8%-os honvédelmi költségvetést, amivel teljesült volna a GDP 2%-át
kitevő összes védelmi ráfordítás . Megjegyzendő, hogy a Határőrség kiemelése a fegyveres
erők köréből eleve csökkentette 0,2%-kal a védelmi kiadások volumenét . A költségvetés
végrehajtásáról szóló törvényből kiderült, hogy az 1,7% sem teljesült, mert az csupán 1,53%
lett.

A csökkenés két tételből tevődik össze . Az első a Kormány által a költségvetés korábbi
módosítása (15,9733 Mrd Ft), a második a költségvetés különböző tételeinek későbbi zárolása
(38,3 Mrd Ft) .

A megvonások következtében a legnagyobb kárt a Magyar Honvédség elengedhetetlenül
szükséges és sürgős fejlesztései szenvedték. A fejezeti kezelésű előirányzatok fenti tételből 23
Mrd Ft-ot tesznek ki . Ez annál is szembeötlőbb, mert a HM igazgatás költségei viszont
túlszárnyalták a módosított előirányzatot . Az Állami Számvevőszék vizsgálata feltárta, hogy a
K-600-as hírrendszer évek óta tartó szabálytalanságait a 2004 . évi költségvetés ez irányú
felhasználásánál tovább folytatta a HM, és a mai napig nincs sem pénzforgalmi elszámolás,
sem a beszerzések tárgyát képező eszközök nyilvántartása .

Egyedüli meglepetés a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben a HM-mel
kapcsolatban, hogy megbízható és valós képet ad a költségvetés végrehajtásáról, igaz ez azt
jelenti, hogy nem leplezték el a nem megfelelő gazdálkodásukat .

Budapest, 2005. szeptember 13.

Dr . Simicskó István
A Honvédelmi Bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGA
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17290 . szám)

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat T117290. 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 Állami Számvevőszék jelentése arról tanúskodik, hogy a 2004-évi, Országgyűlés
által elfogadott költségvetés nem tudott kereteket adni arra, hogy a társadalom, és a
gazdaság szereplői nyugodtan élhessék meg az elmúlt esztendőt .
A makrogazdasági tervszámokat a kormányzat többször módosította, ami az előzetes
tervezés szakszerűtlenségét mutatta. Így folyamatosan változtak a bevételi és kiadási
számok is, de még a módosított előirányzatokat sem sikerült tartani . Kirívó mértékű az
ÁFA-bevételek, és az SZJA bevételek elmaradása az előirányzathoz képest . Ez is a
szakszerűtlenségre utal. Ezt a kormányzat jelentős kiadási zárolásokkal, és áfa
visszatartással igyekezett ellensúlyozni, melyről az ÁSZ megállapította, hogy az
Államháztartási törvénnyel ellentétes, előkészítetlen, indokolatlan, szakmailag téves
volt. A zárolások gátolták a fejlesztések megvalósítását, sőt néhány esetben a működést
is veszélyeztették. Az amúgy is alacsony Turisztikai Célelőirányzatot is mint egy
ötödével csökkentették. Ugyanakkor a sokat hivatkozott európai uniós források sem
érkeztek meg a vállalkozásokhoz . Sok esetben még a szerződéskötésig sem sikerült
eljutni.
A kormány folyamatosan hangsúlyozza, hogy vállalkozóbarát és kiemelten támogatja
az idegenforgalmat, de a tények azt mutatják, hogy a fejlesztéseket szolgáló
előirányzatokról, nagy mértékű volt a zárolás, melyek csökkentik Magyarország
versenyképességét.
Mindezek alapján nem beszélhetünk a 2004-es költségvetés valódi végrehajtásáról, és
ez az idegenforgalomban is jelentős károkat okozott ezért az Idegenforgalmi bizottság
ellenzéki képviselői az erről szólójavaslatot nem tartják általános vitára alkalmasnak.

Lasztovicza enő
elnök

Budapest, 2005 . szeptember 1 4 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiróZ szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/17290. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Gyurcsány Ferenc 2004. nyarán azt mondta, hogy a sportminisztérium megszüntetése

végzetes károkozást jelent . Sportszakmai és ifjúságpolitikai szempontból már egy-két hét

után kiderült, hogy bekövetkezett a károkozás. Ma már az Állami Számvevőszék is

megállapítja.

Az ICSSZEM fejezetét vizsgálva, az ÁSZ 70 esetben marasztalja el a Minisztériumot .

12 oldalon keresztül 70 elmarasztalás. Csak összehasonlításként az informatikai tárcáról

szóló jelentés 2 oldal, a környezetvédelmi minisztériumról szóló 1,5 oldal .

Pár kifejezés az ÁSZ minősítéséből : nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, határidőre

nem történt meg, nem a valós képet mutatja, nem igazolták, szakemberek hiánya, sérti a

törvény előírásait, stb.

Minden költségvetés vitájában hangoztatjuk, hogy csak az ifjúsági és sport költségvetés

esetében támogatási összegeket kell figyelembe vennünk, mert a Kormány számai a

mesék kategóriájába tarozik . A tervezett bevételek rendre nem teljesülnek, ez a 2004 .

évben sem volt másként. A bevételek már a tervezés időpontjában csak megtévesztésre

szolgáltak. Ma már láthatjuk, hogy ÁSZ is megállapította, hogy a bevételek nem

teljesültek: „2 milliárdos bevétel-lemaradás" „500 - 500 millió bevétel kiesés" .

Kifogásoltuk, hogy miért kapnak nagy összegű egyedi támogatást egyes „kedvelt"

sportegyesületek. Az ÁSZ törvénysértést állapít meg, több esetben a támogatások során .

Úgymint Dunaferr SE 50 millió, FTC 40 millió, Spartacus 20,5 millió . Miközben a



Budapest, 2005. szeptember 13 .

- S~

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
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jogszabályok szerint a támogatás nem haladhatta meg a 7 milliót . A Dunaferrnél ez

hétszerte nagyobb .

Elfogadhatatlan, hogy egy kormányzati szerv egy éves működését vizsgálva az Állami

Számvevőszék 70 elmarasztalást ejtsen meg .

Ez a kormányzat teljes alkalmatlanságát mutatja . Valóban beigazolódtak Gyurcsány

Ferenc szavai, végzetes károkozás történt, amikor 2004-ben átalakították a kormányzati

struktúrát. Az igazi probléma azonban az, hogy a károkozást maga a miniszterelnök

okozta .

Jól mutatja a 2004. évi kormányzati működés hibáinak menthetetlen voltát, hogy a

kormányzati képviselők egy szó erejéig sem tudták védelmükbe venni a zárszámadást,

ezáltal az ifjúsági tárca működését .

Az Ifjúsági és Sportbizottságban az általános vitára való alkalmasságot támogató többségi

vélemény egyetlenegy szóból sem állt .

A törvényjavaslat általános vitára nem alkalmas .

Szij arto Péter



Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
rendelkező törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290 . 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 kisebbségben maradt képviselői a zárszámadást nem tartják általános
vitára alkalmasnak, elsősorban az Állami Számvevőszék által is megfogalmazott
törvényességi kételyek, a valódisággal kapcsolatos aggodalmak miatt . Az elmúlt évi
költségvetés hiánya, tervezési pontatlanságai, az elszámolásokkal kapcsolatban
megfogalmazott kételyek tovább erősítik azt a képet, hogy a kormány sodródott az
eseményekkel ahelyett, hogy irányítója lett volna annak . Ezen túlmenően az alábbi
észrevételeket tettük meg .

Érdemes néhány gondolattal felidézni a hazai gazdaság 2004-es folyamatait . A
magángazdaság elmúlt évi teljesítménye elmozdult a 2003 . évi 2,9%-os növekedési
mélypontról, de továbbra is elmarad az újonnan csatlakozott kelet-közép-európai országok
átlagos növekedésétől . A sodródás tehát tovább folytatódott az elmúlt évben úgy, hogy a
gazdaság egyensúlyi mutatói tovább romlottak, a gazdaságirányítás hitelességének
helyreállítása sem történt meg .
A magyar gazdaság leggyengébb láncszeme továbbra is az államháztartás, amely miatt immár
második éve komoly ikerdeficit problémával nézünk szembe . Az államháztartás folyó
hiányának állandósult magas szintje, az államadósság növekedése nehéz terhet jelent a
gazdaság szereplőinek, a tavaly megvalósult adóemelések jelentősen rontották hazánk
versenyképességét . Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben újra növekedésnek indult a
munkanélküliség, decemberre elérte a kritikus 7%-os szintet .

Az államháztartási folyamatok kritikus szakaszba kerültek az elmúlt évben. Az
államháztartási hiány megítélésénél indokolt figyelembe venni, hogy a 2004. év folyamán
olyan intézkedések történtek, amelyek bevétel növekedést és kiadásmérséklődést, egyúttal

hiánycsökkenést eredményeztek. Ezek (a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok
osztalék előleg fizetési kötelezettségének előírása, az EU-s adószámmal rendelkező



vállalkozások áfa bevallásainak kiutalás előtti teljes körű ellenőrzése, az ún. 13 . havi juttatás

2005-ben történő kifizetése) 196,2 Mrd Ft-tal mérsékelték - a Kormány mintegy 180 Mrd Ft-

os takarékossági programján túlmenően - a hiányt . Az előző évektől eltérő és így példa

nélküli intézkedések a 2004. évi hiányt ugyan mérsékelték, azonban a 2005 . évi hiány

alakulására kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Ezen intézkedések és hatásuk azonban
egyszeri, nem mutatnak túl az érintett két éven és így nem is tekinthetők a központi

költségvetés konszolidációjához vezető lépésnek .

A hiány megítélésénél indokolt figyelembe venni, hogy
• az alapítói jogokat gyakorló miniszterek egyes gazdasági társaságok 2004 . évi

gazdálkodását érintően osztalékelőleg fizetési kötelezettséget írtak elő, összesen 24 191,5
Mrd Ft összegben . (Az MFB Rt . 6,0 Mrd Ft, az MVM Rt. 2991,5 M Ft, a Szerencsejáték

Rt. 4700 M Ft, a Budapest Airport Rt. 7200 M Ft, a Magyar Posta Rt . 3000 M Ft, az

EXIMBANK Rt. 300 M Ft osztalék előleget fizetett be) ;

• a pénzügyminiszter által elrendelt, az EU-s adószámmal rendelkező gazdálkodók áfa

bevallásaiban szereplő visszaigénylések teljes körű kiutalás előtti ellenőrzése azt
eredményezte, hogy a 2004. augusztus 20-tól 2005 . január 20-ig tartó bevallási

időszakban az adóhatóság 383 Mrd Ft összegű visszaigényelt áfát tartott vissza . Ezen
összegből az Art. rendelkezései szerint 127 Mrd Ft-ot még 2004-ben vissza kellett volna
utalni. A 2004, december 31-ig realizált ezen költségvetési bevételek nem a
„reálfolyamatok"-nak megfelelőek voltak, miután a 2004. évi zárszámadási
törvényjavaslatban kimutatott 1727,7 Mrd Ft bevétel a 2004 . 111. n. év két hónapja,
valamint a IV. n. év vonatkozásában nem a bevételek és kiadások egyenlegét, hanem csak
a befizetett összegeket tartalmazta .

Az ÁSZ 2005 . augusztus 29-én az APEH-tól kért írásbeli tájékoztatása alapján a 2005 . július
27-i állapotnak megfelelően az adóhatóság jogerősen 4,4 Mrd Ft-ot tartott vissza, 1,1 Mrd Ft
adóbírságot szabott ki, valamint 8,4 Mrd Ft késedelmi kamatot fizetett ki . Következésképpen
a pénzügyminiszter által elrendelt vizsgálatok a jelzett időpontban 2,9 Mrd Ft-tal rontották a
költségvetés egyenlegét .

A bevétel növekedést és egyúttal az ESA'95 szerinti hiány csökkenését célzó
intézkedések az előző évek gyakorlatától eltérőek, és így példa nélküliek, továbbá a
központi költségvetés 2005 . évi bevételei és a hiány alakulására kedvezőtlen hatással
vannak;

• az ún . 13. havi juttatás szabályozása a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvények 2004 . február 1-jétől hatályos módosítása következtében változott . A
módosítás értelmében a közszféra alkalmazottai egységesen minden naptári évben - külön
juttatásként - egyhavi illetményre jogosultak, amennyiben január 1-jén köztisztviselői,
illetve közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Ez a közszféra alkalmazottainak mintegy



63%-át, kb. 510 ezer főt érintett . A módosítás a központi költségvetés 2004 . évi kiadásait

- a PM 2005 . április 6-i keltű gyorsjelentése szerint - a járulékokkal együtt 85 Mrd Ft-tal

csökkentette, továbbá ezen összegnek a 2004 . évi hiányra gyakorolt mérséklő hatása az

53%-os átlagos elvonási szint alapján 45 Mrd Ft volt .

Alkotmányellenesnek találta az Alkotmánybíróság (AB) a 13. havi fizetésre vonatkozó

egyes rendelkezéseket, ezért azokat visszaható hatállyal megsemmisítette, mely 800 ezer

közszférában dolgozó embert érint .

Mint ismeretes, 2003-ban még a szokásos módon kifizették a közszférának járó 13 . havi

juttatást, majd 2004 februárjában megváltozott a rendszer : az egész éves munka után járó 13 .

havi illetmény helyett az idén nulladik havi illetményt fizettek a közszférában, ez azonban

nem a múlt évi munka után jár, hanem annak, aki 2005 . január elsején munkaviszonyban áll .

Így gyakorlatilag a 2004-es plusz egyhavi juttatás elmaradt .

A költségvetés szerinti kiadási előirányzatok a fejezetek alig több mint felénél haladta meg a

100%-ot. A kiadások alakulásában és ennek megfelelően az előirányzat-maradványok

mértékében befolyásoló tényezőt jelentett a Kormány - egyenlegében 168 338,9 M Ft -

kiadásokat mérséklő intézkedése, valamint a pénzügyminiszter 2004 . szeptemberi intézkedése

489,1 Mrd Ft maradvány követelmény teljesítéséről .
Első alkalommal került sor arra, hogy az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása

érdekében a Kormány intézkedésével korlátozta a 2004. évben - az előző évi maradvány

összegével növelhető - a tárgyévi költségvetési törvényben rögzített előirányzatok

felhasználásának lehetőségét . Az intézkedés rövid távon pozitív hatást gyakorolt a

költségvetés pozíciójára, ugyanakkor nem oldotta meg a mintegy 470 Mrd Ft nagyságrendű
kiadás végleges kezelését . A maradvány követelmények teljesítése elsősorban azzal járt, hogy
a tárcák a szerződésekben és a megkötött megállapodásokban vállalt kötelezettségek
átütemezését kezdeményezték, illetve a folyamatban lévő szerződéskötéseknél a fizetési

határidőt a 2005 . költségvetési évben jelölték meg .

Különösen az áfa bevételek 177,2 Mrd Ft összegű - előirányzathoz viszonyított - hiánya

rontotta a költségvetés pozícióját . A bevétel elmaradása már a 2004 . 1-111 . negyedévi adatok

ismeretében várható volt és beavatkozás nélkül év végére 304 Mrd Ft-ot ért volna el . A

pénzügyminiszter - azonnali intézkedésként - 2004 . október végén utasítást adott „minden

európai uniós adószámmal rendelkező adóalany kiutalás előtti ellenőrzésére", amelyet „az
uniós exportimport áfa elszámolások és a makrogazdasági folyamatok közötti ellentmondás"-

sal indokolt. Ezt alátámasztó dokumentumokat azonban a PM nem tudott az ÁSZ

rendelkezésére bocsátani .
Az utasítás adózói körben jelentkező kedvezőtlen hatását mérsékelte az öt hét elteltével
kiadott újabb utasítás, amely pontosította, illetve differenciálta az ellenőrzési kötelezettséget .

Az utasítás - tartalmát tekintve - nem volt összhangban az Art . vonatkozó előírásaival és



célját, az adóelkerülés csökkentését sem érte el. Ezen túlmenően az utasítás előkészítetlen,
indokolatlan és szakmailag téves volt, továbbá a költségvetés 2005 . évi pozíciójára és az
APEH folyamatos feladatellátására is kedvezőtlenül hatott .
Az utasítás alapját nem a gazdasági folyamatok és az áfa bevételek közötti összhang hiánya,
hanem az áfából származó bevételek előirányzattól való lényeges, egyúttal az időarányostól is
jelentős elmaradása képezte. Mindez nemcsak a költségvetési törvényben rögzített, hanem a
PM által prognosztizált hiány emelkedését is előre vetítette . Az utasítás közvetlenül
befolyásolta mind a 2004. évi, mind a 2005. évi költségvetés pozícióját . Közvetlen hatásaként
a pénzforgalmi hiány 2004-ben 127 Mrd Ft-tal mérséklődött .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

-62,_

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 .
évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/17290. 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 Környezetvédelmi Bizottságának kisebbségben maradt képviselői a
Javaslatot általános vitára nem találták alkalmasnak .

A Bizottság kisebbségi véleménye szerint a környezetvédelmi tárca vizsgált év beli
költségvetésében így mind a főszámokban, mind az egyes tételekben olyan jelentős eltérések
mutatkoztak a tervezettekhez képest, valamint a végrehajtás során megjelenő összegekhez
képest is, amelyre nincs elfogadható magyarázat .

A súlyos és megmagyarázhatatlan eltérések a támogatások indokolatlanul változó
mértékében, a dologi és személyi ráfordítások területén egyaránt eltértek a tervezettől .

Külön ki kell emelni, hogy pl . a KÖVICE terhére 150 millió forintot használtak fel . Ez
a felhasználás törvénysértő módón történt, mert a KÖVICE felhasználási szabályozása az
ilyen módon történő kifizetéseket nem teszi lehetővé .

Budapest, 2005. szeptemberl4.

'---, Dr. Turfi-Kovács Béla
elnök
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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T117290. számú

törvényjavaslathoz

AZ Ors.Zág yűlés Kulturális és sajtó bi .ottságának a Magyar Ködtársaság 2004 . évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/ 17290 . s ámú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő s~ava~ás során kisebbségben maradt tagjai - a Há~s.Zabály 77. 5 (4)
beke.dése alapján - a~ alábbi kisebbségi véleményt teles tik elő :

A törvényjavaslatot általános vitára nem tartják alkalmasnak a követke .ők Miatt.

1 . Évek óta nem valósul meg a költségvetési támogatások kifizetése . Évközben - a
költségvetési törvény módosítása nélkül - csökkentik a kifizetéseket, ezért
kiszámíthatatlanná, bizonytalanná váltak a kulturális intézmények működési
lehetőségei .

A kulturális beruházások elmaradása, az ÁFA törvény kulturális intézményekre
vonatkozó ellentételezésének töredékes megvalósulása jelentős forráscsökkenést
okozott ezen a területen .

A 2004. évi költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a kormány még 20 %-os
támogatási növekedést jelentett be a kultúra területén, ezzel szemben folyamatos
elvonások, tartalékképzés, zárolás csökkenti az amúgy is szűkös költségvetési
kereteket és bizonytalanítja el, teszi kiszámíthatatlanná az intézmények
gazdálkodását

2. Az Ász vizsgálata több hiányosságot tárt fel a tárca gazdálkodásában, mely
szerint az NKÖM fejezeti kezelésű előirányzatok 2004 . évi beszámolója a számviteli
törvényben foglaltaknak csak résben felel meg .



A beszámoló a vagyoni, pénzügyi helyzetet csak korlátozott módon mutatja . A
beszámoló megbízhatóságát több tényező befolyásolja :

•

	

A könyvviteli mérleg beruházások, felújítások során kimutatott állomány
nem felel meg az Amr . 20 . § (3) bekezdése előírásának, nem tükrözi a valós
vagyoni helyzetet .

• A kulturális tevékenység beruházásai törvényi soron 4610,1 M FT értékben,
mintegy 160 olyan befejezett tétel szerepel, amelyekre már 2004 évben nem
történt kifizetés

•

	

A Nemzeti Örökség Program célelőirányzatot érintően nem tartották be az
Ámr rendelet 79 . S . (2) bekezdésének előírását, a Kincstári Támogatási
Monitoring Önálló Osztálya részére történő adatszolgáltatást elmulasztották .

Budapest, 2005 . szeptember 13.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés külügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . M
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/17290. 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 ellenzéki tagjai nem támogatták a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságát, mert véleményük szerint a 2004 . évi költségvetési megszorítások
veszélyeztették a törvényben előírt nemzetpolitikai kötelezettségek tejesítését .

Budapest, 2005 . szeptember 13 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 .
évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény
végrehajtásáról szóló TI] 7290. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Nem vagyunk könnyű helyzetben akkor, amikor egyszerre kell véleményt

alkotni a zárszámadásról, melyet a kormány a saját munkájáról készített, és

amivel készítői teljesen elégedettek, illetve az Állami Számvevőszék

jelentéséről, mely kritikákat fogalmaz meg . Ráadásul olyan kritikákat,

melyekkel kapcsolatban 2004 . folyamán az ellenzék számtalan észrevételt tett,

melyekre akkor egyes kormánypárti politikusok - ugyanúgy mint néhányan most

is - nemes egyszerűséggel csak azt mondták, hogy rémhírkeltés, minden rendben

van, a Fidesz csak riogat. De csak ha a mezőgazdasági fejezet számait nézzük, a

tavalyi évben is fellelhetők a meglehetősen pozitív kommunikációs elemek,

aminek végső eredménye az ígéretek be nem tartása, és jó néhány gazdálkodó

csődbemenetele lett . Emlékeztetőül 2004-ben eredetileg 296 milliárd forintra

tervezték, majd év közben sikerjelentések sorozatában megemelték 338 milliárd

forintra, és ha megnézzük a teljesítést, mindenki számára nyilvánvaló, még az

eredeti előirányzat mértékét sem éri el, attól 10%-kal elmarad,

mindösszességében 270 milliárd forint . És ezek a száraz tények, immáron a

költségvetési zárszámadási törvényjavaslatból is kiolvashatóak . Mindez történt

abban az évben, amikor a közös uniós piacon belül, velünk együtt csatlakozó

államok termelőivel kellett versenyt futnunk. A szocialista-szabaddemokrata
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kormány ehhez a versenyfutáshoz nem biztosított sem sima pályát, sem

futócipőt. Az ÁSZ jelentésből is kitűnik - amivel szeretném megjegyezni - egyet

értünk, kaptak helyette a mezőgazdasági szereplők ólomsúlyokat . Mint ahogyan

a jelentésből is olvashatjuk, a kifizetések nem történtek meg határidőre, és mint

tudjuk ebben a kíméletlen versenyben rettentő nagy szerepe van annak, hogy a

termelők járandóságaikat időben megkapják-e, vagy sem . De a pénzt nem

kapták meg időre, helyette kaptak sikerjelentéseket, és hatalmas összegekről

szóló sajtóközleményeket .

Összességében a 2004 . évi zárszámadásról szóló előterjesztést annak

átláthatatlansága, és a mezőgazdasági szektorra gyakorolt hatása miatt nem áll

módunkban támogatni . Ezzel szemben az Állami Számvevőszéki jelentés

részletesen beszámol mindazokról a negatív jelenségekről, melyeknek

orvoslására több alkalommal, de sikertelenül tettünk kísérletet. A

hiányosságokat szakmailag megalapozottan, megfelelően tárja fel, ezért ennek

az elfogadását támogatjuk .

--GS-

Budapest, 2005. szeptember 14.

Le 'el Zoltán



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

--69 -

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a Magyar Köztársaság 2004.
évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló TI] 7290. 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 benyújtott törvényjavaslat és mellékletei, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően
bemutatott részletes beszámolók alapján megállapítható, hogy a szolgálatok beszámolói a
hatályos jogszabályoknak megfelelően, az előírt tartalommal, a számszaki előírásokat betartva
készültek el .

A szolgálatok 2004 . évi tényleges kiadásai 31 .002,6 millió forintot tesznek ki, ami a 2003 . évi
tényleges kiadásoknál 0,9 %-al nagyobb. A lényegében változatlan nominális szint a
támogatási előirányzat 2,4 %-át kitevő kormányzati elvonás, a szintén kormánydöntéseken
alapuló, összességében 3 %-ot elérő többlettámogatás, pályázati források sikeres bevonása,
valamint a kormány által megfogalmazott maradványcél teljesítése együttes hatása
eredményeképpen alakult ki .

A 2004 . évi teljesítésből kiemelkedő jelentőségű, hogy a szolgálatok a terrorizmus elleni
küzdelem aktuális feladataira több, mint 700 millió forint többlettámogatásban részesültek,
valamint, hogy sikerrel teljesült a 3073/2002 . Korra. határozattal elindított fejlesztés 2004 . évi
üteme .

A 2004. évi költségvetés teljesítésénél 1 .187,2 millió forint előirányzat maradvány
keletkezett, ami az előző évivel összehasonlítva enyhe növekedést (3,2 %-ról 3,7 %-ra) mutat .
Az előirányzat maradvány szinte teljes egészében az intézményi beruházási kiadásokon
keletkezett és teljes egészében szerződéssel lekötött .



Budapest, 2005 . szeptember 13 .

A szolgálatok beszámolóit az Állami Számvevőszék is ellenőrizte, és jelentésében
megállapította, hogy a szolgálatok beszámolóikat az elfogadott alapelvek és politikák
következetes alkalmazásával készítették el ; a beszámolók megfelelnek a törvényi
előírásoknak és a vonatkozó egyéb rendelkezéseknek ; valamint a beszámolók által bemutatott
kép megfelel a szolgálatokról szerzett ismereteknek. Ugyanakkor az Állami Számvevőszék az
Információs Hivatalnál szabályozási elmaradást tárt fel, aminek korrigálása folyamatban van .
A fentiek alapján a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk .

óth Károly
a bizottság alelnöke



Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságának a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény
végrehajtásáról szóló T/17290. 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 OMfejezeti költségvetésében jelentős különbségek vannak az előirányzatok és a
teljesítés között, amint azt az ÁSZjoggal kifogásolja az általános észrevételei között.
Ez következtetni enged a tervezés gyengeségére (erre az ÁSZ is utal), a kormányzati
akarat kiszámíthatatlanságára, a felhasználás szakszerűtlenségére, rossz
hatékonyságára, a kifizetések szándékolt késleltetésére, elmaradására . Ez utóbbi
tekintetében az ÁSZfelhívta az oktatási minisztert, hogy intézkedjen a szerződésekben
meghatározott támogatással történő elszámolások határidejének - a támogatások
felhasználásának kezdő és végső időpon fának, a pénzügyi és szakmai beszámolók
leadási idejének - betartatására . Ennek hiánya ugyanis eddig nyilvánvalóan akadálya
volt a nemzeti költségvetés és az uniós források jó ütemű és megfelelő mértékű
felhasználásának.

A Miniszterelnöki Hivatal oktatási és tudományos célú kiadásairól, az OM fejezet,
valamint az MTA zárszámadásáról elmondható, hogy feladatok hosszú sora nem
teljesült :

• az előirányzathoz képest a teljesítés teljesen vagy jelentős részben elmarad számos
szakmai, kutatásifejlesztési, beruházási és ösztöndU-támogatás tekintetében . Így
különösen az uniós pályázatok, a felsőoktatás, a tudományos kutatás, a fejlesztés és a
kutatói utánpótlás-nevelés, a szakképzés a határon túli magyar oktatás, a hazai
kisebbségi oktatás, halaszthatatlan közoktatási feladatok területén, a Közoktatási
Modernizációs Közalapítvány céljaira .

•

	

több esetben meglévő feladatokra forrást nem is tervezett: pl. Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány, Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány .
Az OM-nél az ÁSZ megállapítása szerint is indokolatlanul magas, 41,1 milliárd
maradvány volt, miközben számos tervezett forrást nem használt el, sőt elvont
intézményektől, feladatoktól . Ez kiszámíthatatlanná, átláthatatlanná tette a szféra, az
intézmények számára a finanszírozást. Kirívó és megengedhetetlen mértékű az OM-hez



tartozó intézmények, főleg felsőoktatás tartozásállománya, ami az év végére az összes
adósság 38,7 %-át tette ki. A Fidesz többszöri tiltakozása után immár az ÁSZ is
szükségesnek mondja az oktatási miniszter intézkedését . Felhívja a tárca vezetőjét,
hogy az egészségügyi miniszterrel közösen vizsgálják felül az orvostudományi
intézményekkel rendelkező egyetemek finanszírozási rendjét és alakítsák ki a megfelelő
pénzügyi feltételeket. A költségvetési kiadások csökkentése érdekében a Kormány
2004-ben a 13. havi bért is megspórolta a közalkalmazottakon, amelyet az
Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek ítélt. A Fidesz előzőleg többször
szót emelt a kormányzati döntés elfogadhatatlan volta miatt .

A költségvetési szigor tükrében még kevésbé érthető, hogy a Kormány miért
értékesítette példátlan módon mélyen áron alul Gyurcsány Ferenc egykori üzletfelének
a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt-t . Erre vonatkozóan az ÁSZ a pénzügyminiszternek
személyi felelősségre vonást javasolt .

Az ÁSZ nem fogadta az OM Gazdálkodási Főosztályának, (immár 2 . éve!) az
Alapkezelő Igazgatóságának és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalának
beszámolóit. Ez utóbbi esetében - amelyről az ÁSZ megállapította, hogy több esetben
utólagos jóváhagyással, ellenjegyzés nélkül engedélyezett pénzfelhasználást - a Fidesz
többször felhívta afigyelmet arra, hogy az intézmény irányítása nem elég szakszerű és
hatékony, emiatt (mint az ÁSZ véleménye is tartalmazza) 2004-ben nem töltötte be azt
a célt, amiért a törvény létrehozta : a hazai tudományosság, innováció támogatását.

Összességében elmondható, hogy az oktatás és a tudománypolitika terén a 2004-es
költségvetés végrehajtása a terület szakmai, pénzügyi lecsúszását eredményezte, amely
2005-ös költségvetésben csak továbbfolytatódik.

Budapest, 2005 . szeptember 15 .

Dr . lii si
elriöl
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/17290. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

2003 . telén a 2004-es költségvetési törvényjavaslat tárgyalásakor az ellenzék
kisebbségi véleményének megfogalmazásai helytállóak voltak . Mindezt igazolja az
Állami Számvevőszék a 2004-es költségvetési törvény végrehajtásáról készült
jelentése, amely több ponton éles kritikát fogalmazott meg a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatosan .

A szocialisták 2002-es választási ígéreteivel ellentétben, 2004-ben továbbra
sem nőtt az önkormányzatok pénzügyi, gazdasági önállósága . Ezen a területen 2003-as
évhez hasonlóan további szűkítés következett be. A kormány szavai és tettei között
2004. évben is hatalmas szakadék tátongott, hiszen a szocialisták kormányzásának
harmadik évében sem került a Parlament elé egy átfogó államháztartási reform,
amelyben megfelelő módon és prioritások alapján szabályozták volna a költségvetési
források felhasználását. Az ebből adódó legnagyobb problémát a feladatok és a
források összhangjának megteremtése okozta 2004-ben is, azaz az önkormányzatok
által elvégzendő kötelező állami feladatokhoz nem került hozzárendelésre - a 2002-es
szocialista ígéreteknek megfelelően - a szükséges forrás. Az ÁSZ jelentése éppen ezen
önkormányzati finanszírozási reformjának elmaradását, a strukturális problémák
elmélyülését, az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítésének folyamatát fogalmazza
meg, amely súlyos kritika a kormány önkormányzati politikájával szemben .

Különösen a hátrányos helyzetű térségekben és a kisebb településeknél volt
érzékelhető a működés körében jelentős feszültség 2004-ben. Ezt támasztja alá egy a
jelentősen megszigorított feltételek mellett is az hogy az önkormányzatok 1/3-a
ÖNHIKI-s. A költségvetés az önkormányzatok hatáskörébe tartozó intézmények és
feladatok működéséhez hozzárendelt normatív támogatás a szintentartáshoz is nagy
jóindulattal volt csak elegendő, nem segített az önkormányzatok anyagi helyzetén .

74 .4 milliárd Ft .-tal nőtt az önkormányzatok hitelállománya meghaladva 12,2
milliárd Ft.-tal a 2003-ban felvett 62,2 milliárd Ft .-ot, miközben hitel visszafizetésre
csak 22,6 milliárd Ft .- nagyságrendben került sor .
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A 2004-es költségvetési törvénytervezet bizottsági, majd plenáris vitáján az
ellenzék véleménye szerint a bevételi oldalról bizonytalan törvény született, így a
kiadási oldalon is kevesebb volt a lehetőség . Az önkormányzati szféra volt az egyik
nagy vesztese a 2004-es költségvetésnek .

A 2004-es költségvetési törvény hozzájárult az önkormányzati fejlesztési
kiadásainak, beruházási tevékenységének visszafogásához . A normatív támogatás
továbbra sem tartalmazta a bér és a szociálpolitikai intézkedések fedezetét, melyet a
bizottsági ülésen az ÁSZ főigazgatója is megerősített .

A 2004-es költségvetési törvény nem tartalmazta a 2002-es közalkalmazotti
béremelések fedezetét, amely súlyos érvágást jelentett a magyar önkormányzatok
számára, amelyet 2005 . második felére tovább rontott a kormány bérmegállapodása . A
csökkenő közszolgáltatásokat 2004-ben tovább rontotta, hogy a köztisztviselői és a
közalkalmazotti karból további létszám leépítésére került sor, a bérek nem fedezett
része miatt . A 13 . havi juttatást pedig törvényellenesen átalakították .

A szocialista kormány gazdaságpolitikájának koncepciótlansága eredményezte
azt, hogy a prioritásokban szereplő (elmaradott kistérségek felzárkóztatása,
vállalkozási övezetek felzárkóztatása, településfejlesztés), amelyek önmagukban
támogatandó elképzelések, nem kaptak megfelelő támogatottságot a 2004-es
költségvetésben . Bizonyos előirányzatok pozitív változásai nem ellensúlyozták a
költségvetésben mutatkozó negatívumokat (csökkenő önkormányzati önerőképesség) .

Összességében az ellenzéki képviselők úgy látják, hogy a 2004-es
önkormányzati költségvetés a leépülés költségvetése volt . Az önkormányzatok között
meglévő jövedelmi különbségeket nem mérsékelte és napi gondjaik megoldását a
fejlesztési lehetőségek némi bővülése sem segítette elő .

Az ÁSZ külön felhívta a figyelmet az ún. ÖKOTÁM rendszer
szabálytalanságaira, melyet mintegy 100 önkormányzatnál alkalmaztak . A vizsgált 20
önkormányzatnál több mint 600 millió forint elvonására tettek javaslatot . A bizottság
azt a döntést hozta, hogy haladéktalanul tájékoztatás kér a Belügy- és a
Pénzügyminisztériumtól a rendszerrel kapcsolatosan, hiszen jelentős önkormányzati
visszafizetést jelent az ÁSZ javaslat .

A zárszámadási törvény általános vitára való aikalmasságával a kisebbségben
lévő képviselők a fent említett okok miatt nem értenek egyet .

Budapest, 2005 . szeptember 14 .
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Kisebbségi vélemény

„A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves
kereteiró7 szóló 2003. évi CXVII törvény végrehajtásáról (Zárszámadás)"szóló

T/17290. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés Rendészeti bizottságának „a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetésének végrehajtásáról" szóló T/17290. 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 2004. évi zárszámadási törvény a Fidesz - Magyar Polgári Szövetég
képviselői szerint az általános vitára alkalmatlan . A kisebbségben lévő ellenzéki
képviselők a 2004-es költségvetés végrehajtásáról szóló ÁSZjelentésben visszaigazolva
látják azon véleményüket, amelyet még 2003 telén a 2004. évi költségvetési törvény
általános vitájában a bizottság ülésén, továbbá a plenáris vitában megfogalmaztak . Az
alábbiakban ismertetem a kisebbség által megfogalmazott kritikákat .

Az ÁSZ jelentése szerint a központi költségvetés hiányának megítélésénél
indokolt figyelembe venni, hogy a 2004. év folyamán olyan intézkedések történtek,
amelyek bevétel növekedést és kiadásmérséklődést, egyúttal hiánycsökkenést
eredményeztek. Ezek (a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok osztalék előleg
fizetési kötelezettségének előírása, az EU-s adószámmal rendelkező vállalkozások áfa
bevallásainak kiutalás előtti teljes körű ellenőrzése, az ún. 13. havi juttatás 2005-ben
történő kifizetése) 196,2 Mrd Ft-tal mérsékelték - a Kormány mintegy 180 Mrd Ft-os
takarékossági programján túlmenően - a hiányt. Az előző évektől eltérő és így példa
nélküli intézkedések a 2004. évi hiányt ugyan mérsékelték, azonban a 2005. évi hiány
alakulására kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Az ÁSZ szerint ezen intézkedések és
hatásuk azonban egyszeri, nem mutatnak túl az érintett két éven és így nem is
tekinthetők a központi költségvetés konszolidációjához vezető lépésnek .

Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a BMfejezet részére a 2004 . évre a
Kö.ty. 333 348,4 MFt kiadási, 42 964,9 MFt bevételi előirányzatot, 290 383,5 MFt
költségvetési támogatást hagyott jóvá . A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat
388 888,4 MFt-ra, a bevételi előirányzat (a pénzforgalom nélküli bevételekkel együtt)
96 384,5 MFt-ra, a támogatási előirányzat 292 503,9 MFt-ra módosult . A tényleges
teljesítés a kiadásoknál 341 175,4 M Ft, a bevételeknél (a pénzforgalom nélküli
bevételekkel együtt) 73 503,1 M Ft, a támogatásoknál 292 503,9 M Ft volt. A fejezet
zárszámadási adatai és a Kincstár által prezentált adatok között eltérések voltak . Az
eltérések rendszerbeli, illetve egyedi okokra vezethetők vissza . A fejezet felügyeleti
szerve elkészítette a 2004. évi kincstári és intézményi költségvetési beszámolók



eltéréseinek szöveges indoklását. A Kincstár által a költségvetési szervek részére
megállapított időarányos költségvetési előirányzat felhasználási keret egyetlen
hónapban sem volt elegendő a költségvetési szervek feladatainak finanszírozására .
A fejezetnél a finanszírozási rendből, vagy a bevételek elmaradásából származó
likviditási probléma a Rendőrség címnél többször és tartósan előfordult. A 2004. évi
bérpolitikai intézkedések keretében az intézmények igényeire vonatkozó felméréseket a
felügyeleti szerv elvégezte, azokat megfelelő dokumentáltsággal terjesztették fel a PM
felé. A rendelkezésre bocsátott források az intézkedésekhez összességében nem voltak
elegendőek, fejezeti szintű átcsoportosításokra, szigorú megtakarítási intézkedésekre
volt szükség. A 2003. évi előirányzat-maradványjóváhagyására csak év végén került
sor. A Kormány döntésének megfelelően a PM 1978,2 MFt elvonásáról döntött .
A 2004. évi alaptevékenység jóváhagyandó előirányzat-maradványa az 1051 .
szektorban

	

10 464,6 M Ft,

	

az

	

1091.

	

szektorban

	

24 984,8 M Ft.

	

A
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege a fejezet
felügyeleti szerve elszámolása szerint 381, 0 M Ft, amelyből elvonásra 332, 7 M Ft-ot
javasoltak. A fejezet intézményeinek 2004 . december havi adósságállománya összesen
4681,0 MFt volt (az adósság a Rendőrség, Határőrség, BM-KGF és Központi
Igazgatás intézményeknél keletkezett) . 2004. évben a BM átlagos statisztikai állományi
létszáma 50 fővel (9%-kal), 576 főre csökkent . A személyi kiadások ellenőrzése során a
korábbiakban is előfordult, jellemző kontrollhibákat tapasztaltuk, amelyek a
beszámolóra nincsenek hatással . A megbízási szerződések alapján történt tejesítések
igazolása nem tért ki a konkrétfeladat teljesítésére . A megbízási jogviszonyban történő
foglalkoztatás szerződéskötési rendje nem egységes, a megkötött szerződések mintegy
80%-a kifogásolható valamilyen belső szabályozási, vagy jogszabályi előírás
szempontjából (pl. a Munka törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XUII tv. 4. § (1) és (2),
valamint a 75/A . § (1) és a 79. § (4) bekezdésében foglaltakat, vagy az Ámr . 134. § (2)
bekezdés rendelkezéseit sérti) . Jellemző hibák voltak: folyamatos munkavégzésre
irányuló ellenőrizhetetlen, vagy alaptevékenységbe illő feladatokra irányuló szerződés ;
a pénzügyi ellenjegyzésre csak a kötelezettségvállalást (vagy a feladat megkezdését)
követően került sor; hiányzott a közigazgatási államtitkár jóváhagyó záradéka . A
munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése évközben a likviditási gondok
miatt az APEH-val történt megállapodás alapján halasztott fizetéssel történt . A dologi
kiadások pénzforgalmi ellenőrzése során a kifizetés jogosságát érintően 2 tétel volt
kifogásolható . Mindkét tétel kötelezettségvállalása a BM Központi Igazgatás előzetes
hozzájárulása, pénzügyi ellenjegyzése nélkül keletkezett . A pénzügyi teljesítés a
Központi Igazgatás előirányzata terhére a BM KGF és a Nemzeti Lakásprogram
Kormánymegbízotti Iroda kötelezettségvállalására történt .

A szocialista kormány 2004 . évi költségvetése olyan hátrányos helyzetbe
hozta a rendészeti szerveket, hogy azoknak napi működési problémákkal kellett
megküzdeniük. A rendészeti szervek rendelkezésére álló költségvetési
támogatások fő összege ugyan nőtt, de ennek ellenére fejlesztésre egyáltalán
nem tudtak fordítani, és a működési kiadások finanszírozása pedig veszélybe
került. A költségvetési törvény nem tartalmazta 2004. évben bekövetkező
közüzemi

	

áremelkedések

	

kompenzálását,

	

nem

	

tartalmazta

	

a
rendőrkapitányságok létszámának emelését a közterületi jelenlét fokozása



érdekében. Nem szerepeltek benne az info-kommunikációs fejlesztések, az
elektronikus kormányzati irányelveknek megfelelően .

A fejezeti szintű előirányzat növekedés oka egyértelműen a személyi
kiadások növekedése volt, amely a legtöbb megyei rendőr főkapitányság
esetében az összes költségvetési támogatás több mint 90 %-átfoglalta magába .
Ennek ellenére ez az előirányzat nem tartalmazta a személyi állomány részére
az illetmény reálértékének a növekedését, amely újabb bérharc kirobbanását
eredményezte 2004-ben.

A 2004. évre megállapított bevételi előirányzatok teljesíthetetlen feladat
elé állították az illetékes rendőr főkapitányságok személyi állományát .

Budapest, 2005 . szeptember 12.

Dr. Kontrát Károly
a Rendészeti bizottság alelnoke
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi kőltségvetéséról és az állam/rúttartás hároméves
kereteiro.7 szóló törvény végrehajtásairól szóló T117290_ számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Szamvevöszéki bizottságának a Magyar Köztársaság 2004- évi

költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtúsárdl
szóló T117290. számú törvényjavaslat általános vitara való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő-

-A 2004. évről szóló zárszámadás azt mulatja, hogy a vizsgált évben romlott a helyzet
az előző évhez képest, a hiány lényegesen nagyobb, mint az előző volt
Le kell szögezni, hogy a magyar és a nyugat-európai parlamentarizmus hagyományai
szerint a zárszámadási vita nagyon fontos. Sajnos az 1990 utáni Magyarországon nem
ez a helyzet. Ez technikai, pénzügyi kérdéskvrré váll, pedig a dualizmus korában és a
két világháború között Magyarországon ez a vita alapvetően arról szólt, hogy mit
csinált előző évben a kormány.
Ezt figyelembe véve arra a kövelkezlelésre lehet jutni, hogy az elmúlt tizenöt év közül
az egyik legrosszabb év volt a tavalyi . Ilyen sokszor áttervezett, újragondolt
költségvetés soha nem volt. Ha nézzük a gazdasággal foglalkozó nagy nemzetközi
intézetek, a hitelminősítő intézetek elemzéseit, amelyek összevetik a hasonló sorsú
országokkal Magyarországos és a magyar költségvetés megbízhatóságát nézik a
külföldiek szemével, nem túlzás azt mondani, hogy MaUarország hitelessége a
legrosszabb az összes tobbi ország közút_
Egy nagy hitelminősítő intézet elemzése azt állítja, hogy minden, az államháztartást
ténylegesen terhelő állami kötelezettségvállalást számításba véve és nem alkalmazva
ügyes pénzügyi konstrukciókat, akkor a magyar államháztartás hiánya a folyó évben
9,1 százalék lenne. Ezért nem az itt ülő képviselők a felelősek, hanem alapvelőén a
kormányfő és a mindenkori pénzügyminiszter az első számú felelős . Ha ez a kormány
megbukik, az egyik legfontosabb oka ez lesz Lehel a számokat ide-, odatologatni egyik
évről a másikra, különböző trükkökkel. Ezt sok ország csinálta, például Görögország,
az olaszoknak is nagy gyakorlata van ebben, de világos, hogy ezen az úton nem lehet a
kűliségvetést konszolidálni. Minden évben ugyanaz történik : augusztus körül kiderül,
hobry nagyon nagy baj van és rendkívüli intézkedéseket kell hozni . A rendkívüli
intézkedések olyan súlyosak, oly mértékben érintik a maradványfeltöltési
kőtelezellséggel a különböző intézményeket, hagy hihetetlenül rombolóas, részint az
intézmény működését illetően, de politikailag is .

+3649500353 P . i
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p .2

MAGYAR ORS7,ÁCCYŰUS
57,ÁNIVEVp57.ÉX1 B17ATTSÁCA

Ez az út minden tekintetben járhatatlan, belpolitikai katasztrófához vezet, az orsuíg
tejesen elveszíti szavahihetőségét, ez egyszerűen folytathatatlan. Pedig err6t a
pályáról lehetetlen letérni, mert választások előtt lehetetlen elóátlni a valós számokkal.
A kővetkező kormány bármilyen színű is lesz és ugyanígy folytatja, Magyarország
borzalmas állapotba kerül. Ez így egyszerűen nem folytatható, a költségvetésnek
valódi konszolidáció kellene .
A legrosszabb a romló tendencia, tartalmi értelemben, azaz, a valóság mennyire felel
meg a terveknek Ezen a gyakorlaton mindenkinek elemi érdeke változtatni. A
szocialistáknak lett volna elemi érdektik; hogy 2003 után a 2004_ évbe ne így menjünk .
Sokkal jobbak lennének a Szocialista Párt választási esélyei, ha ezt meglették volna és
most már nem is lehet, olyan nagy politikai kockázatokkal járna . Ha a következő
kormány rögtön az elején nem hoz elő valósabb számokat, akkor nem egyszerűen az
euróról szód a dolog.
Összegezve elmondható, hogy 2007-ben ezt így nem lehet folylatni, mert a következő
kormány is belebukik.

Budapest, 2005. szeptember 14.

14/09 2005 SZE 13 :49
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1 .

3 .

MAGYAR ORSZÁGGYÍÍLÉS
Szociális és családűgyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztárcaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteirol szóló tótvény végreh ajtasáról szóló TI] 7290. számú tárvényjavaslath oz

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottságának a Magyar Kvztársaság
2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló torvény

végrehajtásáról szóló T/17290. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról tvrténő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Alapinformáciök

A.

A központi költségvetés hiánya : : 904,5 . Mrd R

Ez 32,6 %-kal magasabb a módosított előirányzatnál

2.
A központi költségvetés bruttó adóssága 9,5 %-kal magasabb a 2003 . évinél .

004/014

GDP arányos adösság

2002 2003 2004

55,1 % 57% 57
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Sa-

1 .

ESZCSM FEJEZETKEZELÉSŰ EL.

	

NYZATOK
(teljesítés)

2002

	

2003

69,2 Mrd Ft

	

50,9 Mrd R
Megjegyzés :

	

A szaktárca az eRvik legrosszabb érdekérvényesítőként
jelentős veszteséget könyvelhetett el .!

A fenti megjegyzés továbbra is érvényes, de a szerkezeti változások nem
lehet pontos információhoz jutni .

Előirányzat : 42, 5 Mrd

	

Teljesítés :

	

34,3 Mrd R

SZAKTÁRCA VESZTESÉGE KB . 16,5 Mrd R

2 .

Állami szociális intézetek

B.

Szociális ágazat - társadalombiztosftás

2004

2003 (eredeti ei.)

	

2003 (teljesítés)

1,4 Mrd R

	

2 Mrd Ft

Megjegyzés: A kormányzat nyilvánvaló alultervezésre kényszerítette a
tárcát. Az intézmények a pénzügyi túlteljesztés ellenére is forráshiány miatt csak
egyik napról a másikra működhettek .

2004

Az elSirányzatok összege és a teljesítés a 2033 . évi szinten maradt
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3 .

A Gyermek - és ifjúságvédelem intézetei

	

j

4.

2003 (eredeti ei.)

	

2003 (teljesítés)

3,3 Mrd R

	

3,6 Mrd R

Megjegyzés :

	

Alultervezés mellett túlteljesítés, megis forráshiányos
működés .

2004
Az előirányzatok ősszege és a teljesítés a 2003 . évi szinten maradt .

Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
(102731)

2003 (eredeti ei.)

	

2003 (teljesítés)

7,9 Mrd R

	

4,4 Mrd Ft

Megjegyzés :

	

,A leRnafzvobb veszteségek (költségvetési elvonás) a szakmai
feilesztéseket érték .

2004.

előirányzat :

	

5,3 MrdFt

	

Teljesítés : 4,4 Mrd Ft

5 .

Szociális kistérségi felzárkóztatás

2003 (eredet ei .)

	

2003 (teljesítés)

200 M R

	

158 M R
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Megjegyzés :

	

22, S %-os veszteség a vidék szociális védelmi rendszereinek
megerősítését célzó programokból .

6 .

Udülés szociális célú támogatása

2004 :

	

42 M Ft

2002(teljesítés)	 2003(teljesítés)

494 M Ft

	

388 M Ft

Megjegyzés :

	

22 %-kal csökkent a támogatás a polgári kormányzat idejéhez
képest.

2004 :

	

5,4 Mrd Ft
7 .

Mozgáskorlátozottak támogatása

2002(teljesítés)	 2003(teljesítés)

4 Mrd Ft

	

4 M Ft

Megjegyzés :

	

Mivel a 2003 . évi terv előirányzat csak 2,6 Mrd Ft volt,
nyilvánvaló alultervezés történt .

2004

Előirányzat: 4,0 Mrd Fi

	

Teijesités : 3,5 Mrd Ft

8.

A Gyermekvédelmi fórvényben előírt feladatok
(10279)



13/09 2005 TUE 18 :34 FAX +36 1 441 5316 Szoc-csaladu,bizottsag

	

Z008/014

2003 (eredeti ei.)

	

2003 (teljesítés)

Megjegyzés :

	

A Gyermekvédelmi törvény által előírt fejlesztési feladatok
kb.20%-os veszteséggel teliesültek .

2004

Előirányzat: 333 M R R

	

Teljesítés : 320 M 1=t

9.

Szociális válságkezelő programok

2004: 3,7 M Ft
Megjegyzés :

	

A szocialista kormány eltbrülte válságot, mint az
osztályharcot.(Kb.S0-%-os veszteség)

10 .

Szak és alapellátások fejlesztése

Megjegyzés :

	

Azországépítéssel együtt a szociális ellátórendszer
fejlesztése is leállt . (Közel80 %-os veszteségi

11 .

1000 M R

	

800 M R

2002 (teljesítés .)

	

2003 (teljesítés)

921 M R

	

141 M R ú

2002(teljesítés .)	 2003(teljesítés)

1067 M R

	

260 M Ft

2004:43 M Ft
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a

2002 (teljesítés .)

	

2003 (teljesítés)

80MR

	

46MFt
Megjegyzés :

	

Kb.44 %-os elvonás történt .

12.

Falugondnoki hálózat fejlesztés

Szociális oktatás, képzés, kutatás

2004 : 0,5 M Ft

2002 (teljesítés .)

	

2003 (teljesítés)

516 M Ft

	

28 M Ft

Megjegyzés : A 600 lélek alatti kistelepüléseket sújtó drasztikus elvonás
történt . (A tényleges kifizetések mértéke azonban kb . 300 M Ft-ra tehető, de a
költségeket fősoron már nem tervezték, hanem áttértek kézi vezérlésre .)

13 .

Megjegyzés : A családokat és közösségeiket segítő, a polgári kormányzat
idején indított programokat telieseti törölték . A 2003 . évi teljesítések csak az
áthúzódó kifizetésekből adódtak.

14 .

2004: 0 Ft

Családpolitikai programok

2002 (teljesítés .)

	

2003 (teljesítés)

1 234 M Ft

	

218 M Ft

2004:

	

26 M Ft

009/014
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8G-Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának
támogatása

2002(teljesítés .)

	

2003(teljesítés)

100 M Ft

	

0 Ft

Megjegyzés :

	

A „gyermekbarát" kormány lelkületét szépen példázza ez a
100 %-os elvonás .

2004: 0
15 .

Fogyatékosügyi program támogatása

2002(teljesítés .)	 2003(teljesítés)

16.

848 M Ft

	

268 Ft

2004

Előirányzat :

	

67 M Ft

	

Teljesítés :

	

68 M Ft

Szociális intézmények rekonstrukciója

2002 (teljesítés .)

	

2003 (teljesités)

701 M Ft

	

440 M Ft

Megjegyzés : Ennek a profiramnak a finanszírozását gyakorlatilag teljesen
leállították! A 2003-as kifizetések mind csak az előző évről áthúzódó
támogatások voltak.

Tudni érdemes, hogv a hazai bentlakásos intézményekkb_65
-a alkalmatlan méltó emberi tartózkodásra! A polgári kormány elkezdte a

010/014



13/09 2005 TUE 18 :34 FAX +36 1 441 5316 Szoc-csaladu,bizottsag

	

Roll/014

-8T_

hátrányok ledolgozását ezen a téren is, de a szocialisták szívesen mennek,
Európába ezzel_ az_ elfogadhatatlan és sokszor embertelen teherrel . Igaz a terhet
nem is ők, hanem idős emberek tízezrei viselik!

17 .

2004:71 M Ft

Egyházi Szociális intézmények rekonstrukciója

2002 (terry.)	 2003 (terv	

300 M Ft

	

0 Ft

Megjegyzés :

	

2004-ben

	

már ilyen előirányzat egyáltalán nem
szerepelt_!

C.

Társadalombiztosítás

] .A TBalapjainak együttes hiánya 424 Mrd_ Ft volt 2004-ben,

Ez 4,2-szőr nagyobb, mint 2002-ben !

2 .

	

A Nyugdíjbiztosítási Alap hiánya ebből „csak" 80 Mrd Ft

3 .

	

A Nvuedíj biztosítási Alap bevételeinek 20,5-%-át a központi
költségvetés állja, ami rendkívül magas arány és megkívánja az egész rendszer
újragondolását!

2004-bar a nvujzdiiak összességében 9,6%-kal emelkedtek_

Ez 2,3 %-os reálérték javulást eredményezett .

Méltányossági nyugdíjban a kérelmezőknek csak a 48 %-a részesült
rendkívül alacsony, átlagosan 2725, . Ft összegben .

Családi támogatások
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1 _
Befagyasztották aGYED összegének felső határát!

Mindezt annak ellenére, hogy a GYED egyre kedvezőbben fogadott és
igénybevett keresetarányos ellátás . Ezt támasztja alá, hogy a tervezettnél (44
Mrd Ft) közel 600 millió Ft-tat nagyobb volt a kiadás .

A gyermekek utáni adókedvezmény összegét is befagyasztották, azaz
elindult annak értékvesztése .

1 . A szociális és gyermekvédelmi ágazat szempontjából a 2003 . év után a
2004 . év is a visszafejlSdés éve volt .

2. A fejlesztések vagy radikálisan csökkentek, vagy teljesen leálltak .
3. A családpolitikai rendszerek többségében nem teljesültek az

előirányzatok .
4 . A társadalombiztosítás a teljes eladósodás, illetve a költségvetés tehet'

átvállalása irányába „halad"

Az Állami Számvevőszék sok ponton kritizálta és elmarasztalta a beterjesztett

törvényjavaslatot. Éppen ezért mi is ennek alapján fogalmazzuk meg észrevételeinket.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

• Az Dúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (a továbbiakban :

ICSSZEM) beszámolója a minisztérium „vagyoni es pénzügyi helyzetét nem

megbízhatóan mutatja, az abban feltüntetett adatok nem a valós képet tükrözik". A

minisztérium sokadszori átszervezése, és a bizonytalanság okozta többek között a

fenti állapot kialakulását.

•

	

A folyamatos elbocsátások és az ebből adódó krónikus szakemberhiány

jelentős mértékben akadályozta az információk megszerzését .

•

	

A minisztériumon belül az elvégezett, munkák vezetői ellenőrzése elmaradt, szakmai

szervezetekkel történő egyeztetések sem történtek meg .
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•

	

Az ICSSZEM igazgatásáról szóló beszámoló a vagyoni, pénzügyi helyzetről

nem ad megbízható és valós képet, ezen kívül megsérti a Számviteli törvényt

és annak végrehajtási rendeletét is . Például : 5,8 MFt értékű nem létező

készletet mutattak ki a mérlegben .

• Az ICSSZEM fejezeti kezelésű előirányzatairól szóló beszámoló a Számviteli törvény

és végrehajtási rendelete kővctelményeinek csak részben tett eleget . Vagyis a

vagyoni, pénzügyi helyzetet csak korlátozott mádon mutatja . Például: a könyvviteli

mérlegben kimutatott előleg, illetve követelésállomány valóságtartalma nem

elfogadható az ÁSZ szerint .

Nyugd~biztosítási Alap

•

	

A Nyugdíjbiztosítási Alapnál a tartozások folyamatos növekedése érhető tetten .

• A hatályos törvények szerint az eszközöket és a kötelezettségeket a beszámolás során

egyedileg kell rögzíteni és értékelni . A közterheket beszedő adóhatóságok (pl. :

APEH) viszont nem képes az egyedi értékelést megvalósítani, ezért csoportos

értékelést alkalmaz. Ez különösen a működő gazdálkodók esetében járhat

kedvezőtlenkörülményekkel. A Nyugdíj Alappal szembeni kintlévőség miutegy 80

százaléka pedig ebbSl a körből származik .

• A Nyugdíjbiztosítási Alapnál 2004 . folyamán minden naptári napon, emelkedő

összegben - az előző évi igénybevételt nteghaladöan - volt szükség hitelfelvételre . Ez

pedig a Alap pénzügyi helyzetének általános romlásához vezetett .

• A Nyugdíj Alap bevételeinek 1 668 914, 4 MFt-os tervezett összege nem teljesült . A

bevételek tényadata ennél 42 126, 3 MFt-al kevesebb volt . Ennek oka a tervezés

idején meghatározott, megalapozatlanul optimista előrejelzés volt .

•

	

Az Alap éves hiánya összességében 82,6 MFt-al növekedett.
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• A magán nyugdíjpénztárak tagjai által fizetett S százalékos tagdíj miatti járulék

kiesést a kormány nem kompenzálja, az ezzel kapcsolatos költségvetési támogatást

tudatosan alultervezi, Az ÁSZ a kieső bevétel pótlására javaslattal is élt, ám ezt a

kormány nem valósította meg.

Urszágos Nyugdíjbiztoszt&ci ERgazgatóság

• Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) a személyi kiadások

tekintetében olyan szinten kényszerpályára került, hogy az már az ágazat

működőképességét is veszélyezteti_ Magyarán már a meglévő létszámmal is szinte

lehetetlen ellátnia feladatokat . Pedig jövőre a kormányzat további elbocsátásokat

tervez. Ráadásul a létszámcsökkentés nem csupán nyugdíjas, hanem egyre több aktív

dolgozót is érint, ezért a leépítés költségei jelentősen megnövekedtek, a 2003, évi 2

MFt-61 2004-ben már 5,4 MFt-ra .

• A Világbanki kölcsön és kamatának törlesztésére 595 MFt-ot terveztek, ami 554

MFt-ra teljesült. A forínt/euro árfolyam helytelen figyelembe vétele miatt az ONYF

2,3 MFt-al még így is többet fizetett, mint amennyi a kötelezettség lett volna .

Budapest, 2005. szeptember 13,

Dr_ Szabó Er/ka
alelndk
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/17290 számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának „a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves keretiről szóló 2003 . évi
CXV.I törvény végrehajtásáról (Zárszámadás)"szóló T/17290. 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 2004-es költségvetési törvényjavaslat tárgyalásakor a Fidesz kisebbségi
véleményének megfogalmazásai helytállóak voltak . Az Állami Számvevőszék a 2004-es
költségvetési törvény végrehajtásáról készült jelentése igazolja akkori véleményünket .
Az ÁSZ jelentése szerint a központi költségvetés hiányának megítélésénél indokolt
figyelembe venni, hogy a 2004 . év folyamán olyan intézkedések történtek, amelyek
bevétel növekedést és kiadásmérséklődést, egyúttal hiánycsökkenést eredményeztek .
Ezek (a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok osztalék előleg fizetési
kötelezettségének előírása, az EU-s adószámmal rendelkező vállalkozások áfa
bevallásainak kiutalás előtti tejes körű ellenőrzése, az ún. 13. havi juttatás 2005-ben
történő kifizetése) 196,2 Mrd Ft-tal mérsékelték - a Kormány mintegy 180 Mrd Ft-os
takarékossági programján túlmenően - a hiányt. Az előző évektől eltérő és így példa
nélküli intézkedések a 2004 . évi hiányt ugyan mérsékelték, azonban a 2005. évi hiány
alakulására kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Az ÁSZ szerint ezen intézkedések és
hatásuk azonban egyszeri, nem mutatnak túl az érintett két éven és így nem is
tekinthetők a központi költségvetés konszolidációjához vezető lépésnek .

A 2004-es költségvetési törvényben lefektetett sarokszámok a területfejlesztési
előirányzatokat hátrányosan érintették. Az ÁSZ jelentése az önkormányzati
finanszírozási reformjának elmaradását, a strukturális problémák elmélyülését, az
önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítésének folyamatát fogalmazza meg, amely
súlyos kritika a kormány területfejlesztési és önkormányzati politikájával szemben . A
Fidesz a 2004-es költségvetési törvény általános vitájában a területfejlesztési bizottság
kisebbségi véleményének megfogalmazásakor, továbbá a Parlament plenáris ülésén az
általános vitában is többször hangsúlyozta az ÁSZ által most összeállított a 2004-es
költségvetési törvény végrehajtásáról szóló jelentésében visszaköszönt, jogos
kritikaként felvetett elveket.
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A kormánypárti többség által 2003 telén elfogadott 2004-es költségvetési
törvény hozzájárult az önkormányzati fejlesztési kiadásainak, beruházási
tevékenységének visszafogásához. A 2004-es költségvetési törvény nem tartalmazta a
2002-es közalkalmazotti béremelések fedezetét, amely súlyos érvágást jelentett a
magyar önkormányzatok számára, amelyet még 2005 második felére sem tudtak
kiheverni.

A 2004-es költségvetési törvény tárgyalásakor a kormánypártok arról beszéltek,
hogy a 2004-es év az önkormányzatok számára jó év lesz, hiszen fejlesztési területen
több mint 54 %-os növekmény lesz prognosztizálható . Azt természetesen elfelejtették
megemlíteni, hogy ennek a növekedésnek a jelentős hányadát a budapesti
metróberuházás adta, ám az építkezés megkezdése csak elméletben, a térképeken
kezdődött el.

A 2004-es költségvetési törvény tárgyalásakor a Fidesz hangsúlyozta, hogy az
önkormányzati beruházási tevékenység dinamizálása érdekében jelentősebb mértékű
keretösszeget kellene biztosítani a címzett és céltámogatásokhoz . A 2003-hoz
viszonyított keretösszeg emelése jelentősnek nem volt tekinthető .

Igaz, hogy megnyílt egy új 10 mdFt-ot tartalmazó alap az EU pénzek elérése
érdekében, de ez megítélésünk szerint nem lehetett elegendő arra, hogy a 3200
önkormányzat önerejét fedezhesse egy-egy EU pályázaton. Az ÁSZ jelentése szerint
Magyarország hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez 2004-ben 119 721,4 M
Ft volt, mely fizetési kötelezettség az Európai Unió által előírt ütemben és részletekben
teljesült. Az Európai Unió tagállamai folyamatosan értékelik az unióval való
elszámolási kapcsolataikat, ezen kapcsolatok bemutatása többféle módon történhet,
attól függően, hogy azt az unió oldaláról, vagy a tagállamok szempontjai alapján
végzik. Az eltérő számítási módozatok eltérő egyenlegeket eredményezhetnek . A
Pénzügyminisztérium számításai alapján - amely az Európai Bizottság módszertanán
alapul - Magyarország nettó pozíciójának meghatározásakor 76 479,8 M Ft
egyenleget mutattak ki. A 2004. évi költségvetésben ténylegesen megjelenő tételeket
vizsgálva a 2004. év költségvetésének szempontjából meghatározott nettó egyenleg
azonban mínusz 27 012,7 M Ft.

Nehezen megmagyarázható, hogy a szocialista kormány 2002 óta miért csak
verbálisan tekinti a turizmust hazánk egyik húzóágazatának . 2004-ben ugyanis a
turisztikai célelőirányzat csökkent az előző évihez viszonyítva.

A kormányzat centralizációs törekvéseit jól mutatja, hogy a megyei
területfejlesztési tanácsok kiüresítésével elindították a megyék bújtatott felszámolását .
A megyei területfejlesztési tanácsok csak a TEKI és CÉDE esetében kaptak forrásokat
érintő döntési kompetenciát, miközben a politikai alapon felálló Regionális Fejlesztési
Tanácsok szerepe felértékelődött . Miután a Regionális Fejlesztési Tanácsok miniszteri
delegáltjai több esetben kormánypárti politikusok köréből kerül ki, a meghozandó
döntések sokszor a szakmai kívánalmakkal a mai napig ellentétesek .

A szocialista kormány gazdaságpolitikájának koncepciótlansága eredményezte
azt, hogy a prioritásokban szereplő (elmaradott kistérségek felzárkóztatása,
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vállalkozási övezetek felzárkóztatása, településfejlesztés), amelyek önmagukban
támogatandó elképzelések, nem kaptak megfelelő támogatottságot a 2004-es
költségvetésben . Bizonyos előirányzatok pozitív változásai nem ellensúlyozták a
költségvetésben mutatkozó negatívumokat (csökkenő önkormányzati önerőképesség) .

Mindezen tényezők számszerűen kimutathatók a zárszámadási
törvénytervezetből, amelyet a Fidesz képviselői nem tartanak általános vitára
alkalmasnak.

Budapest, 2005. szeptember 12 .

ikes Eva
területfejlesztési bizottság

alelnöke
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