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Az Országgyűlés Európai ügyek 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 Európai ügyek bizottsága a 2005. szeptember 19.-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,
0 nem, 1 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

2004 a Magyar Köztársaság számára az uniós csatlakozás éve volt . Ez a
valóban történelmi jelentőségű esemény minden tekintetben, így annak költségvetési
kihatásai szempontjából is joggal áll az érdeklődés középpora jóban . A zárszámadási
törvényjavaslat tárgyalásakor az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága két kérdést
vizsgált részletesen : egyrészt az uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások és
befizetések pénzügyi egyenlegét, másrészt a támogatások folyósítását végző kifizető
ügynökségek működését.

A bizottsági érdeklődésének a középpontjában az állt, hogy van-e általánosan
elfogadott módszer arra vonatkozóan, miként számítható ki egy európai uniós
tagállam nettó pénzügyi pozíciója . A támogatások és befizetések egyenlegének
mérésekor három eltérő számítási módszertan alkalmazása is számításba jöhet. Az
Európai Bizottság által alkalmazott módszertan alapján - amely a pénzforgalomban
átutalt összegeket veszi figyelembe - a Magyar Köztársaság 2004-ben nagymértékű
többletet, 76 milliárd forintot, könyvelhetett el az uniós költségvetés vonatkozásában .
Az Uniótól érkező pénzügyi forrásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy a
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költségvetésbe vagy a költségvetésen kívül, közvetlenül a kedvezményezettekhez utalják
azokat. E módszertan alapján az Európai Unió 2004-ben több mint 183 milliárd
forintot utalt át Magyarország számlájára, s ezzel szemben áll a költségvetésből az EU
részére kifizetett 119 milliárd forint .

Az Európai ügyek bizottságának értékelése szerint a tényleges pénzforgalmi egyenleg
megállapításához az előző módszertan esetében korrekcióra van szükség, ugyanis
bizonyos bevételek, illetve bizonyos kiadások mind a két esetben figyelmen kívül
maradnak. Ami a 2004. évben a Magyarországra ténylegesen beérkezett közösségi
támogatások, valamint az innen ténylegesen kifizetésre került összegek egyenlegét
illeti, az (mint azt az Állami Számvevőszék Jelentése is alátámasztja) a Magyar
Köztársaság részére jelentős többletet mutat .

Megalapozatlan tehát az a vélekedés, hogy Magyarország 2004-ben a tényleges
pénzforgalom szempon fából „ nettó befizeti" ország lett volna.

A kifizető ügynökségek működésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják,
ho 2004 az állami adminisztráció számára a tanulás és alkalmazkodás éve volt. A
koordináló és kifizető szervek munkájában fennakadások mutatkoztak, ami - egyéb
tényezők mellett - elsősorban az adott naptári évben közösségi forrásokból történt
tényleges kifizetések összegére volt negatív hatással, míg a pályázatok elbírálása és a
szerződések megkötése tekintetében 2004 sokkal sikeresebb esztendőnek bizonyult . Az
Európai ügyek bizottsága üdvözli azt a tényt, hogy a hiányosságok kiküszöbölése
hamar megindult, így már 2004-ben sor került többek között a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal átszervezésére .

Mivel a Magyar Köztársaság uniós tagságával kapcsolatos kiadások és
bevételek esetében a zárszámadási törvényben foglalt adatok valódisága,
megbízhatósága és teljessége szempontjából nem merült fel kifogás, az Országgyűlés
Európai ügyek bizottságának többsége a vizsgált javaslatot általános vitára
alkalmasnak találta.

Budapest, 2005 . szeptember 19 .

Eörsi Mátyás
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Európai Ügyek 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 Európai ügyek bizottságának a Magyar Köztársaság 2004 . évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről rendelkező törvény
végrehajtásáról szóló T11790 . 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.

Az uniós pályázatokat bonyolító intézményi rendszer túl bürokratikus, átláthatatlan (az
5 irányító hatósághoz 24 közreműködő szervezet tartozik, amelyek alá-fölérendeltségi
viszonya kaotikus), alkalmatlan a kifizetések megfelelő ütemű biztosítására . Nyertes
pályázatok részére kifizetés 2004-ben gyakorlatilag nem történt (a strukturális alap 2006-
ig tartó keretének 0,5%-át fizették csak ki, illetve az ún . központi projektek jutottak csak-
pénzhez) .

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek részben hazai
információs célú adminisztrációja, részben az Unióval történő elszámolások biztosítására
hivatott Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) hibái okán szükségessé vált
pótlólagos szoftverfejlesztés miatt jelentős lemaradás volt tapasztalható mind az operatív
programok, mind a Kohéziós Alap projektjeinek feldolgozásánál . A szerződéskötési modul
például csak 2004 augusztusára, míg a finanszírozási modul még később, csak novemberre
vált használhatóvá . A rendszer kiépítését tovább lassította a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az
irányító hatóságok közötti akadozó koordináció, valamint a szűknek bizonyult
szoftverfejlesztői és felhasználói kapacitás . Az irányító hatóságok eljárásrendjének
kidolgozása a jogszabály alkotási folyamat elhúzódása miatt késedelmet szenvedett . A
jogszabály-előkészítésben, illetve az erre épülő nyilvántartási rendszer kifejlesztésében való
kormányzati koordináció hatékonysága tehát nem volt megfelelő .

Az év során az EMIK-adatok szerint az öt irányító hatósághoz összesen több, mint 16 000
pályázat érkezett be . Ebből a pályázatok 44%-át formai, 10%-át pedig tartalmi okokból
elutasították . Az elutasított pályázatoknak ez a rendkívül magas aránya arra vezethető vissza,



hogy túl bonyolultak voltak a pályázati kiírások, számtalan felesleges bürokratikus,
adminisztratív teher sújtotta az amúgy is felkészületlen pályázókat .

Az egyes irányító hatóságok a pályázatokat eltérő időpontokban hirdették meg, így nem volt
egységes a különböző operatív programok pályázói számára rendelkezésre álló idő ahhoz,
hogy eséllyel számíthassanak a támogatások tárgyévben történő igénybevételére . A pályázat
benyújtásától az irányító hatóság döntéséig átlagosan 118 nap, csaknem 3 hónap telt el . A
döntéstől a szerződés megkötéséig további átlagosan 42 nap volt szükséges . A pályázati
rendszeren való teljes átfutási idő tehát meghaladta az öt hónapot . Ez a gyakorlat
folyamatos jogszabálysértést okozott, ugyanis a vonatkozó rendelet értelmében a
hiánytalan pályázat benyújtásától számított 60 naptári napon belül kell személyre szóló
levélben tájékoztatni a támogatást igénylőt, és elküldeni számára a támogatási szerződés
tervezetét. Több irányító hatóságnál a nem megfelelő létszám lassította a feladatok határidőre
történő elvégzését .

Az operatív programok esetében a támogatások forráslehívásának elmaradását több tényező
okozta. Ezek közül kiemelendő a pályázatok kései meghirdetése, a bonyolult pályázati
kiírás és ennek következtében a sok javítás szükségessége, a nagy mennyiségű pályázat
lassú feldolgozása, ezen kívül a szerződések megkötésének késedelme . A fentiek
hozadékaként a Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP) esetében
például a 2004-ben teljesített 31,3 millió forint összeg az operatív program éves
keretszámának mindössze 3%-a, míg az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programnál
(AVOP) teljesítés és kifizetés 2004 . évben nem is történt .

Az uniós források lehívásának alapkérdése az önerő megléte volt . Az önerő hiánya a
pályázók részéről egyrészt elsősorban az önkormányzatoknál jelentkezett, akik egyéb
finanszírozási problémáik miatt (közalkalmazotti, köztisztviselői bérek, működési kölcsönök
felvétele stb .) nem is indulhattak a pályázatokon, kizárva ezzel az egyébként a települések
rendelkezésére álló uniós fejlesztési lehetőségeket . Az önerő megléte másrészről az állami
társfinanszírozás keretében jelentkezett, és felmerült a kérdés, vajon a Kormány nem
szándékosan tartotta-e vissza a pénzeket az államháztartási hiány kozmetikázása végett
(ÁFA visszatartás, területalapú támogatások kifizetésének ez évre való áthúzódása) .

Magyarország nettó pénzügyi egyenlege 2004-ben mínusz 27 milliárd forint volt -
állapította meg az Állami Számvevőszék a költségvetés pénzforgalmi szemléletű adatai
szerint. A PM korábban (az uniós módszertan szerint számolva) 76,5 milliárdos többletről
számolt be . Túlnyomórészt a Világbank is bírálja jelentésében hazánkat, és állítja, hogy az
uniós pénzek felhasználása terén 2004-ben hazánk nettó befizetőnek bizonyult. Már a múlt év
második felében, tehát Gyurcsány megérkezésével megkezdődött a ködösítés a számok körül .
Amíg a Kormány korábban az uniós pénzek felhasználása alatt még egyértelműen a kifizetést
értette, addig a kormányátalakítás után már mindenhol az hangzott el, nem tudni pontosan,
mennyivel, de biztosan többlettel zárjuk az évet . Tény viszont, hogy 2004-ben az operatív
programok pályázói részére mindössze a 2004-2006-os keret fél százaléka, 3,6 mrd Ft
összegben történt kifizetés ; így nem véletlen, hogy a kormány inkább a kötelezettségvállalást
jeleníti meg az egyenlegben .

Hörcsik Richard
kabinetvezető
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