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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban
Költségvetési bizottság) - mint első helyen kelölt 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,
Ifiúsági és sport bizottsága, Informatikai és távközlési bizottsága, Környezetvédelmi
bizottsága, Kulturális és saitó 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 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számon
beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a Házszabály 120 . § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás
mellékleteként az Országgyűlés elé terjeszti. A bizottságok véleményének
összefoglalója szóban hangzik el, előadója : Szabó Lajos alelnök (MSZP), kisebbségi
vélemények előadóig : Varga Mihály elnök (Fidesz)
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Magyar Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi

bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
TI] 7700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyülés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 .§ (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (16 igen és 6 nem szavazat mellett)

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai áttekintve a 2006 . évi költségvetési törvényjavaslat főbb számait,
figyelembe véve az abban megjelenő tendenciákat és prioritásokat, összességében általános
vitára alkalmasnak tartották az előterjesztést . Fontosnak tartották leszögezni, hogy a 2006 .
évi költségvetési törvényjavaslat összhangban van a kormány gazdaságpolitikai céljaival, azaz
modernizáció, felzárkózás mind gazdaságpolitikai téren, mind a foglalkoztatás szintjét, mind
pedig az emberek életkörülményeit tekintve : A kijelölt célok teljesítéséhez egy továbbra is
szigorú, a hiány mérséklését a középpontba állító fiskális politika szükséges . Éppen ezért ez
egy meglehetősen takarékos költségvetési javaslat, mely abban is megmutatkozik, hogy az idei
évhez képest számos fejezetnél következett be támogatás csökkenés .

Külön szóltak a képviselők arról, hogy mivel ez a csökkentés a bíróságok és az ügyészség
fejezetét is érinti, ezért állhatott elő az a helyzet, hogy a bíróságok és az ügyészség
költségvetési javaslata jelentősen eltér a kormány által javasolt adatoktól .
Több képviselő is kiemelte, hogy ez a csökkenés még mindig nincs arányban azzal a kritikus
helyzettel, ami 1998-2002. között következett be, hiszen a Fidesz-kormány négy évének nagy
vesztese az igazságszolgáltatás volt . Akkor négy év alatt a bírák, ügyészek javadalmazása 27
%-kal növekedett, míg a 2003 . és 2004. évben ez az emelkedés 50%-os volt . Ugyanígy a



költségvetési támogatás összege is, mely 2003-ban ugyanannyival emelkedett, mint az azt
megelőző négy évben összesen .

A bizottság tagjai úgy gondolják, hogy a bizottság kompetenciájába tartozó, a
kormánytól független szervezetek költségvetési támogatásának eddigiekben emelkedő
tendenciája most kissé megtorpant, de a bizottság tagjai reményüket fejezték ki a tekintetben,
hogy az előttünk álló egyeztetési időszakban az igények és a lehetőségek - különös tekintettel
a bíróságok és az ügyészség fejezetekre - még jobban fognak egymáshoz közelíteni .

Budapest, 2005 . október 25.

Dr. Vastagh Pá1
a bizottság elnöke



MAGYAR ORSZAGGYULÉS
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2005 . október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 12 igen, 10
nem) .

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetésről szóló törvényjavaslatot és a kapcsolódó Állami Számvevőszéki
jelentést, a javaslatot általános vitára alkalmasnak találta és az alábbi többségi
vélemény fogalmazta meg .

A bizottság többségének véleménye szerint a benyújtott költségvetési javaslat
tisztességes és reális, mert a nemzeti kockázatközösség megteremtését célozza, az
adó- és járulékbevételekből finanszírozott ellátásokra épül. A nemzeti
kockázatközösség megteremtése arra irányul, hogy minden állampolgár mögött
álljon járulékbefizetés, fontos lépésnek tekinthető az igazságosság elvének
érvényesítésében.

A nemzeti kockázatközösség megvalósítását szolgálja a biztosítási jogviszony
nyilvántartási rendszerének kialakítása is, melyre forrást biztosít ajavaslat.

Tudomásul vette, hogy az összkormányzati célokhoz: a konvergencia
kritériumok teljesítéséhez az egészségügyi ágazatnak is hozzá kell járulnia, ami a
feszes és fegyelmezett költségvetési előirányzatokat eredményezett, a források és a
működés racionálizálásával .

A törvényjavaslatból kitűnik, hogy a kormányzat egyértelmű prioritásokat
fogalmaz meg a jövő évre vonatkozóan, melyhez költségvetési forrásokat is rendel .
Folytatódnak a „21 lépés az egészségügy megújításáért" programban
megfogalmazott feladatok : népegészségügyi szűrővizsgálatok, Nemzeti Rákellenes
Program keretében végzett szűrések, az onkológiai központok, a sürgősségi ellátás
fejlesztése, mentőgépjármű beszerzések, mentőállomások építése .



Örvendetes, hogy a daganatos betegségek kezelésére szolgáló különkeretes
gyógyszerek beépültek a finanszírozásba .

A bizottság többsége egyetért az ÁSZ azon megállapításával, hogy a gyógyító-
megelőző kassza előirányzata az adott körülmények között felelős, szakmailag
átgondolt javaslat alapján alakult ki, melynek természetszerűleg feszültségpontjai is
vannak.

A bizottság többsége egyetért az Állami Számvevőszékkel abban a kérdésben is,
hogy az Egészségügyi Minisztériumban elindult az intézményi struktúra átalakítása,
korszerűsítése úján, melynek látható eredményei vannak. Az Egészségbiztosítási
Alapok vonatkozásában az új jogcímként megjelenő Összevont szakellátás
előirányzat strukturális átalakítást indíthat meg az ellátórendszerben .

A gyógyszerkassza a korábbi évekhez hasonlóan alultervezett, de a
gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása javítani fog a helyzeten, bár
definitív megoldást nem jelent.

Továbbra is megoldandó problémának látjuk, hogy az IBR finanszírozási
szabályai nem egyértelműek.

Kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a költségvetés bizonyos
előirányzataira vonatkozóan a hivatkozási alapot a 43/1999 . számú finanszírozási
kormányrendelet folyamatban lévő módosítása jelentette .

A bizottság többsége a fent megfogalmazottakfigyelembevételével a javaslatot
általános vitára ajánlja .

Budapest, 2005. október 26.

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 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7 s!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
október 25-ei ülésén az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és az
egyházak képviselőinek jelenlétében 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 : 10 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

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

Az Előterjesztő jelenlévő képviselői a bizottság feladat- és hatáskörét érintő egyházi,
és a határon túli magyarok támogatására, valamint a hazai nemzeti és etnikai
kisebbségek költségvetési támogatására vonatkozó előirányzatokról tartottak
tájékoztatót. Mindketten elemezték a bizottság tájékoztatására a PM által készített
táblázatokat. (Egyházi célú központi költségvetési támogatási előirányzatok, 2004-
2006 . év; Központi költségvetési hozzájárulások az egyházi fenntartású közszolgálati
intézmények működtetéséhez, 2004-2006 . évben; A személyi jövedelemadó 1 %-val
kedvezményezett 10 legeredményesebb egyház; Kisebbségi támogatások 2005-2006 .
között; Határon túli magyarok költségvetési támogatása 2005-2006 .) Az Előterjesztő
képviselői kijelentették, hogy az egyházi támogatásokat illetően, illetve a nemzeti és
etnikai kisebbségek finanszírozása területén 2006 . évben nem irányoztak elő
jelentősebb csökkentést . Elismerték, hogy e területeken is vannak érezhetően
feszültségek, de ezek egy része módosító javaslatokkal korrigálható .



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

Az egyházi területet illetően az Előterjesztő képviselője fontosnak tartotta kiemelni,
hogy a 2006-ra előirányzott támogatások a 2005 . évi, 10 %-kal csökkentett
támogatásoknál globálisan magasabbak . Az Előterjesztő képviselője szerint 2006-ban
a közszolgálati tevékenységre fordítható összegek területén javulás várható, még más
területeken az egyházfinanszírozásról szóló törvény értelmében automatizmusok
épülnek be . Elmondták, hogy 2006-ban az 1 %-os támogatás várhatóan csökken, még
az egyházi járadék a következő évekhez hasonlóan alakul . Az Előterjesztő képviselője
fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a sajtóban megjelent álhírekkel szemben a
Kormány a hittanoktatást továbbra is fontos célnak tartja és nem kívánja ennek a
fedezetét elvonni .

A kisebbségi önkormányzatok költségvetési támogatása vonatkozásában az
Előterjesztő kifejtette, hogy a bázis a 10 %-kal csökkentett 2005 . évi támogatás volt itt
is, és hozzátette, hogy 2006-ra 3 %-os tartalékot képeztek . Kihangsúlyozta, hogy a
kisebbségi önkormányzatok költségvetését nem tervezik radikálisan csökkenteni, és
fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kisebbségi intézmény-átvételek pénzügyi fedezete
is rendelkezésre áll .
Az Előterjesztő képviselője beszélt továbbá a romák felemelkedését és integrációját
elősegítő különböző foglalkoztatási és egyéb előirányzatokról (például közmunka
programok), illetve a romák társadalmi kirekesztését megakadályozó, különböző
tárcáknál szerepelő előirányzatokról .
A bizottság feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan a Előterjesztő képviselője kiemelte
még a családtámogatási rendszer átalakítását célzó 2006. évre tervezett előirányzatokat
is .

Az Állami Számvevőszék képviselője rövid szóbeli kiegészítésében arra hívta fel a
figyelmet, hogy az ÁSZ Véleménye - törvényi kötelezettségüknek megfelelően -
kizárólag a költségvetési törvényjavaslat előirányzatai megalapozottságának, a
tervkészítés szabályai betartásának, valamint a tervdokumentum jogi
megfelelőségének és belső konzisztenciájának megítélésére terjed ki . Külön felhívta a
figyelmet a Vélemény két nagyobb szerkezeti elemére, különös tekintettel az
összegzésre, amely az ÁSZ legfontosabb megállapításait és következtetéseit, majd
javaslataikat tartalmazza . Utalt a helyszíni ellenőrzések fontosságára és azok
tapasztalataira . Végül a bizottság figyelmébe ajánlotta a Függeléket, amely tartalmazza
a bizottság feladat- és hatáskörét érintő minisztériumok, illetve egyes fejezetek
előirányzatairól és azok megalapozottságáról szóló véleményüket .

A képviselői hozzászólások és a bizottsági vitát megelőzően a bizottság meghallgatta a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökét, aki ismertette az Országos
Horvát Önkormányzattal és az Országos Szlovák Önkormányzattal közösen az
Oktatási Miniszterhez címzett levelüket . A legkiterjedtebb oktatási-nevelési
intézményhálózattal rendelkező kisebbségek országos önkormányzatainak vezetői



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

aggodalmukat fejezték ki a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai oktatás és kollégiumi
nevelés különböző formáinak kiegészítő normatívái csökkenése miatt, illetve
megdöbbenésüket fejezték ki több korábban létezett kisebbségi normatíva eltűnése
miatt. Az Elnök kifejtette, hogy törvénysértő módon semmilyen egyeztetést nem
folytatott le a Kormány a tervezett előirányzatokról, így nem ismerhették meg a
kormányzati döntések indokait sem . A kisebbségek megítélése szerint a kisebbségi
oktatási intézményeket, - melyek nagy része kistérségi fenntartásban működik -
hátrányosan érinti a kistérségi normatívák csökkentése is . Véleményük szerint
aggályos az is, hogy a benyújtott törvényjavaslatban összegszerűségében nem szerepel
a kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás sem . Erről később a zárszámadásról szóló
törvényjavaslat vitájához hasonló vita bontakozott ki, amikor az egyházi közoktatási
kiegészítő normatívák ügye került napirendre .

A kormánypárti hozzászólók a Kormány gazdaságpolitikája, gazdaságpolitikai
célkitűzései, az államháztartás céljai és keretei, illetve a költségvetési prioritások
oldaláról közelítve érveltek a benyújtott törvényjavaslat mellett, illetve védelmében .
Valamennyi hozzászóló egyetértett abban, hogy a beterjesztett törvényjavaslat nem
teljesen tökéletes és abban is, hogy nem szívderítőék a tervezett csökkentések,
különösen nem a kisebbségekre vonatkozó tételeknél E vélemény képviselői szerint a
beterjesztett 2006 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat feltétlenül alkalmas
általános vitára . Kijelentették, hogy az egymás mellett elbeszélés helyett egy jóízű,
igazi parlamenti vitára lenne szükség, melyre azonban a rendszerváltás óta még nem
került sor. Megítélésük szerint a 2006 . évi költségvetés nem a drasztikus csökkentések
költségvetése, hanem a pénzügyi korlátokat tudomásul vevő, az arányos
közteherviselés megteremtése irányába elmozduló gazdaságfilozófia megvalósítására
irányuló költségvetés . A többségi vélemény szerint a törvényjavaslat összhangban van
a Kormány középtávú költségvetés-politikai törekvéseivel, melyek a közpénzek
hatékonyabb és célzottabb felhasználása, az állam által nyújtandó szolgáltatások
magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és esélyteremtő
szolidáris szociálpolitika .

A kormánypárti képviselők többször utaltak a Kormány „100 lépés programjában"
szereplő strukturális reformok fontosságára, mely több területen érinti a bizottság
feladat- és hatáskörét. (Új családtámogatási rendszer bevezetése, munkanélküli ellátás
átalakítása, munkahelyteremtés elősegítése, foglalkoztatási és oktatási rendszer
reformja, stb .) E vélemény képviselői szerint a régi struktúrák nem alkalmasak a
gazdaságot érintő „ördögi körből" való kijutásra . Szerintük meg kellene jelölni a
kitörési pontokat, és értelmes érvekkel lehet átcsoportosításokat javasolni a főbb
keretszámok, és a költségvetési főösszegek megtartása mellett .

A többségi vélemény képviselői szerint az utóbbi egy év parlamenti vitái több
szempontból ösztönzőek voltak a Kormány számára és néhány ponton a költségvetési



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

finanszírozás átgondolására késztették . A többségi vélemény képviselői szerint a
Kormánynak és az ellenzéknek, illetve a politikai pártoknak számos fontos kérdésben
meg kellene állapodniuk, ilyenek az államháztartás reformjának kérdése, az
önkormányzatok és azok feladatainak át-, illetve újragondolása, közigazgatási reform,
vidékfejlesztés általában, beruházások arányai, euró bevezetése, vagy autópályák
építése, stb .

A többségi vélemény képviselői szerint a költségvetési törvényjavaslat nem
bűvészkedés a számokkal, és nincs tele trükkökkel az államháztartási hiány
leplezésére. E véleményt képviselők szerint a benyújtott költségvetési törvényjavaslat
tükrözi a Kormánynak a jövőért felelősséget vállaló gazdaságpolitikáját és megpróbál
megfelelni az új kihívásoknak és növekvő feladatoknak is . (EU csatlakozás, a
Kormány és az önkormányzatok növekvő terhei .) Rámutattak arra, hogy az ÁSZ
Véleménye is megerősíti, hogy a bevételi oldal tervezése reális, magas kockázati
elemek nem szerepelnek a 2006 . évi javaslatban. Kihangsúlyozták továbbá azt is, hogy
a belföldi és külföldi elemzők egyaránt megalapozottnak tartják a tervezett 4 %-os
gazdasági növekedést . A többség szerint a Kormány nem kívánt az infláció
alultervezettségével sem élni, illetve hamis számokkal visszaélni .

A kormánypárti képviselők visszautasították azt a vádat is, hogy választási
költségvetést nyújtottak be, mivel szerintük az gazdaságilag káros, és nincs igazából
politikai hozadéka sem . Kikérték a különböző „címkézést" is (nemzethalál víziója,
„szemét országa, a költségvetés is az", látszat konszenzusok költségvetése, stb .) .

Kijelentették, hogy az építő kritikára számítanak és a bizottság feladat- és hatáskörébe
tartozó némely kérdésben látnak esélyt az értelmes átcsoportosításra, mégha
konszenzus koncepcionálisan nem is várható .

Budapest, 2005 . október 26.

Donáth László
a bizottság alelnöke

"({
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EURÓPAI ÜGYEK BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (11 igen és 10 nem szavazat
mellett) .

Bizottsági vélemény :

A nemzetgazdaság hosszú távú fejlődésének alapvető érdeke, hogy hazánk minél
felkészültebb legyen az uniós forrásokból érkező pénzek fogadására. A bizottság szerint
kiemelten fontos, hogy a 2006 évi költségvetés megteremti a társfinanszírozást annak
érdekében, hogy egyetlen uniós forrás se vesszen el azért, mert a magyar fél nem teszi hozzá
saját finanszírozási forrását. Az államháztartási szabályok értelmében az Unió költségvetése
felé teljesített hozzájárulás (217 milliárd forint) a költségvetési kiadásokat növeli, míg
költségvetési bevételként kerülnek elszámolásra a strukturális alapokból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások, továbbá a vámbevételek és a cukorilleték 25%-a, illetve az
ún. EU visszatérítés, amelyre a csatlakozási szerződés szerint Magyarország utoljára 2006-
banjogosult.

Az agrárpiaci támogatások és a közvetlen termelői támogatások a központi
költségvetésben nem jelennek meg, mivel a források kedvezményezettjei közvetlenül a
termelők. A növekvő agrárpiaci támogatások részben tehermentesítik a magyar költségvetést.
Az uniós támogatások lebonyolításához, hatékony és gyors felhasználásához szükséges
intézményi hátteret a javaslat az intézményfejlesztési célok között elkülönített források révén
biztosítja . 2006-ban várhatóan mintegy 308 milliárd forint uniós támogatás kerül
felhasználásra, amelynek jelentős részét a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap
biztosítja. Ezekből az alapokból 220 milliárd forint támogatás várható ajövő évben .
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Jelenleg csak szakértői becslések állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 2006-
ban Magyarország nettó pénzügyi pozíciója milyen lesz . A várható 490 millió EU forrással
szemben 217 milliárdos hozzájárulás várható az EU költségvetéséhez, így a nettó pozíció több
mint 200 milliárdforintos pozitívummal zárulhat . A jövő évi nettó pozícióra vonatkozó pontos
adatok csak 2007 őszén fognak rendelkezésre állni, mikor ismertté válnak az Európai
Bizottság módszertana alapján számított átutalások egyenlegei . A 2006. évi költségvetés
további jellemzője, hogy az egyes operatívprogramok előirányzatait fejezetenként különítették
el, ellentétben az idei évvel, amikor ezek az irányzatok az EU integráció fejezetében
egységesen kerültek elszámolásra .

Az elfogadás előtt álló 2007-2013 közötti középtávú uniós pénzügyi keretterv
értelmében a források tényleges felhasználása jellemzően 2008-2009-től növekszik meg
jelentős mértékben . A törvényjavaslat az EU integráció fejezetben több mint 18 milliárd
forintot különít el a 2007-től induló uniós nagyberuházások és komplex fejlesztések
előkészítésére .

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

Budapest, 2005 . október 25 .

Dr . Eörsi Mátyás
az Európai Ügyek Bizottsága elnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2005 . október
26.-i ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2)
bekezdése alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta:
12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás .

Bizottsági vélemény :

A 2006 évi költségvetés egy fejlődő gazdaság költségvetése, amely növekvő
jólétet és nagyobb biztonságot nyújt a családoknak. A kormány szándékának
megfelelően a költségvetésben megjelennek azok az érdemi változások, amelyek a
jobb, igazságosabb Magyarország megteremtését szolgálják. Folytatódik az
emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja
az állam olcsóbb és hatékonyabb működését, a közszolgáltatások színvonalának
emelését, a közpénzek igazságosabb felhasználását.
2006-ban folytatódik a magyar gazdaság gyors, export- és beruházásvezéreit
növekedése, a GDP 4%-os emelkedése prognosztizálható .
Az Országgyűlés elé beterjesztett 2006 évi költségvetési törvénytervezet kiadási
főösszege 7309, 0955 milliárdforint, bevételi főösszege 5775, 7922 milliárd, míg a
hiány 1533,3033 milliárd forint .
A gazdaságpolitika fő céljai a modernizáció és a felzárkózás, a gazdasági
teljesítmény növelése, mind a foglalkoztatás színjére, mind pedig az emberek
életkörülményeire figyelemmel .



Az adócsökkentési politika és a parlament által támogatott programok keretében
radikálisan csökkennek a vállalkozások, az állampolgárok, a családok adóterhei,
például a jövő évben megszűnik az EKHO és a helyi adó . A vállalkozásoknál: a
kis- és középvállalkozások számára kialakított széles körű programok - a
foglalkoztatás színjét növelő -, intézkedések mellett nagyobb összegeket
fordíthatnak fejlesztésekre, beruházásokra . A bérek és nyugdíjak reálértéke
tovább nő, a családtámogatási rendszer átalakítása a szegénység elleni küzdelem
első lépése .

2006 évben jelentősen növekednek a munkaerőpiaci támogatásokra fordítható
összegek, s így várhatóan javulnak a foglalkoztatás pozíciói is. 2001-ben ez az
összeg 51 milliárd forint volt, 2005-ben ez 100 milliárd, míg 2006-ban pedig 117
milliárd forint lesz .

A 2006-ban a foglalkoztatáspolitika prioritása a gazdasági aktivitásjavítása . -

- a munkahely megtartó és -teremtő támogatások növelése ;
-a pályakezdők és az idősebb korosztály gazdasági aktivitásának elősegítése ;
-a munka világából történő kirekesztődés elleni küzdelem ;
-a hátrányos helyzetűek számára esélyteremtés.

Az Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2006-ban a munkahely
megtartó és -teremtő vállalkozások addicionális beruházási támogatását
ösztönzi.
A közmunkaprogramokra jövőre 10 milliárd forintot tervez. A programokban
résztvevők a foglalkoztatási szempontból többszörösen hátrányos helyzetben lévő
települések regisztrált munkanélküli és szociális segélyen lévő munkavállaló korú
lakosságból kerülnek ki .

Változás következik be az álláskeresési támogatás rendszerében is, a paradigma-
váltás lényege: egy passzív segélyezésből egy aktív álláskeresési támogatás
valósuljon meg.

Budapest, 2005 . október 27.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyúlés Gazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a 2005 . október 25.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 15 igen, 1f
nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélem ény :

Nagy hangsúlyt kapott a vitában az egyes évek költségvetései
összehasonlíthatóságának kérdése, annak megkönnyítése, javítása . Kormányoldalról
javaslatként hangzott el, tekintve, hogy a zárszámadás alkalmasabb az
összehasonlítások megtételére, ahhoz kapcsolódva és az adatok bizonyos körében
megállapodva (pl . funkcionális táblázatok) lehetne előbbre lépni. Az
összehasonlíthatóság mind a mindenkori kormányoldalnak, mind pedig az ellenzéknek
egyaránt fontos, ezért megoldás lehetne egy konszenzussal létrehozott adatkör, amely
alapján létre kellene hozni egy ún. „minimumtábla-rendszert" .

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú
törvényjavaslatban kézzel foghatóak és most már jól láthatóak az adócsökkentésekből
eredő változások . E változásokból, vagyis az adócsökkentésekből eredően lényegesen
több forrás marad a magánembereknél és a vállalkozásoknál is . Ennek következménye,
hogy a költségvetés bevételi oldalán egyfajta csökkenés jelentkezik. Ugyanakkor a
költségvetési törvényjavaslatban megjelennek olyan hangsúlyos szempontok, mint a
nyugdíjasok és a családok támogatása, amelyek a családi pótlékban, vagy a gyermeket
nevelő családok támogatására vonatkozó konkrét intézkedésekben öltenek testet. Ezen
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intézkedések természetesen a költségvetés kiadási oldalát erősítik, ennek
eredményeként sokkal nehezebb az egyensúlyi feltételeket megtartani .

A magyar gazdasággal kapcsolatban legtöbbet emlegetett jelzők közé tartozik,
hogy az beruházás- és exportvezérelt . A beruházási rátáról elmondható, hogy 2002 óta
folyamatosan növekszik hazánkban, és megközelíti az Európai Unió átlagát .

Ugyancsak fontos a költségvetés során megvizsgálni az infláció mértékét . Erről
látható, és elmondható, hogy az infláció mértéke 2 százalék . Az egyes dologi kiadások
összehasonlítása során tehát figyelembe kell venni, hogy mindössze 2 százalékos
mértékű infláció az, ami többletterhet j elenthet az egyes fejezetek számára.

A költségvetési hiány finanszírozásáról elmondható, hogy erre a célra a bruttó
nemzeti termék egyre kevesebb hányadának megfelelő összeget kell fordítani . 2002-
ben a GDP 4,4 százalékának megfelelő összeg volt a hiány finanszírozásának a
költsége, ez ma már mindössze a GDP 3,6 százalékának megfelelő összeget ér el .
Mindezt a költségvetés szempontjából rendkívül figyelemre méltó és pozitív
folyamatnak tartjuk .

A bizottsági vita során felmerült a Magyar Köztársaság védelmi kiadásaival
kapcsolatos kérdéskör. Véleményünk szerint a védelmi szövetségi rendszerbeli
tagságunk következményeként az abból eredő előnyök élvezetére is jogosultak
vagyunk, ezért indokoltnak tűnik a védelmi kiadások csökkentése . E csökkentéssel
megtakarított forrásokat célszerű inkább jóléti kiadásokra felhasználni .

Budapest, 2005. október 27.



Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséró7 szóló
T/11700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága a 2005. október 25.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta.
(szavazati arány : 11 igen, l0 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A többségi véleményt megfogalmazók támogatják a 2006. évi költségvetésben szereplő
támogatási, bevételi és kiadási összegeket.
A 2005 - 2014 közötti időszak terveinek megfelelően, a védelmi tervezési feladatok
alapján kerültek meghatározásra az erőforrások, a haderő átalakítás és a haderő
fejlesztési célok időarányos teljesítését a költségvetési lehetőségeknek megfelelő
keretek közt biztosija a fejezeti költségvetés .
A Honvédelmi fejezet költségvetésének összeállítása során fagyelembe vették az
önkéntes haderőre való áttérés, a nemzetközi szerepvállalásból és szövetségesi
kötelezettségből adódó feladatok teljesítését. Prioritásként szerepel a NATO tagságból
és a nemzetközi kötelezettségekből, az önkéntes haderő professzionális működtetéséből
adódó feladatok finanszírozása. A források biztosiják a kiemelten kezelt projektek
teljesítését, ezzel a haderő képességeit meghatározó fejlesztési programok időarányos
teljesítését .
Az ország védelmi feladatainak ellátásához biztonságos fedezetet nyújt a költségvetés.
A fejezet belső arányai a feladatokkal összhangban van .
Budapest, 2005. október 25 .

Keleti Gy
elnök
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IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás áltahínos vitához

Az Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szótő T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 11 igen, 10
nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az Idegenforgalmi Bizottság örömmel konstatálta, hogy a 2006 . évi
költségvetés a turizmus szempontjából pozitív változásokat hoz, hiszen jelentősen,
több mint 50%-kal nő az ágazat támogatása . Ilyen nagy arányú növekedésre már évek
óta nem volt példa. Ez a nagy arányú növekedés több forrásból tevődik össze . A
turisztikai célelőirányzat 12,6 milliárd forint, ami már maga is 30%-kal több mint az
előző évi keret. A ROP-on belül Eu-s támogatásokra is lehet számítani, amiből 2,5
milliárd forint a hazai társfinanszírozás összege .
A javaslat 68 . § (3) bekezdésében található, hogy a XVII . Területfejlesztési fejezet, 5 .
cím, 3. alcím, 2 . decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport támogatási



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGA

előirányzatából turisztikai célokra 500 millió forint használható fel, melynek 33%-a
rendezvények támogatására fordítható .
Összességében a turizmus támogatására 22,8 milliárd forint áll rendelkezésre a 2006 .
évben, ami jelentős növekedésnek mondható, .
Mindezeket figyelembe véve a bizottság 11 igen és 10 nem szavazattal a javaslatot
általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2005 . október 25 .

Dr. Tompa Sándor

alelnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az OrszággyícZés Ifjúsági és sportbizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági és sportbizottsága bizottsága a 2005. október 25-i
ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése
alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány :
11 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

A magyar gazdaságpolitika fő célja a modernizáció, a felzárkózás mind a gazdasági

teljesítményeket, mind a foglalkoztatás szintjét, mind pedig az társadalom életkörülményeit

tekintve .

A jóléti funkciók aránya a GDP-hez viszonyítva nő 2006-ra . Az előző évekhez képest

magasabb összeg kerül felhasználásra a szociális és jóléti intézményi szolgáltatásokra,

valamint az egyéb szociális támogatásokra . A kormány-programmal összhangban a család

társadalmi szerepének erősítésére a családok helyzetének és a gyerekvállalás feltételeinek

javítására kiemelt hangsúly helyeződik. A családi pótlékok és a gyermekeknek járó juttatások

is az új döntéseknek megfelelően emelkednek . A költségvetés reálértéket meghaladó

támogatást biztosít a gyermekeknek és családjaiknak az új családtámogatási rendszer

keretében .

Az oktatásban tovább folytatódik a felsőoktatás reformja mind szerkezeti, mind

minőségi értelemben. Ennek keretében folytatódik a 2002 óta átadott (felújított és újonnan

megépített) kollégiumi férőhelyek növelése, valamint a már teljes körű informatikai



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

ellátottság fejlesztése . Az esélyegyenlőség ja

mellett az általános iskola alsó-tagozatos, rászo

étkezhetnek. Bővül az integrációs oktatásb

felzárkóztatást segítő képzésben résztvevők s

A helyi önkormányzatok a 2006 . évi

számolhatnak. Az új családtámogatási rendsze

átalakulnak. A rendszeres szociális segély

családok összetételéhez (gyerekszám, egy

rendszerösztönöz a munka világába való vissz

egy ídeíg jár a segély.

Bővülnek az ifjúságot is érintő közfogi

közmunka programokhoz is biztosított az önk

jelentős segítséget nyújt a fiatal pályakezdőkre

Jelentős - a nominálértéket meghalad

testmozgás állami támogatás esetében . Az ifj

kábítószer probléma kezelésére fordított tá

növekednek .

A Magyar Köztársaság 2006 . évi k*

vitára alkalmas, mert biztosítja az ifjúság, a

testmozgásra fordított támogatások reálértékű

ítása érdekében a bölcsődések, óvodások

It tanulói is immár egész évben ingyenesen

a nyelvi előkészítésben, a szakiskolai

öltségvetésükben a következő prioritásokkal

el összhangban, a helyi szociális juttatások

korábbiakhoz képest jobban illeszkedik a

agy két szülő) . Az új családtámogatási

érésre azáltal, hogy munkába álláskor is még

lkoztatás lehetőségei azzal, hogy a beindított

rmányzatok saját forrása . A START program

a munka világába való bekapcsolódáshoz .

- reálérték növekedés várható a sport és a

1 ság támogatására, a kábítószer megelőzésre, a

ogatások az infláció mértéket meghaladóan

ltségvetéséről szóló törvényjavaslat általános

gyermekek és családok, valamint a sportra és

övekedését a következő évben .

Török Zsolt

MSZP



Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Budapest, 2005 . október 25.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (6 igen, 5 nem) .

Bizottsági vélemény :

Az a megállapítás, hogy az infokommunikáció inkább szabályozásfüggő, mint
költségvetésfüggő, a költségvetési javaslat alapján teljességgel megalapozott . Ez a
nemzetgazdasági ág számára védelmet is jelent, hiszen ha nem függ a költségvetéstől
és a támogatástól, akkor fejlődését csak a szabályozás befolyásolhatja .
A szektorból lényegesen nagyobb összegek folynak be, semmint azt a tárca
támogatottsága mutatná . Emellett az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
költségvetése azt a pozitív fejleményt is tükrözi, hogy az államigazgatás
visszaszorulóban van . Ugyanakkor igaz az is, hogy erre a területre lényegesen többet
fordítunk, mint eddig bármikor.
Az Informatikai és távközlési bizottság a törvényjavaslatot általános vitára ajánlja .



Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján - megvitatta
és azt - a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános
vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány :

	

igen,

	

nem,

	

tartózkodás )

Bizottsági vélemény :

A gazdaságpolitika fő célja a modernizáció, a felzárkózás mind a gazdasági teljesítményeket,
mind a foglalkoztatás szintjét, mind pedig az emberek életkörülményeit tekintve . Ez EU-átlagnál
gyorsabb növekedési ütem fenntartásával, ugyanakkor egyensúlyőrző fejlődési pályán haladva
érhető el .

A foglalkoztatottak számának fokozatos növekedése mellett stabil, évi 3 % fölötti
termelékenység-növekedést feltételezve a GDP növekedési üteme a 2005 . évi 3,5-4 %-ról
2008-ra elérheti a 4-4,5 %-ot .
Középtávon a reálbérek a nemzetgazdasági termelékenységgel összhangban nőhetnek . A
bérköltség szempontjából meghatározó bruttó keresetek mérsékelt ütemű növekedésének
elfogadtatását a csökkenő infláció is elősegíti .
2006-2008 között évente 3-3,5 % közötti fogyasztás-bővüléssel számolunk .

Középtávon az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai cél a gazdaság tőkevonzó-
képességének javítása, illetve a már megvalósult külföldi befektetések integrációjának
elmélyítése .

Bizottsági ajánlás általános vitához



A beruházások finanszírozásában egyre nagyobb szerep jut a folyamatosan emelkedő uniós
támogatásoknak: az időszak végén a beruházások finanszírozásához felhasználható ilyen
források már elérhetik a GDP 1-2 %-át .
A nemzetgazdasági beruházásokon belül a következő években az infrastrukturális
(közlekedési-, környezetvédelmi- és vízügyi-) beruházások jelentős szerepet kapnak . A
beruházási hányad fokozatosan emelkedik és 2008-ra elérheti az EU 15 kohéziós országaira
a korábbiakban jellemző 25 %-os mértéket .
A magyar gazdaság növekedési kilátásai szempontjából meghatározó az export bővülése . A
világgazdaság fejlődése átmeneti mérséklődés után várhatóan idén már élénkül, 2006-tól
újabb fellendülés várható .
Az export várt gyors ütemű felfutása és a belföldi kereslet - ezen belül különösen a magas
importigényű beruházások - bővülése következtében az elkövetkező időszakban a 2005 .
első félévi mérséklődés után újra folytatódik a gazdaság import-felhasználásának
növekedése .

Fentiek alapján a GDP felhasználási szerkezete a következő években kedvezően változik : a
fogyasztás növekedése tartósan alatta marad a GDP növekedésének, a növekedést a dinamikusan
bővülő export és a beruházások határozzák meg .
A 2006-os év fogyasztói árváltozási ütemét a normál áfa-kulcs mérséklése jelentősen
befolyásolja. Az alapvető inflációs folyamatok ugyanakkor kiegyensúlyozottabbak és a
középtávú dezinfláció irányába tartanak .

Az államháztartás középtávú céljai és keretei : A kormányprogramban felvázolt fiskális
politika célja a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű, fokozatos és folyamatos
csökkentése .
A mérséklődő deficit lehetővé teszi az adósságráta csökkenését és segíti a gazdaság külső
egyensúlyának javulását . A jövedelemközpontosítás és -újraelosztás szűkítése a magánszektor
mozgásterét bővíti és hozzájárul a gazdaság versenyképességének növekedéséhez . Emellett az
adó és járulékrendszer változásai ösztönzik a foglalkoztatottság növekedését, a nemzetközi
összehasonlításban alacsonynak mondható aktivitási ráta javulását .
A termelékenység és a jövedelmek növekedése közötti összhangot biztosító jövedelempolitika
következtében a bérek és keresetek csak moderáltan emelkednek . A növekedés a következő
években is export és beruházás-vezérelt marad, így a legfontosabb adóalapok a GDP-nél
lassabban bővülnek . Ez önmagában is a kormányzati szektor GDP arányos bevételeinek
csökkenését eredményezné .
A fiskális politika célkitűzése azonban az, hogy a következő években érzékelhetően csökkenjen a
jövedelemcentralizáció mértéke . Az egyenleg javulása a kiadások visszafogásán keresztül valósul
meg.
Az államháztartási hiánycsökkentés üteme követelménynek tekinthető ahhoz, hogy -a maastrichti
kritériumoknak megfelelően -az államadósság GDP-ben mért arányát és az infláció mértékét
egyaránt csökkenteni lehessen .
A fiskális politika arra törekszik, hogy 2008-ig elérje a konvergencia programban kitűzött deficit-
célt. Ehhez minden évben jelentős mértékű kiigazításra van szükség .
A Kormány által kitűzött 2006 . évi hiánykövetelmény az ESA'95 módszertan szerint a GDP
6,1 %-a, a magánynyugdíj-pénztárakkal korrigált hiány a GDP 4,7 %-a .
A 2007. évre elhatározott eredményszemléletű államháztartási hiánykövetelmény a GDP 4,3-
5,1 %-a, mely a magánnyugdíjpénztárakkal korrigálva a GDP 3,5-4,3 %-át teszi ki . 2008-ra az



eredményszemléletű hiánymutató a GDP 3,5-4,3 %-ában várható, mely a
magánnyugdíjpénztárakkal korrigálva a GDP 2,9-3,7 %-át jelenti . Ezáltal lehetővé válik, hogy az
euró bevezetésére kitűzött céldátum megvalósulhasson .

Az állami feladatellátás egyes nagy funkcionális aggregátumok szerinti változásai megfelelnek a
kormányprogramban meghatározott célok alapján kitűzött prioritásoknak .
Az államháztartási szerepvállalásnál az állami működési funkciókon belül az általános közösségi
szolgáltatásokra fordított kiadások a 2006-2008. évi időszak folyamán csökkennek, ami
alátámasztja a takarékos állam megvalósításának célkitűzését .
A védelmi előirányzat funkciócsoport kiadásai a NATO tagságból adódó feladatok ellátását
biztosítják. A rend és közbiztonságra fordított összegek - az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően - továbbra is kiemelt nagyságrendben szerepelnek a költségvetésben .
A jóléti funkciók aránya a GDP-hez viszonyítva nő 2006-ra . A társadalombiztosítási és jóléti
szolgáltatások funkciócsoporton belül az előző évekhez képest magasabb összeg kerül
felhasználásra a szociális és jóléti intézményi szolgáltatásokra, valamint az egyéb szociális
támogatásokra. A nyugellátások kiadásai jelentősen emelkednek, mivel a 13 . havi nyugdíj 2006 .
évben már teljes összegben kifizetésre kerül . A kormány-programmal összhangban a család
társadalmi szerepének erősítésére a családok helyzetének és a gyerekvállalás feltételeinek
javítására kiemelt hangsúly helyeződik . A családi pótlékok és a gyermekeknek járó juttatások is
az új döntéseknek megfelelően emelkednek .
Az oktatásban tovább folytatódik a felsőoktatás reformja mind szerkezeti, mind minőségi
értelemben.
Az egészségügy funkción belül megtalálhatók az egészségügyi intézmények működéséhez
szükséges támogatások . 2006-ban is biztosított az egyes egészségügyi beruházások forrása,
illetve a nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek finanszírozása . Folytatódnak - többek
között - a népegészségügyi szűrővizsgálatok, valamint a sürgősségi betegellátást és mentést is
magába foglaló egészségügyi programok .
A gazdasági funkciók a modern piacgazdasági állam megteremtődésével természetesen beálltak a
nemzetközileg is megfelelő arányok szintjére . E funkción belül meghatározó a közlekedési és
távközlési tevékenységek körébe tartozó azon kormányzati törekvés, miszerint az EU tagság
feltételrendszerének megvalósíthatósága céljából szükségesek .

Összegezve, a törvényjavaslat az igazságosabb társadalom és a társadalmi igazságosság iránti
igényt szolgálja, miközben növekszik a gazdaság, gyarapodnak az állampolgárok, javulnak a
vállalkozások feltételei, és segítséget kapnak a rászorulók . Ezek alapján a Költségvetési bizottság
támogatja az előterjesztést, azt általános vitára alkalmasnak találja .

Budapest, 2005 . október 25 .

zabó Lajos
alelnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

Bizottsági vélemény :

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága a 2005 . október 26.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány:I 1 igen, 8
nem, 0 tartózkodás)

A Bizottság többségi véleményével megállapította, hogy a költségvetési törvényt nem

szabad és nem lehet önmagában szemlélni . Az adócsökkentést megvalósító adótörvények, a

családok támogatását jelentősen megemelő törvénymódosítások által meghatározottakhoz

alkalmazkodik a 2006 . évi költségvetés tervezete .

Pozitív irányú változások történtek a tervezésben, igazgatásban, fejlesztések

megvalósulásában . A hatósági szervezet korszerűsítése, az egységes zöldhatóság a szolgáltató

állam megjelenése a környezetvédelem területén része a közigazgatás korszerűsítésének, az

olcsóbb állam megvalósításának .

A fejlesztések az Európai Unióhoz kötődő programok által determináltak valósulnak

meg. Az ágazati integráció, az ágazati környezetvédelmi megfontolások bemutatása

részletgazdag képet tud nyújtani a környezetvédelmi megfontolásokról . A javaslat az Európai

Unió 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjában megfogalmazott ágazati integráció

megvalósítását szolgálja .



A fejlesztések mozgásterét a nemzeti források mellett a Európai Unió kiegészítése

jelenti. Egyértelmű, hogy a környezetvédelmi programok determinációi az Európai Unió

támogatásaira vonatkozóan olyan összegkeretet jelentenek, amelyek egyéb tényezők

függvényében nagyobb forrásfelhasználást, gyorsabb program megvalósítást is lehetővé

tesznek a javaslatban foglaltaknál, amiatt is, mert a források felhasználását az indítvány kellő

rugalmassággal kezeli, és lehetővé teszi .

Határozott előrelépés, hogy az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai a

környezetvédelemre 1,8 %-ra nőnek 2006-ban .

Az Országgyűlés számára tisztességesen előkészített költségvetési indítványt az ország

érdekében a Bizottság jó szívvel ajánlja elfogadásra .

Budapest, 2005 . októbertó6

r. Turfi-Kovács Béla

elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KULTURÁLIS ÉS SAJTÓ BIZOTTSÁGA

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 11 igen, 7
nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta a kormány képviseletében a Pénzügyminisztérium
főosztályvezető-helyettesének összefoglaló tájékoztatását a 2006 . évi költségvetés
általános célkitűzéseiről, fő számairól, prioritásairól, valamint a kulturális terület
költségvetési tervének adatairól. Jelezte, hogy az államháztartási hiány csökkentése
érdekében előírt 10 %-os kiadáscsökkentést a kulturális tárca az igazgatási kiadások
csökkentésével valósította meg .

Az ÁSZ képviselője kifejtette, hogy a tárca költségvetése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően készült, a tervezési köriratban foglalt követelményrendszer érvényesült .
Megjegyezte, hogy tervezési folyamat késedelmesen indult, s ez kedvezőtlenül érintette
az ÁSZ véleményező munkáját is.

A NKÖM közigazgatási államtitkára a tárca költségvetésének új prioritásai között
említette az önszerveződő közösségek, a közkultúra intézményeinek támogatását,
amelyek mellett továbbra is kiemelt figyelmet kap a nemzeti kulturális örökség őrzése,
illetve a filmtámogatás szintjének fenntartása. Jelezte azonban azt is, hogy az évről-
évre növekvő feladatok terhét nem viselheti a költségvetés, az intézményrendszer jól
átgondolt átalakítása nélkül hosszú távon nem finanszírozható a kultúra. A jövő évi
költségvetés tervezésénél törekedtek a megkezdett folyamatok (programok,
beruházások) folytatására a szükségszerű csökkentések ellenére is .

Bizottsági ajánlás általános vitához



A költségvetési törvényjavaslat közel 5 órás bizottsági vitájában az ellenzéki
képviselők kifejtették véleményüket arról, hogy miért tartják általános vitára
alkalmatlannak a javaslatot. Álláspontjukat kisebbségi véleményként írásban is
előterjesztik.

A bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

A kormánypárti képviselők egyetértenek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
fejezeti kötetének bevezetőjében megfogalmazott célkitűzéssel: „Az állami
kultúrafinanszírozás egyik legfőbb kötelessége a kulturális javakhoz való
hozzáférésben az esélyegyenlőtlenség csökkentése, a nagyvárosok és a kistelepülések
közötti kulturális szakadék áthidalása, megerősítve és megteremtve a helyben elérhető
kulturális alapszolgáltatásokat . Mindenki számára elérhetővé kell tenni a kultúrát,
mint olyan szolgáltatást és intézményrendszert, amely csökkenteni képes gazdagok és
szegények, városiak és falusiak esélyeinek különbségét. "

A Közkincs program elindítása a kulturális vidékfejlesztés céljainak felel meg . A
program kiegészítését jelentő hitelprogram keretében hosszú lejáratú kedvezményes
hitelt biztosító pályázat került meghirdetésre intézmények és közösségi színterek
felújításának, könyvtárbusz üzemeltetésének, valamint ifjúsági klubok kialakításának,
illetve megújításának támogatására . A kamatterhek és a tőketörlesztés egy részének
átvállalására a tárca költségvetésében szereplő előirányzat biztosítja a vidéki
közkulturális infrastruktúra megújulásának lehetőségét .
Ezen fejlesztési célok fokozatosan épülhetnek be a költségvetésbe már normatív
támogatásként is, gondolva itt a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári
feladatainak támogatását jelentő normatívára .

A kulturális vidékfejlesztés mellett a magyar kultúra megismertetése nemzetközi
szinten továbbra is a tárca prioritásai közé tartozik. A Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézet 2005. január 1-jével a kulturális tárca felügyelete alatt működik. Az
Intézet sajátos kultúraközvetítő szerepét továbbiakban is kiemelten támogatja a tárca .

A kormánypárti képviselők üdvözlik, hogy a filmszakmai támogatások a kormányzati
ciklus során folyamatosan növekednek. A filmvagyon rendezésére is tartalmaz
megoldást a törvényjavaslat .

A kormányzat szándékának megfelelően a Nemzeti Kulturális Alapprogram
átalakítása, elkülönített pénzügyi alappá válása a 2006. évi költségvetés elfogadásával
egyidejűleg megfog történni. A kormánypárti képviselők ezt a szándékot támogatják, a
kultúrafinanszírozás stabilitásának, kiszámíthatóságának érdekében .

Budapest, 2005. október 25 .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA

Budapest, 2005 . október 26.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés külügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséró7 szóló T117700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés külügyi bizottsága a 2005 . október 26.-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 12 igen, 6
nem, 0 tartózkodás)



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyú7 s Mezőgazdasági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2005. október 26-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 13 igen, 8
nem)

Bizottsági vélemény :

Az ágazat 2006. évi összes támogatása minden korábbi összeget felülmúl, az agrár-
és a vidékfejlesztési támogatásokra felhasználható összes forrás 400 294,3 millió Ft .
A növekmény 2005-höz képest 71937,0 millió Ft, vagyis 22% .
2006-ban a fejezet részére 233 094,2 millió Ft támogatási keret áll rendelkezésre,
melyben :

74,3% az agrár- és vidékfejlesztésre fordítható közvetlen támogatások aránya,
20,2% az intézmények finanszírozására fordítható költségvetési támogatás aránya
5,5% az egyéb fejezeti előirányzatok jogcímeire a támogatási keret aránya .

Szerkezeti változás, hogy az AVOP támogatási előirányzata (11 687,6 millió Ft) az
FVM fejezeti költségvetésében - információs céllal - megjelenik .

Az összes támogatási forrás az alábbi ioncímekre osztható :
A KESZ számláról megelőlegezett SAPS támogatás 109 300,0 millió Ft, és az
agrárpiaci támogatás pedig 43 750, 0 millió Ft - mely források nem szerepelnek az
FVM költségvetésében . A top-up összege 89 700 millió Ft, így SAPS-ra összesen
199 000 mFt áll rendelkezésre .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A növekvő előirányzatok a társfinanszírozási konstrukcióban működő uniós
támogatások lényegesen nagyobb arányú igénybe vételét teszik lehetővé . A SAPARD
Program idén befejeződik, várhatóan összesen 65 567 millió Ft 'kifizetéssel. Az
AVOP és az NVT 2 intézkedéseinek végrehajtása felgyorsul . E három konstrukcióban
összesen - az előirányzat szerint - 113 515,4 millió Ft támogatáshoz juthatnak az
agrártermelők.

Nemzeti támogatási célokra az FVM - a top-upon kívül - 49 206,3 millió Ft-ot
költhet. Ez a forrás szolgál az előző évről áthúzódó támogatási kötelezettségek,
valamint a 100 lépés program keretében elfogadott néhány támogatási intézkedés
finanszírozására .
Új támogatási forma a birtokfejlesztési hitelkonstrukció, melynek keretében a
gazdálkodók kedvezményes feltételekkel juthatnak termőföld vásárlási hitelhez 3 .
Szintén új konstrukcióként kerül bevezetésre az új típusú mezőgazdasági kárenyhítési
rendszer, amely jelentősen javítja a termelők jövedelembiztonságát .

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása, az adófizetők pénzével való
takarékosság szükségessé teszi a közigazgatás költséghatékonyságának javítását, a
költségvetési intézmények szervezeti rendszerének átvilágítását, az olcsóbb működés
feltételeinek kialakítását. A közigazgatás korszerűsítése az agrár tárca részére nagy
kihívást jelent . Egyrészt az agráriumban új EU-s intézményeket is létre kellett hozni,
amely folyamat még nem zárult le és meg kell alapozni az úi intézmények következő
évekbeli finanszírozását .

Másrészt az EU-s támogatások minél nagyobb mértékű kihasználása, az
élelmiszerbiztonság garantálása, a hiteles ingatlan-nyilvántartás megteremtése, a
génmegőrzés érdekében a hagyományosnak tekinthető agrár szakigazgatási
(növényegészségügye és talajvédelmi állomások, állategészségügyi szolgálat,
földművelésügyi hivatalok, földhivatalok, állami erdészeti szolgálat, minősítő
intézetek) hálózatot is az EU-s elvárásoknak megfelelően fejleszteni kell .

A fentiek érdekében az MVH, valamint a szakigazgatási intézmények tevékenységét
az eddigieknél jobban össze kell hangolni, megszüntetve az átfedéseket, hatékonyabbá
téve a munkamegosztást, prioritást biztosítva támogatások termelőkhöz való gyors és
megbízható eljuttatásának, az élelmiszerbiztonság garantálásának .

1 2006.évi kötelezettség 12 000 millió R
2 nemzeti + EU X60 500,0 millió R
3 kb. 100 ezer ha föld megvásárlásának lehetősége



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A minisztérium felügyelte alá 66 önállóan gazdálkodó és 62 részben önállóan
gazdálkodó költségvetési intézmény tartozik . Az FVM által felügyelt költségvetési
intézmények - elmúlt években végrehajtott létszámcsökkentés eredményeképpen -
jelenleg közel 16 .000 főt foglalkoztatnak. Az intézmények költségvetési támogatási
előirányzata 2006-ban átlagosan 15%-kal csökken. Ezen felül a földhivataloknál
6000,0 millió forint költségvetési támogatás, saját bevétellel való kiváltására is sor
került, az illeték bevételek szolgáltatási díjjá történő átalakítása miatt .

2006-ban olyan átalakítás erősödik fel, melynek eredményeképpen egyszerűsödik az
intézményhálózat, a termelők, a lakosság egyszerűbben és gyorsabban tudja az agrár-,
valamint földügyi igazgatással kapcsolatos ügyeit intézni, mindez kisebb költségvetési
forrás igénybevételével történhet . A korszerűsített intézményhálózat pedig kisebb
ráfordítás mellett is ellátja az EU Közös Agrárpolitika által megkövetelt intézményi
feladatokat .

Budapest, 2005. október 26.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyí 7 s Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a
törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 6 igen, 5 nem)

Bizottsági vélemény :

1. A Bizottság tudomásul veszi, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 2006 . évi
költségvetése a költségvetési determinációk figyelembe vételével, valamint
elsősorban a központi költségvetési hiánycél teljesíthetősége érdekében 35.008, 2
millió forint kiadási, 296,8 millió forint bevételi és 34.711,4 millió forint
támogatási előirányzatot tartalmaz. A Bizottság a szolgálatok költségvetési
előirányzatainak bármilyen további csökkentését nem támogatja .

2. A Bizottság úgy látja, hogy a 2006 . évi költségvetés a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok részére biztosítja törvényben előírt feladataik teljesítését . Az
előirányzatok azonban - elsősorban a felújítási és az intézményi beruházási
kiadások - tartalékot nem tartalmaznak, így váratlan kiadások, elvonások esetén
likviditási zavarok léphetnek fel. A Bizottság megfontolásra ajánlja, hogy a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatoknál képzett fejezeti államháztartási tartalék feletti
rendelkezési jog afejezethez visszakerüljön .



h. iE,artm mm'~Eca:aa

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

3. A Bizottság megnyugvással veszi tudomásul, hogy a korábban megkezdett,
kormányzati döntésen alapuló fejlesztések folytatódnak . A távközlési hálózatok
ellenőrzését végző rendszer technikai szinten tartásához szükséges speciális
eszközök technikai fejlesztése a 2005 . évi szinten folytatódhat. Az internet alapú
kommunikációt ellenőrző technikai rendszer kialakításának 2006 évi üteme
biztosított. A rendszer működtetéséhez szükséges előirányzati többletet a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megkapja, melyből további 75 fő foglalkoztatása is
megvalósulhat.

Budapest, 2005. október 25 .

óth Károly
a bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS

BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyúlés!

Az Országgyúlés Oktatási és Tudományos Bizottsága a 2005. október 25-i
ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése
alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta . (Szavazati arány:
11 igen, 10 nem.)

Bizottsági vélemény :
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz az oktatási ágazat vonatkozásában

1. Az államháztartás oktatási kiadásai

Az oktatás funkcionális kiadásai nominálisan és a GDP %-ában is nőttek a 2005 . évhez
képest.
A jelen költségvetési javaslat 2001. évhez képest mind az összes kiadás megoszlási arányában
(2001-ben 10,88 %, míg 2006-ban 11,28 %), mind a GDP %-ában (2001-ben 4,95 %, míg
2006-ban 5,23 %) jelentősen magasabb .

11. Az Oktatási Minisztérium költségvetési előirányzatai

1 . A 2006-os költségvetés afelsőoktatás éve.
A 2006-os költségvetés a felsőoktatás éve: a felsőoktatás támogatása jövőre 196,5 milliárd
forintra emelkedik. Az ÁFA csökkentés és az egészségbiztosítási hozzájárulás módosításának



összesen 2 .090 millió Ft-os kiadáscsökkentő hatását is figyelembe véve a növekedés 10,1% .
Ebből az összegből 172 milliárd forint a felsőoktatási intézmények közvetlen támogatása .
Az intézményi támogatáson belül közel 20%-kal növekszik a hallgatók támogatása . Ezen
belül pl. az egy hallgatóra jutó pénzbeli támogatás az idei évi 91 .000 Ft-r61 2006 .
szeptembertől 116 .500 Ft-ra, a tankönyv, sport, kultúra támogatása 7 .820 Ft-ról 11 .650 Ft-ra,
a kollégiumi támogatás 80 .000 Ft-r61 116.500 Ft-ra emelkedik .

111. Az önkormányzati közoktatás 2006 . évi támogatása

Az önkormányzati közoktatási támogatások 2006 . évi összege 486 .5 milliárd forint, az ideinél
2 .6 %-kal kevesebb. A támogatandó gyermeklétszám közel 1%-os csökkenését, az ÁFA
csökkenést és az EHO kötelezettség változásait figyelembe véve 2006-ban a finanszírozás
szinten marad, kis mértékben (1,3 Mrd) növekszik . Ezzel párhuzamosan továbbá növekszik
az EU-forrásból igénybe vehető támogatások összege .

A 2006 . évi törvényjavaslatban szereplő összeg több mint 1 milliárd forinttal nagyobb, mint a
2005 . évi tényleges támogatás kötelező hatásokkal történő csökkentése .

A közoktatási támogatások szerkezete érdemben módosul . A változtatások lényege, hogy
erősődik a rászorultsága elv, egyszerűsödik a normatívák rendszere . Az átalakítás
alapelve volt, hogy a finanszírozás biztonságát jelentő alapnormatívák nem
csökkenhetnek.

A közoktatási ágazat költségvetési támogatásának legnagyobb hányadát a helyi
önkormányzatok részére juttatott normatív hozzájárulások és támogatások teszik ki . Ennek fő
oka, hogy a közoktatási intézmények nagy részét az önkormányzatok tartják fenn . A központi
támogatás normatívákon keresztül történik, amit a helyi önkormányzatok saját
forrásaikból (főleg központi adók részükre átengedett hányadából) egészítenek ki . A
normatív támogatások előirányzatai, a helyi önkormányzatok támogatásai önálló fejezetben
szerepelnek a költségvetési törvényben (IX . fejezet) .

Étkeztetési és tankönyvtámogatások

Az étkeztetési- és tankönyvtámogatás finanszírozásánál erősödik a rászorultsága elv és
egyszerűbbé válik a normatívák rendszere. Az étkezési- és tankönyvtámogatások
finanszírozása 6,3%-kal, 34,3 milliárd forintra bővül .

Településszerkezethez kapcsolódó, differenciált hozzájárulások :

Az óvodai nevelés és az iskolai oktatás alapnormái változatlanok, az osztályok létszámától
függő 10.000 Ft/fő, sokat kritizált támogatási forma megszűnik. A bejárók normatív
támogatása a jövőben egységesen 15 .000 Ft lesz, a társulások normatív támogatása 30 .000
Ft/fő-re csökken, a 3000 lakosnál kisebb települések egységes 25 .000 Ft/fő támogatása az
óvodásokat és az 1-4. osztályos tanulókat illeti meg. A támogatás mérséklését a kistérségek
egységes támogatásának növelése kompenzálja .

A többcélú kistérségi társulások változatlan 15,4 milliárd forintos támogatása 2006-ban
kiegészül a kistérségek felzárkóztatására szolgáló további 10 milliárd forint
támogatással .



Alapfokú művészetoktatás támogatása :

Az alapfokú művészetoktatás normatívája zeneművészeti ág esetében 25 .000 forinttal, képző-
és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág esetében 19 .000 forinttal csökken,
80.000 illetve 40 .000 Ft-ra. A kormány a minőségi oktatás színvonalának megőrzése
érdekében a szakmai szervezetekkel együttműködve, az általuk minősített kiemelkedő
teljesítményt nyújtó művészeti oktatás elismerésére 1 milliárd Ft-os pályázati keretet
különít el .
A hátrányos helyzetű tanulóktól a közoktatási törvény szerint nem igényelhető tandíj .

Nemzeti Fejlesztési Terv

Mind a közoktatás, mind a felsőoktatás számára megnő a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
megszerezhető források összege . Az oktatási szféra számára elérhető NFT források a 2005 .
évi 54 milliárddal szemben 2006-ban 85 milliárdra bővülnek .

Egyéb

Rendelkezésre áll továbbá : a Szakképzési Alap 23 milliárdos és az Innovációs Alap 37
milliárdos előirányzata.

{

Budapest, 2005 . október 26 .
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MAGYAR ORSZÁGGYÜLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága a 2005 . október 25-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. (szavazati arány: 12 igen és
9 nem)

Bizottsági vélemény :

A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszerében, a kötelező
önkormányzati feladat- és hatáskörök telepítésében nem történt átfogó módosítás .
A 2006. évben a helyi önkormányzatok több mint 2 900 millíárd forinttal gazdálkodhatnak .
Ennek 50 %-a központi költségvetésből - állami hozzájárulások és támogatások, átengedett
SZJA révén -, az Európai Unió fejlesztési alapjaiból és az ezekhez kapcsolódó,
társfinanszírozást szolgáló, fejezetektől átvett forrásokból származik . Ez - figyelemmel a
2006. évi feladatváltozásokra - jelentősen (több mint 7 %-kal) meghaladja összehasonlítható
szerkezetben a 2005. évi ilyen jellegű bevételeket .

A helyi önkormányzatok részére átengedett SZJA bevétel 483,1 Mrd Ft, ami 3,8 %-os
növekedés az előző évhez képest . .
A törvényjavaslatban a helyi önkormányzatok által meghatározott feladatokhoz igényelhető
támogatások az előző évekhez képest 40,8 Mrd forinttal csökkennek . Ez részben szerkezeti
változásokkal függ össze, mert a többcélú kistérségi társulások támogatása a normatív kötött
felhasználású támogatások közé került át. További csökkenést okoz, hogy az önkormányzatok
szervezési intézkedésekkel összefüggő kiadásaira igényelhető 13,5 milliárd Ft -
létszámcsökkenés elmaradása miatt - a báziskorrekció részeként 10 Mrd forinttal
csökkentésre került, és az önkormányzatok bérkiadásaihoz 2005 . évben biztosított 8,4 Mrd Ft
kiegészítő hozzájárulás a javaslat szerint 2006 . évben a bérhordozó normatívákba épül be .
A törvényjavaslat az önkormányzatok feladatait, forrásait érintő legfőbb prioritásként a
szociális ellátórendszer átalakításával és jelentős fejlesztésével számol . Az új
családsegélyezési rendszer kialakításához és működtetéséhez az alapszolgáltatás
fejlesztéséhez, a meglévő segélyezési formák összegének emeléséhez, továbbá a 2005 .
szeptember 1-jétől bevezetett szociális intézkedések szintrehozásához több, mint 33,6 millió



Ft-tal nő az állami támogatások, hozzájárulások összege. A családtámogatási rendszer
átalakítása, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a családi pótlék összegébe való
beépítése miatt, az önkormányzatok kiadása és egyben a központi költségvetésből való
részesedése 44,4 Mrd Ft-tal csökken .
A munkanélküliek foglalkoztatási formájának bővítése céljából az önkormányzatok
közmunkaprogramban való részvételét a normatív kötött felhasználású támogatások között
elkülönített forrás ösztönzi . A közcélú foglalkoztatás támogatásával együtt a településeken
élők munkahelyi gondjainak enyhítését 15,1 Mrd Ft-tal támogatja a központi költségvetés .
Folytatódik a kistérségi társulások ösztönző támogatása jövőre, teljes körűvé válik a többcélú
kistérségi társulások támogatása, a törvényjavaslat 8 . számú mellékletében meghatározottak
szerint nyolcféle feladathoz 15,4 Mrd Ft-ot igényelhetnek .
Az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokra (6 .
számú melléklet ) 13,5 Mrd Ft-os előirányzatot tartalmaz a javaslat .

A bizottság többségének álláspontja szerint 2006-ban igen takarékos tervszerű gazdálkodással
lehet biztosítani a működőképességet.

A jövő évi kötelező bérnövekedés fedezetét, mint a törvényjavaslatban és az ÁSZ
véleményben is megfogalmazódott az államháztartási tartalék felszabadításával kell
biztosítani .

Budapest, 2005 . október 26.
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A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Rendészeti bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló U17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Rendészeti bizottsága a 2005 . október 25-i ülésén a törvényjavaslatot
- a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján - megvitatta és azt - a
Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva - általános vitára
alkalmasnak tartotta . (10 igen, 8 nem szavazattal)

Bizottsági vélemény :

A bizottság megállapítja, hogy nagyon szigorú takarékos gazdálkodás kívánatos a jövő
esztendőben, és szükséges bizonyos takarékossági intézkedések kidolgozása, érvényesítése .

Megállapítható továbbá, hogy a rendészeti szervek 2006-os költségvetése is rendkívül feszített,
és különösen problémát fog okozni a dologi kiadások mértéke. A tárcának, illetve a
Pénzügyminisztériumnak törekednie kell arra, hogy - akár még az egyéb növekmény terhére is
- a dologi kiadásokat jobb pozícióba hozzák .

Ugyancsak feszítetten magas a saját bevétel . Annak realizálási módja nagyon gyors és nagyon
intenzív munkát igényel majd az illetékes szervektől . Ha az ingatlanértékesítések időben
elhúzódnak, akkor folyamatos likviditási probléma elé nézhetnek az egyes rendészeti szervek .

A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a miniszterelnök úr által bejelentett bérnövekedés
fedezete szerepel a költségvetésben. Ez körülbelül 13,5 milliárd forint, ami az alapbér 5
százalékon felüli emelésén túl 10-12 százalékos bérnövekedést eredményezhet a jövő
esztendőben.

A bizottság támogatja azt a gondolatot, hogy ismételten - mint ahogy az elmúlt években
mindig - a végrehajtó állomány megkülönböztetett módon kap majd ebből a fizetésemelésből,



Budapest, 2005 . október 25 .

és remélhetőleg az Országgyűlés minden pártja támogatni fogja az ehhez szükséges jogszabályi
változásokat .

A bizottság a minisztérium figyelmébe ajánlja, hogy a fizetésemelés során el kellene kerülni,
hogy újabb pótlékok terheljék a rendszert . Nagyon fontosnak tartaná továbbá a bizottság, hogy
amennyire ez lehetséges, ezen összeg kifizetésekor kiemelt figyelemmel legyenek az illetékesek
a túlmunka folyamatos díjazására, illetőleg ennek lehetőségére az állomány számára .

al o tán
a bizottság elnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános-vitához

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló
T/17700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága a 2005. október 25-i ülésén a

törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése

alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati

arány: 7 igen, 2 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kormány által benyújtott, 2006. évre szóló költségvetési törvényjavaslatból
látható, hogy az a makro pálya, amelyen a magyar gazdaság mozog, egyrészt a
GDP fejlődésének mértékét tekintve - európai átlagban is - tiszteletreméltó,

másrészt az infláció - csökkenő mértékű. Ezek a tények az Állami Számvevő-
szék megállapításaiban is tetten érhetők. Pozitívumként említhető, hogy a költ-
ségvetés bevételi oldalát megalapozó számítások, köztük elsősorban az adószá-
mítások azt mutatják, hogy nincs „nagy kockázatúnak" minősített bevétel . Így

elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest a bevételi oldal szakmai alátámasz-
tottsága j avult .
Tény, hogy a jelenlegi törvényjavaslat is hordozza azokat a költségvetés szerke-
zetében lévő feszültségeket, amelyekre az Állami Számvevőszék korábbi jelen-
téseiben is felhívta a figyelmet és amelyek gyakorlatilag 1990 óta változatlan



struktúrát mutatnak. Ezért azok a vélemények, amelyek az Állami Számvevő-
szék részéről elhangzottak, megfontolandóak . A jelenlegi struktúrából jól szá-
mítható módon az következik, hogy ez hosszú távon nem tartható, mert ezek az
automatizmusok amelyeket a jelenlegi szerkezet tartalmaz, előbb utóbb szétfe-
szítik a költségvetés korlátait .
Az előttünk fekvő törvényjavaslatot összehasonlítva a Fidesz 2001-es költség-
vetésével - nincs ok a szégyenkezésre, mert a 2 évre elfogadott költségvetés
kapcsán úgymond „nem volt miről beszélnünk" még a Számvevőszéki Bizott-
ságban sem .
A 2006 . évi költségvetési törvényjavaslat fedezetet nyújt azokra a főbb prioritá-
sokra, amelyeket a Kormány a 100 lépés programjában és a gazdaságpolitikájá-
ban megfogalmazott : elsősorban a fejlesztési ágazatokban az európai társfinan-
szírozáshoz kapcsolódóan a nemzeti források biztosításával és természetes mó-
don a különböző determinációk következtében, például egyéb törvényekből fa-
kadó determinációból következően.
Összességében megállapítható, hogy a költségvetési törvényjavaslat általános
vitára alkalmas .

Budapest, 2005 . október 26.

~I4j-r'
Farkas Imre

alelnök



MAGYAR ORSZAGGYÚLÉS
Szociális és családügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általár JS vitához

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága a 2005. október 25 .-i ülésén
a törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján
- megvitatta és azt - a Házszabály 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva - általános vitára alkalmasnak tartotta / általános vitára nem tartotta
alkalmasnak. (szavazati arány: 12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2006-ra tervezett költségevetés alapján elmondható, hogy tovább folytatódnak azok
az intézkedések, melyek egy igazságosabb társadalom irányába hatnak Amellett, hogy
számos területen érezhető egy visszafogottabb állami szerepvállalás, elmondható, hogy
a szociális területen, a lehetőségekhez mérten támogatja a Javaslat a rászorultakat, az
időseket, a fogyatékossággal élőket, a gyermekes családokat . Ahogyan az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi tárca (ICSSZEM) fejezeti kötetében a
preambulumban fogalmaz : „mivel a gazdasági fejlődés lehetőségei automatikusan
nem jutnak el a legrosszabb helyzetben levőkhöz, a szociális támogatásoknak
elsősorban rájuk kell irányulniuk"

A jóléti funkciók vizsgálatánál fontos tudnunk, hogy a GDP növekedés kb . 4%-os lesz,
és emellett az infláció várhatóan 2% körül alakul majd . A GDP folyó áron több mint
23 200 milliárd forintot tesz ki .
Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
szerint a jóléti funkciókra a GDP 28,45% fordítódik, ebből a kifejezetten
társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások a GDP 15,84%-át teszik ki .



Egyértelmű növekedés tapasztalható a nyugellátások és a családi pótlék terén valamint
a gyermekek járó juttatásoknál .
Érdemes kiemelni néhány főbb elemet a költségevetés szociális területéről . Ezek
röviden a következők :

Az éve eleji nyugdíjemelés és az ehhez mért egyéb szociális juttatások emelése 4,3 %-
os lesz, melynek mértéke a tárgyévre tervezett országos nettó átlagkereset-növekedés
(6,4 %) és a feltételezett fogyasztói árnövekedés (2,1 %) kerekítéssel meghatározott
átlagaként jön létre .

Az idősek és nyugdíjasok támogatását szolgálja, hogy 2006-tól teljessé válik a
tizenharmadik havi nyugellátás (4 heti összegre való kiterjesztéssel) . Az özvegyi
nyugdíjak 50 %-ról 55 %-ra emelkednek. 2006-ban az év eleji emelést, valamint a
tizenharmadik havi ellátást is beszámítva az egyéni nyugdíjak átlagosan 6,3 %-kal
emelkednek, a várható fogyasztói árindexet is figyelembe véve a reálérték 3,9 %-kal
nő .
Az egyedülálló 75 éven felüli-rászoruló idősek számára 2006 . január 1-Jétől emelkedik
az időskorúak járadéka.

Üdvözüljük azokat a lépéseket, amelyek egy igazságosabb családtámogatás kialakítása
érdekében egyenlően kezel minden gyermeket . Emellett úgy gondoljuk, hogy a
szociális törvényben szabályozni kívánt, a legrászorultabbakat támogató családi
segélyezést mihamarabb szükséges bevezetni .

Jelentős szakmapolitikai előre lépés jelent a majdan kialakítandó családi
segélyezésnél, hogy a fogyasztási egység bevezetésével hangsúlyosabbá válik a család,
mint alapvető társadalmi egység, mindamellett, hogy sokkal érzékenyebb a különböző
kockázatú csoportok megfelelő támogatására is .

Fontos kiemelni, hogy az egységes családtámogatás mellett az alacsony jövedelmű
családok gyermekei jövőre is ingyen jutnak a tankönyveikhez, ingyen kapják az
étkezést a bölcsődében, az óvodában, és 2005 szeptemberétől - 2006-ban már egész
évben - az általános iskola 1-4 osztályában .
A családi támogatásokat érintő további jelentőség változás, hogy 2006-től a
gyermekgondozási segély mellett a gyermek egy éves kora után már nem csak
részmunkaidőben, hanem teljes munkaidőben is lehet munkát vállalni .

További fontos lépések történnek a foglalkoztatáspolitika területén is . Ezek közül
kiemelendő új elem, hogy azon álláskereséséi járadékosok részére, akik jogosultsági
idejük lejárta előtt elhelyezkednek, nem vesztik el a járadék összegét, hanem egyre
csökkenő mértékben ugyan, de megmarad egy ideig a támogatás, így ösztönözve a
munkába állást .



A különböző élőmunka költségeket csökkentő lépések mellett fontos lépés, hogy a
START program keretein belül az első munkahelyükre belépő fiatalt alkalmazó
munkáltató két évig a korábbi 50 %-os járulékkedvezménynél lényegesen nagyobb
kedvezményt kap. Az első évben a munkáltatónak 15 %-os, a másodikban 25 %-os
járulékfizetési kötelezettsége lesz a jelenlegi 33-34 %-os helyett.

Az un. jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások tervezésénél figyelembe
vették a 2006. január 1-jétől esedékes nyugdíjminimum emelést, mely az ellátások
átlagosan 4,3 százalékos növekedését jelenti .

A költségvetési törvényjavaslat alapján látható, hogy a fogyatékossággal élők számára
is indulnak olyan új programok, melyek egyfelől az önálló életvitelt segítő eszközök
beszerzéséhez nyújtanak támogatást, másfelől pedig a lakóotthonba kényszerültek
számára kíván megfelelő intézményi ellátást biztosítani . E két programra összesen
1,27 milliárd forint áll rendelkezésre . Emellett az akadálymentesítésre az előző évihez
képest közel kétszeres összegű támogatást irányzott elő a szaktárca .
Új sorként jelenik meg a tárca költségvetésében a „Szociális intézményi foglalkoztatás
normatív támogatása", melyhez 4 milliárd forint támogatást terveznek.
Hasonlóan új feladat az „Irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása",
mellyel egy adott terület társadalmi jellemzőihez kapcsolódó finanszírozás
kialakításával a tényleges társadalmi szükségletekhez arányosított közfinanszírozás
létrehozása a cél . Ez valójában a kapacitások szabályozását jelenti bizonyos
alapszolgáltatások tekintetében .

A szociális, az ifjúsági és az egészségügyi területet egyaránt érinti, hogy a kábítószer
probléma kezelésével összefüggő feladatokra összesen 1208,3 millió Ft támogatás
irányzott elő a tárca fejezetében . Hangsúlyos feladatként jelölték meg a prevenciós
tevékenységet,

	

a

	

társadalom

	

probléma-érzékenységének

	

növelését,

	

a
szemléletformálást, a probléma-kezelési készségeinek fejlesztését ; az önkormányzatok
szerepvállalásának elősegítését, melyek mind szükségesek a drogproblémával
rendelkezők ártalomcsökkentése a rehabilitációjuk támogatása mellett .
A kábítószer problémákkal kapcsolatos kormányzati újabb lépés, hogy a szociális
alapszolgáltatás területén megjelenik az úgynevezett alacsonyküszöbű szolgáltatás,
melynek lényege a drogproblémával küzdők és hozzátartozóik segítséghez juttatása, a
gyógyult szenvedélybetegek munkaerőpiacon történő megtartása .

Úgy véljük, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeknél
tarthatatlan a negatív irányú normatíva változás .
Fontosnak tartjuk, hogy a már elfogadott elveknek megfelelően, a munkavállalást
elősegítő, korábban pozitív irányú intézkedésekből ne lépjen vissza a kormány .
Továbbá hangsúlyozzuk, hogy a szociális alapszolgáltatások területén, a minél
szélesebb hozzáférés érdekében, biztosítsa azok megfelelő fedezetét a költségvetésben .



Megfontolandónak tartjuk, hogy a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó
elismert költsége is változzon a szükséges mértékben .

Összességében támogatjuk a 2006 . évi költségvetést, hiszen az egy igazságosabb, a
társadalom számára hatékonyabb forrás felhasználást mutat. Úgy véljük, hogy
mindenképpen kiemelkedőek azok a jelentős lépések, mint amilyen a családtámogatás
átalakítása, vagy a nyugellátások megfelelő emelése, melyek hozzájárulnak a
társadalmi biztonság megteremtéséhez .

Budapest, 2005 . október 25 .
C

Török Zsolt
alelnök



MAGYAR ORSZÁGGYÚLÉS
Társadalmi szervezetek bizottsága

Bizottságia áníá,,általános vitához

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának

ajánlása

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága 2005 . október 26-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 általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 6 igen, 2 nem)

Bizottsági vélemény:

A bizottság megelégedéssel nyugtázta, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram 2006. évi
előirányzata az NCA törvénynek megfelelően alakul, és nem terheli tartalékképzési
kötelezettség. A 2006-ra előirányzott támogatás 6 887,8 millió forintot tesz ki . Ez az összeg
hatékonyan biztosítja a Nemzeti Civil Alapprogram megvalósítását, amelynek legfőbb célja a
civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, a kormányzat és a civil
társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás, valamint az autonóm civil
társadalmon belüli partnerség és munkamegosztás megteremtése .
Az egyes civil szervezetek költségvetési támogatásának megítélését nehezítette, hogy a
Pénzügyminisztérium még nem készített könnyen átlátható részletes kimutatást, de az
ismertetett fő számok alapján a bizottság megállapíthatta, hogy a soron nevesített civil
támogatások összességében az idei szinten alakulnak, míg a Civil Szolgáltató Központok
támogatása gyakorlatilag az ideinél 10 %-kal több lesz.

Budapest, 2005 . október 26.

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Területfejlesztési bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Területfejlesztési bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló

T/17700 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága a 2005 . október 25-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 . (szavazati arány : 11 igen, 5
nem)

Bizottsági vélemény:

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

A Kormány által benyújtott a 2006 évi költségvetés megalapozott, megfelelően
szolgálja az abban megfogalmazott fő cselekvési irányokat, a modernizációt, a
felzárkózást, mind a gazdasági teljesítmények, mind a foglakoztatás, mind az
életszínvonal tekintetében.

A gazdaságpolitikának az említett célokat a hiánycsökkentéssel párhuzamosan, az
egyensúlyi feltételek javulásával összhangban kell megvalósítani, ez tükröződik a
területfejlesztési forrásokon belüli arányváltásban is.

A területfejlesztési politikában a felzárkóztatás, a területi kiegyenlítés érvényesítése
2006 éévben is kiemelt cél marad. Az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet kap, egyrészt
a leghátrányosabb kistérségek gazdasági felzárkóztatása, másrészt a régiók
versenyképességének növelése .



A területfejlesztési célok fedezésében, az uniós támogatások egyre nagyobb hányadot
ölelnek fel, ezekhez kapcsolódóan biztosítja a Kormány a társfinanszírozáshoz
szükséges hazai forrásokat.
A hazai finanszírozású, támogatási rendszerről szólva elmondható, hogy még inkább
erősödik a decentralizáció . További források nyílnak meg a hátrányos térségek
támogatása érdekében elsősorban a munkahelyteremtés elősegítésére .

2006 év további kiemelt feladata lesz -a fejlesztési támogatási rendszer átalakítása
mellett - a 2007-13 évi új regionális programok tervezése és projektjeinek előkészítése,
az ehhez szükséges intézményrendszerífeltételek kialakítása .

Összességében megállapítható, hogy a 2006 évi költségvetés, mind makrogazdasági,
mind területfejlesztési szempontból megfelelően szolgálja a gazdasági társadalmi
folyamatok kedvező irányba történő alakítását .

Budapest, 2005 . október 25 .

Szabó G
a bizottság elnöke



Magyar Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Kisebbségi Vélemény

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 .
évi költségvetéséről szóló T/I7700 . 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 Alkotmányügyi bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai szerint a
2006. évi költségvetés egyik vesztese az igazságügyi szervezet, hiszen mind az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), mind a Legfőbb Ügyészség igénye
milliárdokkal haladja meg azt az összeget, melyet a kormány javasol . Számokban
kifejezve, az OIT által elfogadott - a tényleges szükségletekhez képest már mérsékelt -
támogatási igény közel 20 milliárd forinttal tér el a kormány javaslatától, míg ez a szám
az ügyészség tekintetében 4,3 milliárd forint . Ez a törvényjavaslat ezekkel a
számadatokkal nem biztosítja az igazságszolgáltatás anyagi, költségvetési függetlenségét,
tehát mindazok az elvek sérülnek, melyek érdekében az Országgyűlés megszavazta az
önálló költségvetés benyújtásának jogát mind az OIT, mind a Legfőbb Ügyészség
tekintetében.

A közel 20 milliárd forintos támogatási többletigény többek között az alábbiakat tartalmazza :

bírói illetményalap 8 %-os emelése : 5,18 milliárd forint,
bírák és igazságügyi alkalmazottak életpálya modell 11 . üteméhez szükséges
támogatás : 4,55 milliárd forint,
2005 . évi elvonások visszapótlása : 1,42 milliárd forint,

- dologi kiadási előirányzat 2004 . évi szintre történő visszapótlása : 1 milliárd
forint,

- központi beruházások befejezéséhez szükséges támogatás : 1 milliárd forint,
- az EU tagállamaival folytatott polgári és bűnügyi együttműködéshez szükséges

32 fős létszámfejlesztés : 297 millió forint,
- a Be. módosításával a „távoltartás" intézményének bevezetéséhez 40 fős

létszámfejlesztés: 385,8 millió forint,



a Pp . XX. fejezet módosítása és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló törvénytervezet végrehajtásához 107 fős
létszámfejlesztés: 1 milliárd forint,
bírósági ügyintézők kiváltására 147 fős létszámfejlesztés : 597,2 millió forint,
a munkateher csökkentését eredményező informatikusi és egyéb létszámfejlesztés
(246 fő) : 1,97 milliárd forint,
bírósági épületek akadálymentesítése (mozgáskorlátozottak), a gyermekek
elhelyezésének biztosítása (2010-ig évente 30 épület) : 801 millió forint .

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai meg kívánták jegyezni, hogy a
bíróságok támogatásának 50%-os növekedését 2003-ban az ítélőtáblák felállításával
kapcsolatos feladatbővülések indokolták .

A Legfőbb Ügyész és a Kormány javaslata közötti 4,3 milliárd forintos eltérés az alábbi
tényezőkből adódik :

8 %-os illetményemelés : 1,88 milliárd forint,
életpályamodell 11. ütem (képzettségi pótlék, tanácsadói-főtanácsadói cím, az
ügyészi illetményfizetési fokozatok szerinti 5 %-os emelése) : 870,5 millió forint,
a minősített adatvédelemről szóló törvénytervezet többletkiadása : 300 millió
forint,
a Be. törvény módosítása (valamint az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII .
törvény, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
CXXV. törvény, a szabálysértési törvény várható módosítása) miatti
többletfeladatok ellátásához 92 fős létszámigény : 703 millió forint,
informatikai eszközök működtetése : 150 millió forint .

Megjegyezték, hogy a beígért takarékoskodás a központi közigazgatás terén nem igazán
valósul meg, sőt az állam terhei az u .n. propaganda-kiadások miatt még tovább is
növekednek. Különösen szembetűnő ez a Miniszterelnöki Hivatala fejezeténél, mellyel
kapcsolatban elmondták, hogy ugyan csökken a Hivatalban dolgozók létszáma, a
személyi kiadások előirányzata viszont évről évre növekszik .
A Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében a dologi kiadásokat 2003-2004-ben
irreálisan magasra (2,4 milliárd forint) tervezte a kormány (a 2002 . évhez képest több mint
kétszeresére nőttek a dologi kiadások!) . A Gyurcsány-kormány 2005-ben valamelyest
visszafogta a MEH dologi kiadásait . A kiadások mérséklése ugyanakkor csak
látszólagosnak volt tekinthető, mert a sok átszervezés és feladatátcsoportosítás miatt
(HTMH, NEKH, Kisebbségi oktatás és kultúra, Kisebbségi Országos
Önkormányzatok, . . .stb.) a dologi kiadások nagy része más minisztériumok költségvetési
fejezetén belül jelent meg . Bár 2006-ban elvileg „csak" 538 millió forint dologi költséggel
számolhat majd a Miniszterelnöki Hivatal, ez az összeg erősen alultervezettnek tűnik .

Az ünnepi rendezvények kiadásaira 2006-ban 860 millió forintot kíván költeni a
Kormány, ami nagyságrendileg megegyezik az előző évek kiadásaival . Az '56-os
forradalom és szabadságharc 50 . évfordulójának megünneplésére külön 1,58 milliárd
forintot különített el a kormány. A két tételt összeadva, a nemzeti ünnepek kiadásaira 2,45
milliárd forintot kíván fordítani a Kormány, ami az idei összegnél több mint 1 milliárd
forinttal magasabb .

A kormány kommunikációra (MEH, lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
alcím) közel 1 milliárd kíván fordítani . Ezt az összeget - a törvénytervezet indoklása
szerint - p1 . a kormány 100 lépés programjának a lakossággal való megismertetésére szánja
a kormány. Összehasonlításképpen a Medgyessy-kormány 2004-ben 836,2 millió forintot, a



Budapest, 2005 . október 25.

Gyurcsány-kormány 2005-ben 1,5 milliárd forintot fordított intézkedéseinek
reklámozására.

Tekintettel arra, hogy ahol a költségvetésnek takarékoskodnia kellene, ott indokolatlanul
költekezik, ahol meg több pénzt kellene adnia, ott indokolatlanul takarékoskodik, ezért a
bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai a fenti indokokra hivatkozással is a
törvényjavaslatot nem tartották általános vitára alkalmasnak .

Dr
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Egészségügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló T117700 . 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 költségvetési javaslatból egyértelműen kitűnik, hogy a 2006-os év egyik nagy
vesztese a magyar egészségügy lesz . Az elmúlt években is jelentős forráskivonás
történt az ágazatból, arra azonban a rendszerváltás óta mostanáig nem volt példa, hogy
a gyógyító-megelőző ellátásokra szánt pénz nominálisan csökkenjen az előző évhez
képest. A csökkenés mértéke a 2005-ös előirányzathoz képest 36 milliárd Ft .
Forráscsökkenésre kerül sor pl . a fogászati ellátás, a gondozóintézeti gondozás, a
betegszállítás és az otthoni szakápolás területén .

A költségvetési tervezetet látva végleg elszállt a remény arra, hogy a szocialisták
teljesítik 2002-es választási ígéreteiket : nincs pénz a szív-és érrendszeri
megbetegedésben szenvedők ingyenes gyógyszereire, nincs pénz a csontritkulásos
betegek ingyenes gyógyszereire, és nyoma sincs az ápolók ígért hűségjutalmának .

A Népegészségügyi Programot egyszerűen kiiktatták az egészségügyi fejezetből, a
parlagfű elleni védekezésre pedig jövőre is mindössze 1 milliárd Ft van előirányozva .

Szomorú, hogy a járványügyi tevékenységre nincs elég pénz, és jövőre 2,6 milliárd Ft-
ot vesznek el az ÁNTSZ-től . Az Élelmiszerbiztonsági Hivatal és a Vérellátó Szolgálat
költségvetését szintén csökkentik .

Az Egészségbiztosítási Alap bevételi előirányzatát az Állami Számvevőszák „ összesen
és részleteiben is megalapozatlannak" tartja, és a felültervezésre nem talált
magyarázatot. Az egyéni egészségbiztosítási járulékok tervezett közel 14%-os
növekedését az ÁSZ irreálisan magasnak tarja . Ugyanígy nem kaptunk magyarázatot a
bizottsági vitában arra a kérdésre, hogy milyen számításokra alapozták a központi
költségvetésből járulék címen átvett 303 milliárd Ft-os összeget .

Minden eddiginél nehezebb helyzetbe kerülnek a magyarországi kórházak : a kassza-
összevonás sem tudja elfedni azt a tényt, hogy az intézményeknek jövőre az ideinél is
30 milliárd Ft-tal kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszák
külön kiemeli : „a 134 ezer Ft-os alapdíj emelésére nincs esély, ez intézményi bevétel-
csökkenést eredményezhet, ami teljesítményt korlátozó további intézkedéseket tehet
szükségessé. Több egészségügyi intézmény kerülhet nehéz pénzügyi helyzetbe, ha nem
kezdődik el az egészségügyi struktúra átalakítás ."



A gyógyszergyártói befizetések ellenére minden eddiginél jobban alultervezett a

gyógyszerkassza. A jövő évi 298 milliárd Ft-os előirányzat 30-40 milliárd Ft-tal
kevesebb, mint a 2005-ös várható teljesítés . Az ÁSZ véleménye szerint „nem zárható
ki, hogy 2006-ban is sor kerül a támogatások csökkentésére, a gyógyszerek támogatotti
körből való kikerülésére és egyéb szigorító intézkedésekre . Ez pedig a lakossági terhek
növekedésével jár együtt. "

A gyógyászati segédeszközök 42,6 milliárd Ft-os támogatási előirányzata még az ideit
sem éri el, az ÁSZ szerint „ a csökkentett előirányzat nem biztosít elegendő fedezetet az
egészségügyi igények kielégítéséhez. "

Tovább folytatódik az a szomorú tendencia, hogy az alapítványok, köztestületek és a
társadalmi szervezetek támogatását nominálisan csökkentik . Különösen érzéketlen
lépésnek tartjuk, hogy kevesebb pénzt kap jövőre a Koraszülött Mentők
Közalapítvány, a Magyar Vöröskereszt, csökken a rákbeteg szervezetek támogatása, és
megszűnik az Aranyág Alapítvány támogatása.

Mindezek alapján a költségvetési tervezetet elfogadhatatlannak, és vitára
alkalmatlannak találjuk .

Budapest, 2005 . október 26 .

Dr. Frajna Imre



Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a
Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . 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 ellenzéki képviselők részéről számos kritikai észrevétel és kérdés hangzott el
általánosságban, és a bizottság feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő egyházi és
kisebbségi költségvetési előirányzatokkal kapcsolatban is a mintegy két és félórán át
tartó bizottsági vitában .

Az ellenzéki képviselők sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy nem volt lehetőségük az
ÁSZ Véleményének alapos megismerésére, mivel csak egy éjszakájuk volt annak
áttanulmányozására . Megdöbbenésüket fejezték ki amiatt, hogy a Kormány a
törvényjavaslat benyújtását megelőzően törvénysértő módon nem egyeztetett sem az
egyházak képviselőivel, sem az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel, sem
az országos érdekképviseleti szervekkel, így az Országos Önkormányzati
Érdekszövetséggel sem .

Az ellenzéki képviselők több ponton utaltak a Miniszterelnöknek és a
Pénzügyminiszternek a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban elhangzott
kijelentéseire és számon kérték azt, hogy valójában milyen kormányzati szándékokat
tükröz a benyújtott költségvetési törvényjavaslat. Számon kérték továbbá a
törvényjavaslat logikáját is . Megítélésük szerint a benyújtott törvényjavaslat
koncepciótlan, megalapozatlan, logikátlan, egyszerre választási és egyben erős
megszorításokat is tartalmazó költségvetés .

Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a tervezett drasztikus csökkentések tragikus
következményekhez vezethetnek . Véleményük szerint a költségvetést egységesen,
egészében kell alapul venni, és nem szabad kiragadni egyes részterületeket, mivel az
állami költségvetés zavara áttolódik az egyes területekre . Így például az állami
költségvetés zavara rázúdul az önkormányzatokra, amely negatív folyamatok
áthárulnak és kivetítődnek a kisebbségi önkormányzati rendszer működésére is . Az
ellenzéki képviselők szerint a Kormány mintegy 150 milliárd forintot kíván elvonni az
önkormányzatoktól a normatívák csökkentése által . Az ellenzéki oldal részéről számos
visszautalás hangzott el a törvényjavaslatnak a Költségvetési és pénzügyi bizottságban
lezajlott vitájára, illetve a Kormány magas rangú képviselői részéről elhangzottakra .
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Utalás történt a törvényjavaslat sajtóvisszhangjára is több ponton . Az ellenzéki oldal
képviselői egyetértettek azzal a véleménnyel, hogy a költségvetés „összefércelt" .
Megítélésük szerint a Kormány gazdaságpolitikája tele van megalapozatlan
kényszerlépésekkel, és a Kormány álszent magatartást tanúsít . E vélemény képviselői
szerint a Kormány az infláció alultervezettségével manipulál és csak felelőtlen
ígéreteket tesz, illetve hamis disputákat folytat (például autópálya vagy euró
bevezetése) . E vélemény képviselői szerint a Kormány sokszor csak álforrásokra,
látszat forrásokra hivatkozik . Egyes sarkított vélemény szerint a kényszerlépések, az
álforrások hangsúlyozása, a pályázati pénzek ki nem fizetése, az adócsökkentésre és a
gazdasági rendszer átalakítására irányuló sikertelen kísérletek csak erősítik az
általános negatív tendenciákat, és „nemzethalálhoz" vezetnek .

Az általános megjegyzéseket követően a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó
területeket illetően hangzottak el konkrét kérdések és észrevételek .

Az ellenzék szerint az Alkotmányban lefektetett önkormányzati alapjogok csorbulnak
az elvonásokkal . A Kormány 2006-ban csökkenteni szándékozik a kisebbségi
önkormányzatoknak biztosított egyébként is szerény összeget, és az országos
kisebbségi önkormányzatok támogatása is csökken. E vélemény képviselői szerint a
kistérségi célú 15,4 milliárd forint nem fog időben megérkezni az önkormányzatokhoz,
csak beígért pénz, így a likviditást segíti. Szerintük súlyosan hátrányosan érinti a
kisebbségi társulások normatív támogatásának csökkentése a kisebbségeket oly módon
is, hogy többségük kistelepüléseken él . Az ellenzék támogatta az országos kisebbségi
önkormányzatok javaslatát és egyetért azzal, hogy az intézmény-fenntartó országos
önkormányzatok támogatását, illetve a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai oktatás és
kollégiumi nevelés különböző formáinak kiegészítő normatíváit rendezni, illetve
növelni kell az egyházi közoktatási kiegészítő normatívához hasonlóan . Számos
visszautalás hangzott el ez utóbbi témában az előző napon lezajlott zárszámadási
vitára .
Sok szó esett a kistelepülések és az ott élő emberek ellehetetlenüléséről .
Kérdés hangzott el az Országgyűlés által egy hete elfogadott kisebbségi törvény
módosításával és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló 2/3-os
törvény költségvetési fedezetére vonatkozóan is . Az ellenzék nem látja biztosítottnak
annak végrehajtása költségvetési fedezetét, különös tekintettel az országos
önkormányzatok megnövekedett, intézmény-átvételi és fenntartói feladataira, illetve a
megyei szint törvény általi beépítésére .

A roma kisebbséget illetően az ellenzék rákérdezett arra, hogy hova tűnt a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány és a Cigány Információs Központ pénze a
2006. évi költségvetésből. Megítélésük szerint a Kormány e téren is csak látszat
programokra hivatkozik. Felkérték a Kormányt, hogy fejezze be az önámítást, mivel a
roma populációt illetően sem a foglalkoztatáspolitika, sem a szegénységpolitika, sem a
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roma ösztöndíj program terén nincs kánaán . Elismerték, hogy a családi pótlék terén
előre lépés történt, bár sajnos a romák számára az megélhetési pénz, és nem csak
zsebpénz. Kevesellték a Kormánynak a roma települések felszámolására elkülönített
előirányzatait . Erről hosszas vita bontakozott ki, illetve arról, hogy mely kormány
indította el a folyamatot és mely kormány hajtotta végre jobban a programot . E
vélemény képviselői szerint a MACIKÁ-t és a Cigány Információs Központot törvény
alapján törvényesen működtetni kell, megszüntetésük így törvénysértés . Ezek
költségvetési támogatásának elsorvasztása a magyarországi cigányság
megszüntetéséhez, integráció] a helyett szegregáció] ával j ár . Elhangzott, hogy elmúltak
azok az idők, amikor a cigányság vezetőit egyszerűen ki lehet oktatni és lekezelni .

Az ellenzéki hozzászólók véleménye szerint a hazai kisebbségek támogatásához
hasonlóan kevés a határon túli magyarok támogatására előirányzott támogatások
összege is, így a Szülőföld Program sem tudja teljesíteni eredeti célját .

Az egyházi területeket illetően az egyházi közoktatási kiegészítő normatívákon túl
szintén számos kérdés vetődött fel . Az ellenzék szerint az egyházi támogatásokat
feltüntető táblázat összemossa az állam által mérlegelési jogkörében adható
támogatásokat a nemzetközi szerződésen, a Vatikáni Szerződésen alapuló, így
kötelező támogatásokkal. Kihangsúlyozták, hogy a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény,
az ingatlanrendezés és az örökjáradék kérdésének táblázat szerinti „idekeverése"
súlyos hiba. Szerintük törvénysértő a törvényjavaslat 31 . §-a is, mivel a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXXVI. törvény 4/A §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt
előirányzat felhasználási célja 2006 . évi személyi jövedelemadó rendelkezéseknél nem
egy, törvényes állami célt jelölt meg, hanem négyet . (társadalmi bűnmegelőzés,
parlagfű-mentesítés, egészségjavítást célzó sporttevékenység, Szülőföld Alap
támogatás)
Konkrét kérdésként hangzott el, hogy a Kormány az ingatlanrendezésről szóló 1991 .
évi törvényben előírt egyenlő értékarányos ütemezést mennyiben tervezte be a mostani
költségvetésbe . A felelősségnek a következő kormányra (kormányokra) hárítása e
nézet képviselői szerint káros mindenkire, vesztese a következő kormány, és hívő,
valamint nem hívő egyaránt .

Az ellenzék képviselői a törvényjavaslatot nem tartották általános vitára alkalmasnak a
fentiek alapján .

Budapest, 2005 . október 26 .
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló T117700. 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 államháztartási hiány a költségvetési politika központi kérdésévé emelkedett, nemcsak
abból a szempontból, hogy az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumot a 2008 .
évi határidőre teljesíti-e Magyarország, hanem abból a szempontból is, hogy a 2006 . évi
költségvetés készítésének időszakában derült fény arra, hogy az államháztartási hiány
kimutatásában - az Eurostat által kifogásolt, az autópályákhoz kapcsolódó államháztartási
bevételek és kiadások elszámolását érintő - módszerbeli eltérések vannak . Az Eurostat 2005 .
szeptember 26- fin közzétett jelentése alapján véglegessé vált a magyar államháztartás
GDP %-ában kifejezett 2004. évi 5,4%-os hiánya. A hiány mértéke miatt az Európai
Bizottság azzal az ajánlással fordult az EU pénzügyminiszteri tanácsához, hogy idén már
másodszor mondja ki : Magyarország képtelen volt érdemi intézkedést hozni az
államháztartási hiány javítására .
Az elszámolás rendszerét érintő módszertani különbségek e mutató 2005 . és 2006 . évi
megvalósulásának kockázatát növelik, és hatást gyakorolhatnak az elkövetkezendő évekre is .
(Ilyenek, pl . a Grippen szerződésből eredő 2006-2007 éveket érintő kiadások, amelyek az
egyenleget egyszeri hatásként a GDP 0,5-0,6%-ával érinthetik .) Az ÁSZ az államháztartási
hiány és a bruttó államadósság GDP-hez viszonyított arányát úgy ítéli meg, hogy a 2006.
évi költségvetési törvényjavaslatban foglaltak megvalósulása kockázatot hordoz .

Az Operatív Programok fejezeti besorolása az elmúlt három év során minden
költségvetési törvény esetében változott (2004-ben a Míníszterelnökí Hivatalhoz, 2005-ben
a XIX. EU Integráció fejezethez, 2006-ban a szakminisztériumokhoz tartoznak az
előirányzatok), miközben a felelősségi- és hatáskörök változatlanok maradtak . Az európai
uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter által felügyelt előirányzatok tíz fejezetnél
szerepelnek a törvényjavaslatban . Nehéz nyomon követni a minden évben változó
struktúrát, és ez tovább erősíti az uniós források kifizetése körüli káoszt .

A strukturális alapok tervezett előirányzatai abból a szempontból is értékelhetőek, hogy azok
mennyiben tükrözik a többéves uniós támogatási keret felhasználását . A NFH erre vonatkozó
becslése szerint a támogatások lehívásának nem lesz akadálya . Hangsúlyozni kell azonban,
hogy a fenti számítás nagyrészt becslésen alapul, és annak teljesülése nemcsak a
tervezett kiadási előirányzatok alakulásától függ, hanem a jövőbeni
kötelezettségvállalások nagyságától, a programok megvalósulásának ütemétől, az
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elszámolhatóság (szabályszerűség) helyzetétől, s végül, de nem utolsó sorban a hazai
társfinanszírozási források rendelkezésre állásától. A 2005. évi eddigi tény (68 milliárd Ft)
és az év végéig ígért összesen várható teljesítés (100 milliárd Ft) alapján az EU támogatások
2006. évre tervezett 223,3 milliárd Ft összege nem tűnik megvalósíthatónak, különösen
annak fényében, hogy az intézményi zavarokon túl a kifizetések elmaradását az
államháztartási hiány miatti visszatartás okozta .

A közvetlen mezőgazdasági területalapú kifizetésekhez járó nemzeti kiegészítés 2006 . évi
előirányzatát önálló törvényi soron nem tervezte az FVM fejezet, függetlenül attól, hogy
a tervezési körirat előírta ezt és a 2004 . évi zárszámadás keretében az ÁSZ is ennek
külön soron történő tervezését kezdeményezte . A 2006. évi költségvetési
törvényjavaslatban szereplő 110,5 Mrd Ft nem tartalmaz forrást a 2006 . évi nemzeti
kiegészítő támogatásra, ezért a tárca a 2004 . és 2005. évi gyakorlatnak megfelelően
kereskedelmi bankok közreműködésével történő előfinanszírozásra kényszerül . Ez azt jelenti,
hogy a tárgyévi kötelezettségeket nem tárgyévre tervezett előirányzatok finanszírozzák,
hanem ezek a következő évek költségvetését terhelik .
EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése címén 4 milliárd forintos előirányzat
tartalmazza a H. NFT végrehajtására való felkészülést, a Kohéziós Alap intézményrendszer
megerősítését és egy kistérségi tájékoztató hálózat működtetést . Az „NFT házhoz jön" projekt
meghatározása szerint olyan a pályázókat és projekt gazdákat segítő országos tanácsadói
hálózat létrehozására irányul, amely érdemben előmozdítja a támogatási források
felhasználását, a fejlesztési célok megvalósítását az intézményrendszer és ügyfélszolgálat
regionális szintjének megerősítése révén . Nehéz indokolni az NFH létszámának ilyen arányú
felduzzasztását (450 fő, 2 milliárd forint) és egy teljesen új intézményi háló kiépítését,
miközben az összes korábbi országos hálózatot gyakorlatilag leépítették .

Budapest, 2005 . október 25.

Szabó István
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. 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 törvényjavaslatból hiányzik a Kormány döntését előkészítő költségvetési
irányelv, hiányzik a költségvetési évet követő két év várható előirányzatainak
vizsgálata és megjelenítése, a makrogazdasági mutatók - különösen a
foglalkoztatásra és a bérezésre . Kifogásolták, hogy nincs az Országos
Érdekegyeztető Tanácsban megállapodás a minimálbérről, miközben a javaslat
60 ezer forinttal számol és tervezeti a háromlépcsős minimálbér bevezetését .

A Kormány nem tűntette fel, hogy mennyi az államháztartásnak a feladattal
lehatárolt, meghatározott, már lekötött százalékban kifejeződő összege, 10-25
vagy 30 % .
Milyen mértékű a kötelező tartalékolás összege, ez okoz-e problémát az első
negyedév kifizetésének teljesítésében?
Az 1533 Milliárd forintban jelzett költségvetési hiány milyen hatással lesz az
euró 2010-es bevezetésére? Hol tartunk a maastrichti kritériumok teljesítésében?

Az Európai Unió már kétszer figyelmeztette hazánkat a gazdasági növekedés, az
államháztartási reform, az államadósság kérdésében a PPPprogramok miatt.

A járulék bevételekkel kapcsolatban megállapították, hogy ezek alultervezettek és
nem teljesíthetők, így a Munkaerőpiaca Alap bizonytalan .



Mit kell tenni annak érdekében, hogy az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés és
szakképzés ügyében önálló költségvetési sorokban tisztává, átláthatóvá váljanak
a ráfordítások.
A beindított kormányprogramok áttekinthetetlenné tették a kis- és
középvállalkozók számára biztosított lehetőségeket, az adminisztrációs terheket
indokolatlanul növelték .
Álláspontjuk szerint külön programokat igényel a pályakezdés megkönnyítése,
valamint a kiemelten hátrányos helyzetű térségek támogatása .

Vitatják a költségvetés alapszámait, például a munkanélküliségi rátánál 7.1 %,
miközben a Központi Statisztikai Hivatal szerint ez már 7 .9 %.

A munkanélküliek létszámát 300 ezer főben jelöli, miközben a számuk megközelíti
a 400 ezret. Felül kell vizsgálni a foglalkoztatást elősegítő kormányprogramok
tervezett hatásait, hogy nejárjanak úgy, mint a Prémium évek programmal, ahol
15 ezer főről beszéltek és ténylegesen 73f5 részesül a támogatásban .
Vélelmezik, hogy lopakodó létszámleépítés valósul meg a központi igazgatásban
és a háttérintézményeknél az alultervezett dologi kiadások, bér- és járulékterhek
miatt, így kényszerítve az intézményeket a személyi juttatások megszorítására,
vagyis emberek elbocsátására .

A fenti indokok alapján a költségvetési javaslat nem megalapozott, nem tartható,
s azt általános vitára nem tartják alkalmasnak.

Budapest, 2005. október 27.

Dr. Balsai István

elnök
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 évi
költségvetéséről szóló T/17700. 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 a 2006-os költségvetési javaslatot a jelenlegi formában nem
támogatják. A jövő évi költségvetésről megjelent mérvadó szakértői, elemzői vélemények,
valamint az Állami Számvevőszék jelentése azt támasztják alá, hogy a jelenlegi tervezet nem
elégíti ki az euró bevezetéséhez szükséges felzárkózási folyamat követelményeit, és nem
szolgálja a költségvetési fegyelem évek óta fennálló igényét.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium költségvetésében nem láthatóak Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter korábbi ígéretei, melyek a személyi kiadások költségeinek
radikális csökkentéséről szóltak. A személyi kiadások költségei a 2006 . évben 350 millió
forinttal nőnek, ráadásul a tárca kihelyezett szakértői támogatásra is 207,5 millió forintot
költ. Ezzel szemben a dologi kiadásokra a tényleges felhasználásnál 10 milliárd forinttal
kevesebb pénzügyi forrás áll ajövő évre tervezett fejezeti költségvetés rendelkezésére, mely a
minisztérium normális működését veszélyezteti .

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2006. évi költségvetésében - mint ahogy az egész
büdzsében - a kiszámíthatatlanságot jelentenek a felülről nyitott kasszák, és bizonytalanságot
okoznak a 2005. évivel azonos összegű maradványképzési-kötelezettségi előírások.

A minisztérium költségvetésének nagy vesztese a vasút, illetve a közút . Mivel a vasút-, vasúti
pályafejlesztésre, karbantartásra a keret a 2006 éévben is alultervezett, a minisztérium a
2006-ban csődközeli állapotba sodorhatja a Magyar Államvasutak Rt-t . A szükségesnél
alacsonyabb források állnak rendelkezésre a közúti infrastruktúra fejlesztésére, a
gyorsforgalmi úthálózat programra, illetve az országos közúthálózat fenntartására,
fejlesztésére is, mivel a tárca újfejezeti kezelésű előirányzatának, az Útpénztárnak - amely
négy korábbi előirányzatot olvaszt magába - állami támogatása messze elmarad a négy
korábbi előirányzat együttes támogatásának összegétől . Míg a korábbi előirányzatok 2005-
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ben 140,677 milliárd Ft támogatásban részesültek (UFCE : 79 625,7 millió Ft, Gyorsforgalmi
úthálózat program: 44 052, 0 millió Ft, Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése
előirányzat: 15 000, 0 millió Ft, NA Rt. Támogatás: 2 000, 0 millió Ft), addig a 2006-os
költségvetési tervezet szerint az Útpénztár kiadási főösszegére ennél lényegesen kevesebbet,

122,49 milliárdforintot szán a tárca. Ez jelentős csökkentés az idei évhez képest .

Az átláthatóságot nagymértékben gátolja, hogy a rendelkezésre állási díjakat összevonták,
illetve nincsenek nevesítve az egyes szerződésekkel (a PPP programokkal kapcsolatos M5,
M6, és AÁK Rt.) kapcsolatos kiadások. Mindenképp érdemi lépéseket kell tenni a helyzet
orvoslására, és minél előbb pontos információhoz kellene juttatni a széles nyilvánosságot a
tisztánlátás érdekében.

Az Európai Uniós támogatások fejezeti költségvetésben történő megjelenése ellentmond a
kormány korábbi években hangoztatott álláspontjának, miszerint az uniós forrásokat együtt
kell kezelni.

A 2006. évben a Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztériumot fejezeti költségvetésében
jelennek meg a KIOP, a GVOP és a Kohéziós Alap forrásai, támogatott sorai. Az ÁSZ
kritikához kapcsolódóan aggályosnak tartjuk, hol semmiféle jogi szabályozás nem
rendelkezik afelől, hogy ha már a GKMfejezeti kezelésű költségvetésénél jelentek is meg ezen
programok, akkor miért az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter felügyeli
őket.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumi költségvetésben csak mérsékelt mértékű
források állnak rendelkezésre a Vásárhelyi Terv megvalósítására . Az eredeti - elsősorban
vízkárelhárítása - célok is sérülnek a szükséges költségvetési források hiánya miatt .

Budapest, 2005 . október 26.

dr. Fónagy János sk.
alelnök (Fidesz)



Magyar Országgyűlés
Honvédelmi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló T1177000. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Minden idők legkisebb honvédelmi költségvetése került a Parlament elé, ami jelentős
kockázatokat hordoz magában a Magyar Honvédség békeműködése megőrzése terén. A
költségvetési korlátozások miatt újabb tömeges elbocsátások lesznek a Magyar
Honvédségben, elsősorban a szárazföldi csapatoknál - amelyek az ország katonai
biztonságának fő erejét adják -, amelyeknél a jelenlegi 80%-os feltöltöttséget tovább
csökkentik, így jószerivel Magyarországnak egyetlen egy hadra fogható alakulata sem marad .

A költségvetés belső arányai tovább torzulnak, a kívánatos 30% részarányú
fejlesztések mindössze 10,1%-ra zsugorodnak . A tárca a korábban elkezdett elengedhetetlen
fejlesztéseket a távoli jövőbe tolja ki . A költségvetés nem számol bérfejlesztéssel, ami egyre
nagyobb feszültséget jelent a hadseregben .

Mindezek figyelembe vételével a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési
Képviselőcsoportja a költségvetést alkalmatlannak tartja általános vitára, annak visszavonását
javasolja.

Budapest, 2005 . október 27.

Dr . Simícskó István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
a Honvédelmi Bizottság alelnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló TI] 7700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Idegenforgalmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 évi
költségvetéséről szóló T/17700. 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 képviselői a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat
értékelésekor osztották az Állami Számvevőszék véleményében megjelenő kritikai
észrevételeket. Kiemelendőnek tartották, hogy az ÁSZ több esetben magas
kockázatúnak (így felültervezettnek) értékelte a bevételeket, míg alultervezettnek a
kiadási előirányzatokat, ezáltal - a korábbi évekhez hasonlóan - kérdéses a hiány
tervezett mértékének teljesíthetősége . Ehhez hozzájárul még az is, hogy több, a
kiadásokat meghatározó alapszám (pl . a köztisztviselők alapilletménye) hiányzik a
javaslatból, s így sok kiadási előirányzat-tervezet fiktívnek tekinthető .

A javaslat előterjesztése során a kormány képviselője kiemelte, hogy a
közvetlenül idegenforgalmi célokat szolgáló előirányzatok összege másfélszeresére
emelkedett az idei tervszámokhoz képest - ezt az ellenzéki képviselők is üdvözölték .
Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az előirányzatok jó része korábbi elődöntések
révén már determinált, s a növekmény túlnyomó hányadát az EU-tól várt források adják, s
ezek felhasználása, lehívása még korántsem biztosított .

Bár a kormány folyamatosan hangoztatja a decentralizálás szükségességét, a
törvényjavaslatból az derül ki, hogy számos - az idegenforgalmat is érintő - decentralizált
támogatási keret jelentősen csökken . Hasonló forráscsökkenés tapasztalható az
idegenforgalom lehetőségeinek megteremtésében alapvető szerepet játszó önkormányzatok
esetében .

Mindezek alapján sem a turizmus szempontjait figyelembe véve, sem a
költségvetés egészét tekintve a törvényjavaslatot az ellenzéki képviselők nem tartják
elfogadhatónak, így általános vitára nem ajánlják .

Budapest, 2005 . október 25 .
Lasztovicza enő

elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának a Magyar Köztársaság 20066 évi
költségvetéséről szóló T117700. 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 MSZP-SZDSZ kormánynak eddig minden költségvetése megbukott, a
gazdaságpolitika hitelessége szertefoszlott . Minden év költségvetési vitája azzal
kezdődött, hogy az államháztartás bevétele és kiadása tartható, majd évközben
kiderült, a kormány nem képes a folyamatokat kézben tartani . Felelőtlen
politikájuk eredménye az, hogy ma már minden magyar állampolgárra 1,3 millió
Ft államadósság jut.

2005-ben egyszerre dőlt meg a többször módosított tavalyi, és az idei
költségvetés . A költségvetési trükkök (13 . havi bér elvétele, ÁFA visszatartás,
autópálya-építés) az év folyamán sorra buktak meg, az Európai Bizottság -
példátlan módon - kétszer marasztalta el a kormányt . A jövő évi költségvetés
ugyanolyan szerkezetre, tervekre, ígéretekre épül, mint a korábbiak. A
bevételeket megint felültervezik, míg a kiadások alultervezettek. Ezért a jövő évi
költségvetés is kártyavárként omolhat össze .

A kormány újra kísérletezik a számokkal, érzéketlenül bánik a családok
mindennapjait, biztonságát érintő állami kiadásokkal és bevételekkel.
Érzéketlenül vesz el olyan fontos területektől, mint az oktatás, vagy az
egészségügy. Érzéketlenül veszi el az elmúlt évek egyik vívmányát, a korábban
általuk is támogatott családi adókedvezményt . Mindeközben adós marad az
ígéretek beváltásával. Így nem képes megoldást adni a munkahelyteremtés egyre
sürgetőbb igényére, a hazai kis- és középvállalkozások érdemi megsegítésére .

A szocialista érzéketlenség az idén többek között az alábbi területekre mér
csapást :
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•

	

a munkahelyteremtésre : mert a 400.000 munkanélküli helyzetén nem
segít;

•

	

az oktatásra : 10 ezer forinttal kevesebb támogatást kapnak a gyerekek és
az óvodások;

•

	

az egészségügyre : az elmúlt 15 évben először csökkentik 33,7 milliárd
forinttal a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátás támogatását ;

•

	

az önkormányzatokra: 100 milliárd forintos elvonással lehetetlenítik el a
településeket ;

A jelenlegi luxusbaloldali kormányzat nem érti meg a munkanélküliek, a
gyermeket nevelő családok, a csőd-közelbe jutatott korházak és
önkormányzatok helyzetét. A jelenlegi költségvetés nem alkalmas arra, hogy az
emberek mindennapjait érintő területeken pozitív változásokat hozzon .

A törvényjavaslat a sport és az ifjúság költségvetés terén is a Kormány
alkalmatlanságáról tesz bizonyságot . Nem elfogadható, hogy a sport támogatása
még 2006-ban sem fogja elérni a 2002-es szintet . A költségvetési javaslat a sport
területén sem tartalmaz forrást a Kormány ígéreteire .
Ez a költségvetési javaslat sem akar segíteni a sportolók a sportágak helyzetén,
érzéketlen a fogyatékos gyermekek, a gyermekeik épségét féltő szülők irányába
is .

Budapest, 2005. október 26.

Birkás Tivadar



Magyar Országgyűlés
Informatikai és Távközlési Bizottság

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló TI] 7700 . számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottságának a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
szóló T/17700 . 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 feladatkörét elsődlegesen érintő tárca költségvetésének áttanulmányozása után
egyértelműen megállapítható, hogy folytatódik az a trend, miszerint az Inormatikai és Hírközlési
Minisztérium érdekérvényesítő képessége alacsony : kiadási oldalon az IHM a Központi
Költségvetés 0,63%-át, míg bevételi oldalon 0,48%-át tudhatja magáénak (ez utóbbi
természetesen több mint a 2005-ös 0,31%, ami azonban csak abból adódik, hogy a harmadik
generációs mobiltelefon-tender (UMTS) árbevételének egy jelentős része 2006-ban fog
megjelenni a minisztériumnál) .

Az amúgy jelentős igazgatási költségvetés (5779,1 millió forint) mellett alig pár programra
fókuszál az MM, amelyek a következők :

millió forint

A programok közül fontos kiemelni, hogy a Jövő Háza projekt már évek óta tart, a 2005-ös
2300 millió forint után (amelyből 800 millió forint a Milennáris park A épületének PPP
konstrukcióban történő „visszalízingelése") 2006-ban 1480 millió forintot fog felemészteni,
természetesen a teljes összeget a Központi Költségvetés támogatásából .

A Felső- és közoktatási szoftver licensz 1600 millió forintja a Microsoftos Campus Agreement
2006-ra eső licensz, amelyet az előző kormány még az Oktatási Minisztériumra testált, azonban
a jelenlegi ciklusban átkerült az IHM-hez, ez pedig a feladat jellegét tekintve kevéssé
magyarázható .

Bevétel Kiadás Támogatás
NHH 17500,0 17500,0 0
NIIF program 513,4 1960,0 1446,6
Jövő Háza 0 1480,0 1480,0
Szociális telefon 100 2001,4 1901,4
Közháló 0 4017,0 4017,0
Felső és
közoktatási szoftver
licensz

0 1600,0 1600,0

GVOP programok 6016,3 8271,4 2255,1



A GVOP programokra szánt összeg csak elsőre tűnik impozánsnak . A 8281,4 millió forintból
6016,3 millió forint bevétel, így az állam ehhez „csak" 2255,1 millió forinttal járul hozzá . Ha
hozzávesszük, hogy ezek a programok azok, amelyek országunk versenyképességének
növelésében kulcsszerepet játszanak, igen elszomorító, hogy pl . a Jövő Háza programhoz
hasonló nagyságrendű pénzt kap .

Fontos kiemelni, hogy a NAVA-NDA program csak 311 millió forintos forráshoz jut, annak
ellenére, hogy több elemzés, tanulmányok és szakértők szerint is csak a NAVA fenntartási
igénye minimum évi 800 millió forint körül van (optimálisan 1100-1300 millió forint, és akkor
még az NDA-t nem is említettük) .

Ezen túlmenően az ÁSZ-véleménynek a fejezet helyszíni ellenőrzésről szóló része megállapítja,
hogy „A fejezet terve a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében súlyos finanszírozási
feszültségeket tartalmaz . A tervbe vett állami feladatok teljes körű ellátásának teljesíthetősége a
helyszíni ellenőrzés befejezésekor, amennyiben a fejezet maradéktalanul végrehajtja feladatait,
kockázatot hordoz ."

A fejezetre vonatkozó észrevételeinkre, illetve az Állami Számvevőszéknek az IHM-et érintő
megállapításaira tekintettel a Bizottság ellenzéki képviselői nem tartják általános vitára
alkalmasnak a Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló T/17700 . számú
törvényjavaslatot.

Budapest, 2005. október 25.

Roga Antal
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Magyar Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2006 évi költségvetéséről szóló T117700. 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 a 2006-os költségvetési javaslatot a jelenlegiformájában
nem támogatják. A jövő évi költségvetésről megjelent mérvadó szakértői, elemzői
vélemények, valamint az Állami Számvevőszék jelentése azt támasztják alá, hogy a
jelenlegi tervezet nem elégíti ki sem az euró bevezetéséhez szükséges felzárkózási
folyamat követelményeit, sem a költségvetési fegyelmet.

A tartósan magas olajárak miatt kialakuló bizonytalanabb nemzetközi gazdasági
környezetben óvatosabb költségvetési tervezésre volna szükség. E helyett újra a
bevételek felültervezésének és a kiadások alultervezésének módszeréhez nyúl a
kormány. Az ilyen tervezés az elmúlt 3 évben csak arra volt jó, hogy a számok
évközben kártyavárként omoljanak össze. Az idei év ebből a szempontból példa nélküli .
2005-ben egyszerre dőlt meg a többször módosított tavalyi, és az idei költségvetés. A
költségvetési trükkök (13 . havi bér elvétele, ÁFA visszatartás, autópálya-építés) az év
folyamán sorra buktak meg, az Európai Bizottság - példátlan módon - kétszer
marasztalta el a kormányt. A jövő évi költségvetés ugyanolyan szerkezetre, tervekre,
ígéretekre épül, mint a korábbiak, ezért a számok megbízhatatlanok, teljesítésükben a
gazdaság szereplői nem bíznak .

A magyar gazdaság régiós vezető pozíciójának visszaszerzését, a munkahelyteremtést,
a családok és nyugdíjasok biztonságának megteremtését az elmúlt évek



gazdaságpolitikájára épülő költségvetés nem képes megoldani . Új megközelítésre,
radikális adócsökkentésre, kisebb és hatékonyabb államra van szükség.

Ezen túlmenően az alábbiakat észrevételeket tették meg :

A tervezési folyamat késedelmes elindítása mind a tervezés megalapozottságát,
mind a számvevőszéki vélemény készítésének feltételrendszerét kedvezőtlenül
érintette .
A költségvetési törvényjavaslatban bemutatott adattartalom, az idősorok évről-évre
változnak. Az előző évhez hasonlóan ez évben is hiányoznak egyes törvényerőre
emelendő javaslati összegek a törvényjavaslat normaszövegéből, illetve törvényi
mellékletéből (például a köztisztviselők illetményalapja, a közalkalmazottak
illetménypótlék számítási alapja) .
A megalapozott döntéshozatalt nem támoga ja, hogy a költségvetési
törvényjavaslatokban nem jelennek meg a többéves elkötelezettségek hatásai
áttekinthetően összefoglalva, illetve a további két évre kitekintő irányszámok .

A 2006. évi költségvetés készítésének időszakában derült fény arra, hogy az
államháztartási hiány kimutatásában - az Eurostat által kifogásolt, az
autópályákhoz kapcsolódó államháztartási bevételek és kiadások elszámolását
érintő - módszerbeli eltérések vannak. A fentiekben említettek hatással vannak a
2006. évi költségvetés tervezésére, és ezzel összefüggésben rámutatnak a
transzparencia hiányára .

A 2004 decemberében aktualizált Konvergencia program 2005. március 8-i
elfogadásával egyidejűleg az EU ajánlást adott ki, amelyben felhívta a Kormány
figyelmét, hogy tegyen lépéseket a 2005 . évi hiánycél (3,8%) teljesítése érdekében
és növelje a költségvetés tartalékait. Az Eurostat 2005. szeptember 26- cin közzé tett
jelentése alapján véglegessé vált a magyar államháztartás GDP %-ában kifejezett
elmúlt évi hiányszámai .
Az elmúlt évek zárszámadásai számvevőszéki ellenőrzéseinek összegzett
tapasztalata, hogy a központi költségvetés (pénzforgalmi) hiánya minden évben -
növekvő összegben és mértékben - meghaladta nemcsak a költségvetési törvényben,
hanem az annak módosításaiban rögzített összeget is. (2002-ben a túllépés 252 Mrd
Ft, 20,016, 2003-ban 163 Mrd Ft, 28, 7% 2004-ben 218 Mrd Ft, 31,8% volt.)



Az Állami Számvevőszék is megállapítja, hogy a személyi jövedelemadó és a
társasági és osztalék adó 2006 . évi módosításai e törvények determinált célját
(adómérséklést, illetve a versenyképesség fokozását) nem szolgálják, miután a
változások e két adónemből származó költségvetési bevételek töredékét jelentik .
Az ellenőrzés a bevételi előirányzatok 58,3%-át (az áfa, a jövedéki adó, EVA,
regisztrációs adó, egyéb lakossági adók) teljesülését közepes kockázatúnak
minősítette .

A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat különböző mértékű kockázatokat rejt
magában. Ezek elsősorban az egyes adóbevételi tervszámokkal és az előirányzat-
módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadási előirányzatok bővülésével, továbbá
a társadalombiztosítási alapok egyes kiemelt ellátási formájának feszített
tervszámával vannak összefüggésben .

Az Országgyűlés 2006-ban is elrendeli, hogy a központi költségvetési szerveknél és
a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2005. évivel azonos összegű előirányzat-
maradvány képződését kell elérni .

Az ÁSZ a 2004. év zárszámadásáról készített jelentésében javasolta a Kormánynak,
hogy a 2006 évi költségvetési törvényjavaslat összeállításakor fontolja meg a
„maradvány követelmények" ismételt előírásának elhagyását, mivel a szabályozás
szellemisége ellentétes a költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazott
célrendszer elérésével, továbbá kedvezőtlen hatást fejt ki a költségvetési
gazdálkodás érdekeltségi rendszerére is .

A többéves elkötelezettséggel járó döntések egyik fajtája a PPP-beruházások .
Ezeket a 2005 . évi törvényjavaslat (ugyan vázlatosan, nem kellő részletezettséggel)
bemutatta, szemben a 2006. évi törvényjavaslat fő kötetével, amely semmit nem
tartalmaz ezekről a - folyamatban lévő vagy tervezett - projektekről. A
Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a köz- és magánszféra együttműködésén
alapuló programok becsült jelenértéke 668 754 MFt.

Az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter által felügyelt
előirányzatok tíz fejezetnél szerepelnek a törvényjavaslatban . A központi
költségvetés ilyen módon történő bemutatása nincs összhangban a fejezet feletti
általános rendelkezési jog- és hatáskör értelmezésével, tekintettel a hatáskör



általánostól eltérő meghatározására . Ez a megoldás ellentétes a kormányzat által
korábban helyesnek tartott prezentációs gyakorlattal . Emellett külön szabályozást
és ellenőrzést tehet szükségessé a finanszírozás és a beszámolási kötelezettség
biztosítása.

A strukturális alapok. tervezett kiadási előirányzata 268 172,9 M Ft, tervezett
bevételi előirányzata 199 597,1 MR, tervezett támogatási előirányzata 68 575,8 M
Ft. Ezeket a szeptember végén hozott kormánydöntés a törvényjavaslat
véglegesítésekor megváltoztatta. A strukturális alapok és kohéziós alap
támogatásainak előirányzatai az előbbiek alapján alultervezettek, az irányító
hatóságok által számítotthoz képest .

A mezőgazdasági támogatások közül Top-up 2006 . évi előirányzatát önálló
törvényi soron nem tervezte. Az FVM helytelen tervezési gyakorlata miatt a Folyó
kiadások és jövedelem támogatás előirányzatából, a 2006. évi tervezés szintjén a
Top-up támogatásra fordított kiadások közvetlenül nem láthatók.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében a központi költségvetés terhére
egyensúlyjavító intézkedések megtételére került sor, ami konkrétan azt jelenti, hogy
a központi költségvetés helytáll a lakosság meghatározott körének egészségügyi
ellátásáért. Mindkét alap vonatkozásában a bevételi oldalt a járulékfizetéssel
összefüggésben túltervezettnek érzékeljük, miközben a kiadásokat több tételnél (pl .
nyugdíjkiadások, gyógyszerkiadások) alultervezettnek látjuk .

Az Egészségbiztosítási Alap hiánya az állami hozzájárulás következtében a terv
szerint 31,8 Mrd Ft lesz. A járulékok, túlzott bevételi összegei és a kiadási oldal
több tétel alultervezett összege miatt, rosszabb pénzügyi pozíció kialakulását
valószínűsítjük. A gyógyító megelőző egészségügyi ellátás 2006-ra tervezett
előirányzata 33,7 Mrd Ft-tal kevesebb a 2005 . évi várható teljesítés összegénél . Az
előirányzat nominális értéken történő csökkentésére még nem volt példa, amit
önmagában véve is kockázatosnak tartunk.

A költségvetési javaslat egyik legnagyobb vesztesei az idei évhez hasonlóan az
önkormányzatok. A 2005 szeptember 1-jei 4,5%-os közalkalmazotti béremelés



szintrehozása, a normatívák fajlagos összegeibe való beépülése a 2006 . évi
báziscsökkentés miatt nem érzékelhető.
A költségvetési törvényjavaslatban a közalkalmazotti bértáblára, köztisztviselői
illetményalapra vonatkozó részek kitöltetlenül, kipontozva szerepelnek, ezért azok
megalapozottsága, a kapcsolódó forrásokkal való összhangja bizonytalan.
A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei 4,5%-os (a január 1-jei 7,5%-on túli)
béremelésének áthúzódó (3%-nak megfelelő) hatását (szintrehozását) az
önkormányzati forrásszabályozás csak részben ellensúlyozza .
A kötelező önkormányzati feladatokhoz a normatív hozzájárulások és normatív
kötött felhasználású támogatások együttes korrigált összege - a 2005. évben
meglévő és a 2006 évre is megmaradó feladatok támogatása - 5,7%-kal csökken .
A közoktatással összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos értékei
differenciáltan változtak. Egyes jogcímeknél (plL iskolai oktatás 9-13 . évfolyamon,
szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzés szakképző iskolákban, különleges
gondozás keretében nyújtott ellátás, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés)
a 2005 . évivel azonosak, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő
hozzájárulásoknál (pl . óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes
étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás) a szintrehozással növelt összegűek, több
normatívánál azonban az előző évhez képest csökkentek.
Összességében a közoktatási normatív hozzájárulások és támogatások 5,5%-kal
(28,1 milliárd Ft-tal) csökkennek ajavaslat szerint.
A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2006. évi feladataira 169,7 milliárd forint
normatív hozzájárulást irányoz elő a javaslat, ami 4,1 %-kal kevesebb a 2005 . évre
jóváhagyott törvényi előirányzatnál. A hozzájárulások fajlagos és az előirányzati
összegei általában - a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános
feladatai, valamint a lakáshoz jutás, az ingyenes intézményi étkeztetés, a gyermek-
és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások jogcímek kivételével -
csökkennek.

Budapest, 2005. október 25.

V a Mihály
e k (Fidesz)



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006
évi költségvetéséről szóló T/17700. 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 frakciójának tagjai kisebbségi véleményt fogalmaztak meg. A vélemény
nagy mértékben támaszkodik az Állami Számvevőszék véleményére, amelyet a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVI. számú fejezethez megtett. Ezek közül
kiemelendő az alábbi megállapítás „A PM a tervezési köriratban a 2007 . és 2008 . évek kiadási
irányszámainak kialakítására nem tért ki, ennek megfelelően a fejezet felügyeleti szerve
ezekre az évekre irányszámokat nem készített." Az előterjesztésből kimaradtak a 2005 . évi
költségvetési év várható számai. Mindezek következményeképpen a költségvetés
végrehajtásának folyamatában nem értékelhetők a történések . Hiányolta az ÁSZ azt is, hogy a
tárca az intézmények részére tervezési útmutatót nem adott ki .

A kisebbségi vélemények során az alábbi észrevételek fogalmazódtak meg :

1 . A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetése az elmúlt években
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ennek figyelembevételével a feladatok
végrehajtása maradéktalanul nem biztosítható .

2. Különösen jelentős csökkenés van a költségvetésben a vízügyi területeken, ezek
közül is kiemelendő a Vásárhelyi terv végrehajtását, amelyre az utóbbi években
tervezett költségvetési keretek felhasználása folyamatosan nem történt meg, továbbá
az árvízvédelmi művek fenntartása tekintetében, amelyekre tervezett pénzügyi
keretek nagyságrendekkel csökkentek a korábbi évekhez képest .

3 . Az ágazat felügyelete alatt működő területi szervek esetében jelentős költségvetési
keretek hiányoznak, különösen a dologi költségek esetében jelentkezhetnek
problémák, elsősorban a nemzeti parkoknál . Ez jelentős bizonytalanságokat okozhat
gazdálkodásukban .



4. A természetvédelmi területek védettségi szintéjének helyreállítására az
Alkotmánybíróság állásfoglalása alapján törvényi kötelezettség van a védett
természeti területek vásárlására . Erre a célra a jövő évi költségvetés kereteket nem
tartalmaz .

5 . Jelentős környezetvédelmi hatású a Nemzeti Erdőprogram végrehajtása, amelynek
időszerű éves feladataira kereteket a jövő évi költségvetés nem tartalmaz . Ennek
alapján a program végrehajtása jelentős mértékben sérül .

6. A tárca újabb adójellegű szabályozást kíván bevezetni, az igazgatási szolgáltatási
díjat, IPPC vizsgálati díj és emisszió felügyeleti díjat . Mindezek további terheket
rónak a gazdasági élet szereplőire és esetenként egyénekre .

7 . A tárca költségvetésében források jelennek meg az európai uniós programok
végrehajtását szolgáló minisztériumi forrásokra vonatkozóan, közel 50 milliárd
forintos nagyságrendben . Ennek konkrét felhasználása azonban nagy bizonytalansági
tényezőt jelent, hiszen nem határozható meg annak alsó szintje, amely minimálisan
felhasználásra kerül, de felső szintje sem, amely viszont nem becsülhető . Nagyobb
igény esetén bizonytalan a szükséges ágazati források biztosítása .

8 . Nem kapcsolódik a költségvetési törvényjavaslathoz az Országos Környezetvédelmi
Tanács véleménye. A tanács társelnöke a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
akinek lehetősége lett volna kezdeményezni a véleményezést és intézkedni arra
vonatkozóan, hogy ezt az országgyűlési képviselők megismerjék .

Budapest, 2005 . október 26.

f
--'Dr . Turi-Kovács Béla

elnök



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtó bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

A~ Országgyűlés Kulturális és sajtó bigottságának a Magyar Ködtársaság 2006 . évi
költségvetéséről s óló T/ 17700. s ámú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
s.Zava.Zás során kisebbségben maradt tagjai - a Há,,s abált' 77 . 5 (4) bekezdése alapján - aZ alábbi
kisebbségi véleményt teUes,2,tik elő:

A 2006-os költségvetés a kultúrában is kártyavárként fog összeomlani, ahogy
megbukott a 2004. és a 2005. évi költségvetés is, hiszen a szocialista kormány
rossz gazdaságpolitikája miatt évközben kiderült, a kormány nem képes a
folyamatokat kézben tartani . Felelőtlen politikájuk eredménye nemcsak az, hogy
ma már minden magyar állampolgárra 1,3 millió Ft államadósság jut, de az is,
hogy a kulturális intézmények és szervezetek csőd közeli helyzetbe kerültek .

A 2006. évi költségvetés ugyanolyan szerkezetre, tervekre, ígéretekre épül, mint
a korábbiak. A bevételeket megint felültervezik, míg a kiadások alultervezettek .
Ezért a jövő évi költségvetés is kártyavárként omolhat össze .

A tapasztalatlan miniszterelnök és a még nála is tapasztalatlanabb kulturális
miniszter újra csak kísérletezik a számokkal, érzéketlenül bánik azokkal
az alkotókkal, szervezőkkel, kultúrát szerető emberekkel, akik pénzüket,
idejüket nem kímélve dolgoznak a magyar kultúráért . A kultúra
megőrzésének legalapvetőbb feladataira sem biztosít forrást, miközben
felelőtlenül bánik az állami kiadásokkal és bevételekkel .



Mindeközben Gyurcsány Ferenc adós marad az ígéretek beváltásával .

A szocialisták ígérete : „Csökkenjük a nagyvárosok és a kistelepülések körötti kulturális s akadékot,
megerősítve, megteremtve a helyben elérhető kulturális alapszolgáltatásokat. ",,Évente 50 vidéki kistelepülési
művelődési hágat, könyvtárat újítunk fel, és látunk el a legmagasabb informatikai es ködökkel, szélessávú
internettel. "

A most elkészült szociológiai felmérés szerint a kultúrában tovább nyílt az olló a vidéki
kistelepülések és a nagyvárosok művelődési lehetőségei között . 2003-bah 700 millió forint
volt revitalizációra, 2004-ben 250 millió forint, 2005-ben ugyanennyi . 2006-bah már csak 50
milliót fordít erre a célra Gyurcsány Ferenc kormánya .

Az önkormányzatok által igényelhető Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás 755 millióról 500 millióra, azaz több mint 30%-kal csökken . Ráadásul a helyi
közművelődési és közgyűjteményi feladatokra fordítható normatív támogatás is
jelentősen csökken (103 952 520 forintról 93 990050 forintra, illetve 409 Ft / főről 374
Ft / főre .

A szocialisták ígérete : „Magyarországot a filmtörvény alapján vonó és versenyképes öve etté tesszük a
ne=ZetköZifilmgyártás s ámára. "

Medgyessy volt miniszterelnök úr azt ígérte, hogy a finnesek 2006-ben 10 milliárd forintot
kapnak. Gyurcsány Ferenc ehelyett alig több mint a felét tervezi .

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

A kulturális beruházások támogatása folyamatosan csökken 2002 óta. A Nemzeti Órökség
Program 2002. évi közel 2 milliárdos támogatása jövőre pár millióra apad .

A szocialisták ígérete : „Folytajuk a budai Várhegyed felújítását Megkezdjük a Sándor

	

mellett
álló, második világháborús volt vezérkari épület és a Mátyás-templomfelújítását."

Nem folytathatják azt, amit el sem kezdtek . Az elmúlt két évben egy szöget se vertek be a
budai Várhegyedben . A Mátyás-templom évek óta életveszélyes, de csak az életveszély-
elhárítási munkákat végezték el, holott minden évben ígéretet tesznek arra, hogy elkezdődik a
rekonstrukció. 2006-ben is csak 300 millió forintot terveznek a 3,7 milliárdosra becsült
beruházásra fordítani .

A szocialisták ígérete : „A kulturális vidékfejlesztés jegyében folyta juk ar,, elmúlt fél évs.ZáZad
legjelentősebb múZeumfejles téli programját, a,Alfa programot

Hiller István, a Bazinagy Bejelentések minisztere a Parlament teljes nyilvánossága előtt
hirdette meg „az elmúlt félévszázad legnagyobb múzeumfejlesztési programját", az
úgynevezett Alfa-programot. Ez már akkor sem volt igaz, amikor bejelentette, ám 2006-
ban Bozóki András a tavalyi közel 1 milliárdos keretet 70 millió forintra csökkentette .



y

Bozóki Béta-programja is a szocialista kormány kivonulását jelenti a
kultúrafinanszírozásból .
A múzeumok ingyenességének ellentételezése már a bevezetéskor sem érte el a
veszteségüket, ám azzal, hogy csökkent a kompenzációra fordított támogatás, a
szocialista kormány hozzájárul ahhoz, hogy a múzeumi szakma ellehetetlenüljön .

Eközben múzeumi rekonstrukciókra jövőre 1 milliárd forinttal kevesebbet terveznek, mint
2002-ben .

A Gyurcsány-kormánynak egyeden új ígérete volt : „A. Óbudai Gátgyár területén ho~~áfogunk a
múzeumi negyed kialakításának előkészítéséhe . "

A bizottság kisebbségi vélemények megfogalmazói szerint e jelentős beruházás a költségvetés
tervezetében külön előirányzatot igényel, mert feltételezhető, hogy jelenlegi formájában csak
az előkészítés előkészítése fog megvalósulni, miként az a Szépművészeti Múzeum esetében
zajlik 2002 óta. 2005-ben a tervezett 60 millió forintnak a felét sem adták oda, pedig már a
tervezett összegről is azt írta a Népszabadság, hogy talán az alapkő letételére elegendő lesz .
Sajnos, arra sem volt elég, és így lesz ez jövőre is .

Jelentősen csökken a kultúra támogatása 2006-ban . 2005-höz képest is 5 milliárd forinttal
kevesebbet fordít a kormány a kultúrára. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a maradványképzés
(mintegy 30 milliárd forint) a következő évre is ugyanígy érvényes, akkor ez az elvonás
2002-2003-hoz képest negyedével csökkenti a kulturális támogatásokat .

A milliárdos luxusbaloldali Gyurcsány nemcsak édesanyját hagyja fűtetlen konyhában,
hanem a kultúrában a kultúráért cselekvőket is kiéhezteti azzal, hogy az elnyert pályázati
pénzeket nem fizeti ki a megkötött szerződések ellenére sem . Ezekre a 2006. évi
költségvetésben sem különített el forrásokat.

Miközben a Gyurcsány-kormány látványosan kihátrál a kultúra támogatásából, aközben
további terheket ró az önkormányzatokra, pedig a szocialista kormány ígérete szerint a
színházak támogatásánál azt tekinti fő szempontnak, hogy minden önkormányzati 1
forint támogatáshoz 1 forint állami támogatás járjon. Ezzel szemben már 2005-ben is
csak 30 fillér támogatást biztosított az állam. 2006-ban a költségvetési javaslat szerint 420
millió forinttal tovább csökken az állami támogatás mértéke .

A kulturális szervezetek hiába jelezték a miniszternél, a miniszterelnöknél, hogy ami nem
jön létre kulturális területen a szocialista kormány hibájából, az már soha nem lesz
pótolható .

Gyurcsány Ferenchez hasonlóan Bozóki Andrást sem érdekli a kultúra ügye . Teljesen
érzéketlenül, szemrebbenés nélkül nézik végig a magyar kultúra agóniáját .

A jelenlegi luxusbaloldali kormányzat nem érti meg, hogy a jelenlegi
költségvetés nem alkalmas arra, hogy a kultúrát érintő területeken pozitív
változásokat hozzon. Ezért a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség



képviselőcsoportja módosító-javaslatokkal próbálja megakadályozni, hogy
ezeken a területeken ne okozzon visszafordíthatatlan károkat a jelenlegi
kormányzat.

A kultúra helyzetének javításához új gazdaságra, új politikára és ezzel együtt új
költségvetésre van szükség .

Budapest, 2005. október 26.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés külügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 évi
költségvetéséről szóló T117700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Mivel a törvényjavaslat szerint a határon túli magyarok támogatására szánt összegek
25%-kal csökkennek, veszélybe kerülhet az erre vonatkozó törvényi kötelezettségek
végrehajtása. Ennek következtében a bizottság ellenzéki képviselői a törvényjavaslatot
általános vitára alkalmatlannak találták .

Budapest, 2005 . október 26.



MAGYAR ORSZÁGGYfttS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetéséről szóló T/17700 . 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 költségvetés már a beadás előtt megbukott. Az Euro bevezetése kapcsán kiderült, hogy a

költségvetés hiánya meghaladja a tervezett szintet, és ezt nem az ellenzék állítja, hanem

független gazdasági kutatóintézetek .

Az Állami Számvevőszék sincs teljes mértékben megelégedve a költségvetés tervezetével .

Többek között újból kiemelte, hogy annak ellenére, miszerint már korábban is javasolta az

úgynevezett „top-up" külön soron megjelentetését, a 2006-os költségvetésben sem tettek

eleget ennek a Mezőgazdasági és Földművelésügyi Minisztérium fejezetében .

Áttekintve a XII . fejezetet, megállapítható, hogy a növekedés szinte teljes mértékben az uniós

források előre látható és a koppenhágai megállapodásból fakadó forrásbővülésnek

köszönhető. A nemzeti támogatások tekintetében elmondható, hogy míg ezek aránya 2004-

ben 53% volt, 2005-ben 48%-ra csökkent, 2006-ban pedig már csak 40% . Továbbá

megjegyzendő, hogy nominál értéken nem változott .

Annak ellenére hogy az uniós támogatás nő, a gazdálkodók hátrányban maradnak uniós

társaikkal szemben, melynek csökkentését a nemzeti támogatások növelésével lehetne elérni .

Erre viszont nincs lehetőség, mivel ha a 161 milliárd forintnyi támogatásra szánt összegből

kifizetésre kerül az uniós támogatások nemzeti része, az úgynevezett ,top-up", és a

determináció, akkor mindössze 2-3 milliárd forint marad szabadon felhasználható nemzeti

támogatásra. Ez azt jelenti, hogy mozgástér e tekintetben szinte nincs, rosszabb helyzet áll elő

mint a tavalyi évben. Nem beszélve arról, hogy a sokat hangoztatott szerkezetátalakításra, a

növénytermesztés és állattenyésztés arányának helyreállítására egyáltalán nem marad pénz .



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Érdemes még külön megemlíteni, hogy az FVM tárca ágazatai közül az erdészet, egyedülálló

módon nemhogy részesedne az állami költségvetésből, hanem a számok tanulsága szerint 10

millió forinttal még támogatja is azt .

De tovább romlik az FVM háttérintézmény-hálózatának helyzete is . Az intézmények alacsony

költségvetési támogatása fennmaradásuk érdekében arra kényszeríti azokat, hogy a piaci

szereplők által fizetett díjakat mind magasabb szinten állapítsák meg . A földhivatalok bevételi

kötelezettségét is növelték, ami itt is díjnövekedést jelenthet .

Mindezek mellett az ágazati szakmai szervezetek támogatása is tovább csökken, ami gyengíti

az egyébként sem túl erős brüsszeli érdekképviseleti lehetőségeinket .

Az osztatlan földtulajdon kiméréséhez nyújtott támogatás csökkentésével elhúzódik a

birtokszerkezet átalakítás folyamata is . A Nemzeti Földalap költségvetésében pedig nem

látható a nemrégiben meghirdetett földértékesítési program .

Végül felhívnám a figyelmet arra is, hogy az agrárgazdasági törvényben foglalt reálérték

tartási kötelezettség sem tükröződik az előterjesztésben .

Ha dübörög a gazdaság, miért nem lehet gazdálkodóink számára több támogatást biztosítani

ahhoz, hogy csökkenthessék hátrányukat a többi tagországgal szemben?

Budapest, 2005 . október 25.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a Magyar Köztársaság 2006
eva költségvetéséről szóló T117700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Kormány, a 2006. évi költségvetés tárgyában tett előterjesztés készítése
során, figyelmen kívül hagyta az államháztartási törvényben lefektetett terminusok
betartását, így az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a tervezetről - elegendő idő és lehetőség
hiányában - nem tudott kellő részletességgel rendelkező véleményt alkotni. A
költségvetési törvényjavaslat tehát az államháztartási törvény előírásaitól eltérő
jelentős hiányosságokkal rendelkezik . Ennek elmaradása következtében a parlamenti
pártok képviselői sem kaptak lehetőséget a költésvetés érdemi megvizsgálására . Ezzel
szemben minimálisan elvárható követelmény volna, (és ez a Miniszterelnök
kompetenciáját érintő kérdés), hogy a költségvetés érdemben és megfelelő módon
legyen az Országgyűlés elé terjesztve.

A költségvetés, Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokra vonatkozó egyik
legjelentősebb hiányossága a köztisztviselői illetményalap meghatározásának
elmaradása, amely rendkívül jelentős bizonytalansági helyzetet teremt. Ilyen
gyakorlat kizárólag a Gyurcsány-kormány hivatali ideje alatt fordult elő, immár
második alkalommal. Az illetményalap - amely helyett pontok szerepelnek a
költségvetésben - meghatározatlanságának mulasztását, a Kormány által megfelelő
időben és formában le nem folytatott érdekegyeztető tárgyalások elmaradása okozza .
Az ÁSZ által, a költségvetésről készített jelentés azt is tartalmazza, hogy a személyi
juttatásokat a Szolgálatok sajátforrások terhére nem tudják növelni. Összegzésképpen
megállapítható, hogy a benyújtott költségvetés, a Polgári Nemzetbiztonsági
Szolgálatok személyi juttatásainak terén tejes bizonytalanságot okoz

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 2006 évi költségvetésének dologi
kiadásokat érintő területén szintén jelentős bizonytalansági helyzet uralkodik. Többek
között az ÁSZ által készített jelentés is megfogalmazza, hogy a dologi előirányzat-
hiány gondot okozhat a Szolgálatok törvényben meghatározott feladatainak
ellátásában, így valószínűsíthető a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének
elmaradása. Az ÁSZjelentésében azt is megállapítja, hogy az intézmények működése



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA

év közben ellehetetlenülhet. A dologi kiadások tervezési szinten bent lévő összegének
rendkívül alacsony mértékben történő meghatározása, és a likviditási probléma
felmerülésének lehetősége teljes bizonytalanságot okoz, amely a biztonsági
szolgálatok esetén megengedhetetlen .

A költségvetésben, a beruházási és felújítási kiadásokra meghatározott
keretek mértékét, a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal esetében az
ÁSZ jelentése irreálisan alacsonynak minősítette . A fejlesztési keretek ilyen alacsony
mértékben történő megállapítása számos, már folyamatban lévő fejlesztések
elhalasztását, illetve elmaradását eredményezhetik. Különösen kirívó a kormányzat
azon magatartása, amely érvényes kormányhatározatban rögzített fejlesztések
végrehajtását hagyja figyelmen kívül .

A Nemzetbiztonsági törvény szerint az irányító miniszter tesz javaslatot a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetésére . A politikai államtitkár (Tóth András)
és a pénzügyminiszter kézjegyével ellátott törvényjavaslat, nominál értéken 1 .5 Mrd
Ft forráscsökkentést okoz a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok gazdálkodásában .
Az így benyújtott javaslat, a Szolgálatok irányításáért felelős miniszter és/vagy a
nevében e járó államtitkár alkalmasságának kérdését veti fel, mert a javaslat egy
kártyavárhoz hasonlítható .

Budapest, 2005. október 26.

Dr. Kövér László
bizottság elnöke



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS

BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának a Magyar Köztársaság
2006 évi költségvetéséről szóló T117700. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

1. A megelőző kormányok azt vallották, hogy az oktatás gyermekeink, így a nemzet
jövőjét szolgáló egyik legfontosabb befektetés. A Medgyessy és a Gyuresány-kormány az
első, amely érzéketlen módon milliárdokat von ki az oktatásból, és feléli gyermekeink
jövőjét.

A költségvetési javaslat minden óvodás és általános iskolás gyerek után 10 .000 Ft-tal
kevesebb támogatást biztosít 2006-ban, mert megszűnik az idén szeptembertől-decemberig
biztosított 10 .000 Ft-os kiegészítő támogatás . A kis létszámú intézmények ezt eleve nem
kapták meg 2005-ben sem, de őket más elvonások sújtják .

Az alapnormatívák többsége egyetlen fillérrel sem nő jövőre : 14 normatíva megszűnik,
kétszer ennyi pedig változatlan marad vagy csökken . Hogy ez nehogy a minőségi oktatáshoz,
hanem a megmaradáshoz sem mindig elegendő, azt jól mutatja a nyár során megszüntetett
több mint 200 intézmény . Nyilvánvaló, hogy a befagyasztott normatívák - a jelentősen
emelkedő energiaárak, az emelkedő bérek stb . miatt - nem képesek biztosítani a működés
feltételeit 2006-ban.

2. A Gyuresány-kormány azt állítja, hogy az esélyteremtést helyezi középpontba, de épp
a legrosszabb helyzetben lévőktől a falvak lakóinak gyerekeit fosztja meg a boldogulás
azonos esélyétől.

A Szocialista kormányok sohasem támogatták a falvak, községek oktatási intézményeit .
Különböző ürügyekkel az erőszakos körzetesítésre, az óvodák iskolák bezárásának
kikényszerítésére törekedtek . Nem lesz ez másként 2006-ban sem, annak ellenére, hogy
Gyurcsány Ferenc azt állítja, támogatja, hogy minden településen legyen óvoda és alsó
tagozatos oktatás .

2005-ben 12.500 - 50.000 Ft között alakult a támogatás . 2006-ban - a javaslat szerint - a
3000-3500 fő közötti települések kiesnek a támogatott körből, a 3000 fő alattiak esetében a
felsőtagozatosok után járó támogatás szűnik meg, míg az 1100 fő alatti intézmények esetében



az óvodák és alsó tagozatok után járó támogatás a felére csökken . Az intézményi társulási
normatíva összege harmadával csökken .

A tanév közbeni normatíva csökkentés önmagában is aggályos, mert nincs törvényes mód a
szűkülő támogatások miatti átszervezésekre, de ezen túl a csökkentés az ÁSZ megállapítása
szerint is a közoktatási törvénybe ütköző . Azon intézmények esetében, ahol a működés egyik
jelentős forrása és a normatívához való hozzájutás feltétele a tanulóktól beszedett térítési díj
és a tandíj, a növekvő költségek miatt sok tanuló kimaradni kényszerül, amellyel sérül a
tanuláshoz való törvényes joga is .

Gyurcsány Ferenc kormánya 17%-kal csökkenti a kollégiumok támogatását . Ennek az lesz a
következménye, hogy a kollégiumok működtetésében amúgy is ellenérdekelt fenntartók -
hiszen nem az ő településük gyermekei lakhatását biztosítja - be fogják zárni vagy
szegénységbe döntik a kistelepülési gyerekeket fogadó kollégiumokat .

Még nagyobb összeget, gyermekenként csaknem 200 .000 Ft-ot vonnának el a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel foglalkozó intézményektől . Ez 24 %-os csökkenést eredményez .

3. A kormány, miközben azt állítja, hogy programja homlokterébe helyezi a gyerekek
ügyét, aközben megvonja az egészséges testi-lelki fejlődésüket, a nevelésüket szolgáló
támogatásokat .

A statisztikák szerint a magyar gyerekek jelentős része elhízott, túlsúlyos, mozgásszervi és
keringési problémákkal küzd, átlagosan napi 3 óra 22 percet nézi a televíziót, a Kormány
mégis azt javasolja, hogy szűnjön meg az iskolai sport 1300 Ft/fő összegű támogatása .

A Gyurcsány-kormány drámai mértékben csökkenti a művészetoktatás támogatását . A
zeneművészeti ágban 24%-kal lesz kevesebb a támogatás összege, 5 éve nem volt
nominálisan ilyen alacsony . Az egyéb művészeti ágakban 32%-kal csökken, amivel a 7 évvel
ezelőtti szintre jut. Ez megszűnéssel fenyegeti az intézményeket . Az ágazati irányítás
szégyene és teljes csődje, hogy a szaktárca, ahelyett hogy megfelelő törvényi szabályozást
dolgozna ki, és szigorítaná a normatív támogatással visszaélők ellenőrzését, az
intézményrendszertől megvonja a működéshez szükséges támogatást .

Az erdei iskolák támogatására 2000-ben elindított program már az idén megtört, hiszen a
korábbi jelentősnek nevezhető támogatások jelentősen lecsökkentek . A következő évi
költségvetésbe egyetlen fillér támogatást sem találunk erre a fontos feladatra .

A zenei képzés, a színjátszás, a bábozás, az erdei iskola, a sport nem luxus, az egészséges
személyiség fejlesztésének meghatározó elemei . A kormányzati megszorítások azt jelentik,
hogy éppen a legrászorultabbak, a kistelepüléseken vagy éppen a nagyvárosok lakótelepein
élő családok gyermekeitől, akik nem tudják mindezeket megfizetni, veszi el ezt a lehetőséget
a Gyurcsány-kormány .

4. Továbbra sem lesz ingyenes minden diák számára a tankönyv, az óvodai, iskolai
étkezés, a lakóhely és az iskola közötti utazás és a jogosítvány megszerzése .

A szocialisták 2002-ben a Jóléti rendszerváltás programjában még úgy fogalmaztak, hogy „2
millió szülő várja, hogy igazságos gyermektámogatási rendszer szülessen ; Ingyenessé tesszük
a bölcsödet és óvodai étkezést ." Az is ígérték, hogy ingyenessé teszik a tankönyveket, az
iskola és a lakóhely közötti utazást, valamint a jogosítvány megszerzését .

A 2006-os költségvetés tervezetéből kiderült, hogy ezek az ígéretek már biztosan nem
teljesülnek .

Jövőre a tankönyvtámogatás normatívája emelkedik ugyan, ám nem jár már minden
tanulónak, csupán a jogszabályban meghatározott körnek .



Hasonló a helyzet az ingyenes étkezéssel, ebben az esetben is jó, ha a korábbi ígéret fele
teljesül .

Úgy tűnik, végleg lekerült a napirendről az ingyenes jogosítvány és az ingyenes utazás
kérdése. Az utazás tekintetében ez azt jelenti, hogy a dráguló menetdíjak miatt a diákoknak
egyre többet kell fizetniük .

5. A Gyuresány-kormány szeretné sikerként beállítani a felsőoktatási költségvetés
növekedését, ám ez nem több, mint bűvészkedés a számokkal . A kiindulást a 2005-ös
előirányzatnak a tartalékképzéssel csökkentett összege adta . Abból elvett az áfa és az
egészségügyi hozzájárulás csökkenésének indokával 3, 2 milliárd forintot . Figyelmen kívül
hagyta az ez évi bérautomatizmusokat, a közüzemi díjak emelkedését . Magasabb saját
bevételt írt elő az intézményeknek, és kötelező feladatokat adott át nekik a forrásokkal . A
növekmény döntő részét a klinikákkal rendelkező eladósodott egyetemek költségvetési
helyzetének javítása adja.

6. A Kormány továbbra is rejtegeti az ország eladósodásának mértékét . A költségvetés
nem tartalmazza a tárgyéven túli kötelezettségvállalásokat, az ÁSZ-nak az oktatási tárca csak
becsült számokkal tudott szolgálni a PPP-s kötelezettségek későbbi terheit illetően .

7 . A Kormány becsapva a vállalkozókat, a tudományos kutatásban dolgozó és az
innovációban részt vállaló - többek között felsőoktatási - intézményeket, jelentős állami
forrásokat tervez kivonni a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból . Az ÁSZ
megállapítása szerint az Alap tervezett bevételei túlzottak, és a tervezett jogszabály-
módosítással megszűnik a bevételi oldal garantált, kiszámítható finanszírozása. Ez az alap
céljait veszélyezteti .

Budapest, 2005 . október 26.

Pánczél Károly



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló T/17700. 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 szocialista kormány által az elmúlt három és fél évben beterjesztett összes
költségvetési törvény megbukott, a gazdaságpolitika hitelessége szertefoszlott .
2002 óta minden év költségvetési vitája azzal kezdődött, hogy az államháztartás
bevétele és kiadása tartható, majd évközben kiderült, a kormány nem képes a
folyamatokat kézben tartani. E felelőtlen kormányzati politika eredménye az, hogy ma
már minden magyar állampolgárra 1,3 millió Ft államadósság jut. 2005-ben egyszerre
dőlt meg a többször módosított tavalyi, és az idei költségvetés . A költségvetési trükkök
(13. havi bér elvétele, ÁFA visszatartás, autópálya-építés) az évfolyamán sorra buktak
meg, az Európai Bizottság - példátlan módon - kétszer marasztalta el a kormányt .
A jövő évi költségvetés ugyanolyan szerkezetre, tervekre, ígéretekre épül, mint a
korábbiak. A bevételeket megint felültervezik, míg a kiadások alultervezettek, ezért a
jövő évi költségvetés is kártyavárként omolhat össze .

Az Állami Számvevőszék véleményt készített a 2006-os beterjesztett költségvetési
törvényjavaslatról, amelyben megfogalmazta a törvényjavaslat tervezésével
kapcsolatos kritikáját, azt, hogy átláthatatlanság, bizonytalanság, ismétlődő
hiányosságok jellemzik a törvénytervezetet. A tervezési folyamat késedelmes elindítása
mind a tervezés megalapozottságát, mind a számvevőszéki vélemény készítésének
feltételrendszerét kedvezőtlenül érintette . A költségvetési törvényjavaslatban
bemutatott adattartalom, az idősorok évről-évre változnak. Az előző évhez hasonlóan
ez évben is hiányoznak egyes törvényerőre emelendő javaslati összegek a
törvényjavaslat normaszövegéből, illetve az indítvány mellékletéből (például a
köztisztviselők illetményalapja, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja,) .
A megalapozott döntéshozatalt nem támoga ja, hogy a költségvetési
törvényjavaslatban nem jelennek meg a többéves elkötelezettségek hatásai
áttekinthetően összefoglalva, illetve a további két évre kitekintő irányszámok.



A 2006. évi költségvetés-tervezet szerint az egyik legnagyobb vesztes az
önkormányzati fejezet, közel 100 milliárd forinttal csökken a fejezeti juttatás . A
normatív állami hozzájárulások, támogatások javasolt előirányzata összességében
csökken. A központosított előirányzatok 5,4 %-ka, l 40,8 milliárd forinttal csökkennek .
A közalkalmazotti béremelés fedezete már az ez évi költségvetésbe sem épült be
áthúzódó hatására 2006-ban sincs további fedezet, és ismeretlen a 2006 . év
illetményalapja és béremelése, nem ismert, kipontozott részeket találunk a
költségvetési javaslatban. Az ÁSZ véleménye szerint a 2005 szeptember 1-jei 4,5 %-os
közalkalmazotti béremelés szintrehozása, a normatívák fajlagos összegeibe való
beépülése a 2006. évi báziscsökkentés miatt nem érzékelhető. A törvényjavaslat 8.
számú melléklete II/3 . pon fában szereplő szociális továbbképzés és szakvizsga
normatíva fajlagos támogatásának 60 %-os csökkenése nem teszi lehetővé a
továbbképzési követelményeket teljesítő szociális dolgozók - legalább egyhavi
illetményüknek megfelelő - Szoc. tv-ben és kormányrendeletben garantált juttatását. A
garanciát biztosító szabályok hatályon kívül helyezésének elmaradása miatt az
önkormányzatoknak saját forrásból továbbra is ki kell fizetniük a jogszabályokban
előírt juttatást. Ismét 3 % államháztartási tartalékot kell képezni 2005 után, növekvő
gazdaság esetén messzemenően helytelenítjük ezt a megoldást . Feltétlenül szükséges
ezek felszabadítása . A közoktatási normatív hozzájárulások és könyvtárak 5,5 %-kal
28,1 milliárd forinttal csökkennek. Egyes jogcímeknél (pl. iskolai oktatás 9-13 .
évfolyamon, szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzés szakképző iskolákban,
különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő
felkészítés) a 2005 . évivel azonosak, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő
hozzájárulásoknál (plL óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes
étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás) a szintrehozással növelt összegűek, több
normatívánál azonban az előző évhez képest csökkentek. A szociális és
gyermekvédelmi ellátások 2006 . évi feladataira 169,7 milliárd forint normatív
hozzájárulást irányoz elő a javaslat, ami 4,1 %-kal kevesebb a 2005. évre jóváhagyott
törvényi előirányzatnál. Az 1993. évi LXXIX. törvényt is sérti a csökkenés, mivel e
törvény alapján a normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének
el kell érni az előző évi összeget. A törvénysértés eltusolására inkább a fenti
jogszabályhely hatályon kívül helyezését kezdeményezi a kormány tudtuk meg a
bizottság ülésén . Ilyenre több mint egy évtizede nem volt példa . A költségvetési
törvényjavaslat 5 . sz. mellékletében szereplő és a 2005 . évben is meglévő feladatok
70 %-ával a javasolt előirányzat abszolút összegben is csökken. Az Szja. részesedés
3,8 %-kal nő, azonban az államháztartási tartalék 3 %-a miatt ez gyakorlatilag
javulást nem jelent. Csökken az igazgatásra és szociális ellátásokra fordítható összeg,
ez az önkormányzatbarát ügyintézés és a település arculatát befolyásolja negatívan. A
feladatok nem a támogatás 16,8 %-ával csökkennek . Jelentősen csökken a bejáró
tanulók utáni, napközi utáni támogatás, így az intézmény-összevonást szorgalmazó
törekvéseket inkább negatívan ösztönzi . Jelentősen csökken a bölcsődei támogatás, és
a hajléktalanok átmeneti ellátására fordítható összeg. Kevesebb lesz a
leghátrányosabb helyzetű személyek foglalkoztatását elősegítő pénzeszköz, valamint az
utakra fordítható pályázati összeg, a tavalyi 10 milliárd forint 2006-ra 5 milliárdra
csökken. Ebben a költségvetési javaslatban a fejlesztések és a kistérségi támogatás
kivételével szinte minden tételben csökkenéssel kell számolni. A törvényjavaslat nem



tartalmazza a normatívák átfogó felülvizsgálatát, átalakítását, a rendszer több
tekintetben áttekinthetetlen .

A költségvetési törvénytervezet önkormányzati fejezete elvonást, megszorítást,
zárolást jelent a településeknek 2006-ban. Nemhogy több pénze lenne az
önkormányzatoknak jövőre, a ciklus utolsó évében, hanem kevesebb lesz, nem 100
milliárd forint többlet keletkezik, hanem 100 milliárdot elvesz Gyurcsány Ferenc a
településektől. Mindezért a kisebbségben maradt ellenzéki képviselők általános vitára
alkalmatlannak tartják a törvénytervezetet.

Budapest, 2005 . október 25.

Dr. Kovács Zoltán
elnök



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

„A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ" szóló T117700. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés Rendészeti bizottságának „a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséróZ" szóló T/17700. 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 2006. évi költségvetési tervezet már beterjesztése előtt megbukott. Mindez a
Gyurcsány-kormány hibás, felelőtlen gazdaságpolitikájának köszönhető. A szocialista
kormány felelőtlen politikájának az eredménye az, hogy ma már minden magyar
állampolgárra 1,3 millió Ft államadósság jut . 2005-ben egyszerre dőlt meg a többször
módosított tavalyi, és az idei költségvetés. A költségvetési trükkök (13 . havi bér elvétele, ÁFA
visszatartás, autópálya-építés) az év folyamán sorra buktak meg, az Európai Bizottság -
példátlan módon - kétszer marasztalta el a kormányt. A jövő évi költségvetés ugyanolyan
szerkezetre, tervekre, ígéretekre épül, mint a korábbiak . A bevételeket megint felültervezik,
míg a kiadások alultervezettek . Ezért ajövő évi költségvetés is kártyavárként omolhat össze . A
kormány újra kísérletezik a számokkal, érzéketlenül bánik a családok mindennapjait,
biztonságát érintő állami kiadásokkal és bevételekkel .

A felelőtlen és rossz költségvetési tervezés a 2006-os Belügyminisztériumi Fejezetnél is
megjelenik. A Belügyminisztérium Fejezet 2006 . évi költségvetési javaslatát a Rendészeti
Bizottságban véleményükkel kisebbségben maradt képviselők az alábbiakban kifejtettek
szerint ítélik meg. Látszólag emelkedik a Belügyminisztérium és a Belügyminiszter irányítása
alá tartozó szervezetek 2006 . évi költségvetési lehetősége . Ezt a látszatot erősíti, hogy a
kiadási előirányzat a Nemzeti Sporthivatal nélkül a 2005 . évi 330,2 milliárd Ft -ró1340,4 Ft-
ra emelkedik. Az előirányzat növekménye 10, 2 milliárd Ft. A látszólagos növekedés
alátámasztható azzal, hogy a Fejezet költségvetési támogatása az előző évhez képest 282,1
milliárd Ft-ró1 280,2 milliárd Ft-ra csökken. Növekszik azonban a bevételi előirányzat 48
milliárd Ft-ró1 60,2 milliárd Ft-ra . A Belügyminisztérium tevékenységében nem található
olyan tevékenység, melynek eredményeként a bevételeit egy költségvetési évben 12 milliárd Ft-
tal képes lenne megnövelni. A bevételi előirányzat növekedése csak, és kizárólag azzal
magyarázható, hogy a fejezethez tartozó egyes vagyontárgyak, elsődlegesen épületek
értékesítésre kerülnek, és az így keletkező bevétel a fejezetnél marad . Ezt megerősíti a
költségvetési törvényjavaslat norma szövege, amely azt tartalmazza, hogy többek között a
Belügyminisztérium az ingatlan értékesítésből nyert közel 12 milliárd Ft-os bevételt a
köztartozások kiegyenlítése után felhasználhatja . A bevételi előirányzat megnövelése azt
eredményezi, hogy költségvetés végrehajtása során a Minisztérium és a felügyelt szervek
felélik a vagyonuk azon részét, amelyet 2006-ban értékesíteni tudnak . Kétséges a bevétel
teljesülésének megalapozottsága, ugyanis az ingatlan értékesítések nincsenek olyan mértékben
előkészítve, hogy ez reális lehetőséget teremtsen egy ilyen nagy összegű bevételhez .



Általános jellemzője a fejezet költségvetésének, hogy csökkenő vagy szinten maradó
támogatás mellett, emelkedik a személyi juttatás előirányzata, és számottevően, drasztikusan
csökken a dologi kiadásokra biztosított forrás . Ez az alultervezés 8-9 hónap elteltével
működésképtelenséget eredményez a Belügyminisztériumhoz tartozó intézményeknél,
szerveknél. Reálisan értékelve a benyújtott költségvetési törvényjavaslat egy éves időtartam
helyett mindössze háromnegyed év finanszírozási feltételeit teremti meg.

A benyújtott törvényjavaslat nem nevesíti az ágazati feladatok között a 2006 . évi
Országgyűlési Képviselő és Helyhatósági választásokat. A tapasztalati adatok alapján a
választási feltételek megteremtéséhez és a lebonyolításhoz megközelítőleg 10-12 milliárd Ft
forrásra van szükség. Vélelmezhető, hogy a BM Központi Nyilvántartó és Adatfeldolgozó
Hivatal költségvetési előirányzata azért került megemelésre, mert ez a javaslat tartalmazza a
választásokhoz szükséges forrást. Ebben az esetben is alultervezett a költségvetési javaslat,
mivel az előző évhez képest a cím támogatása mindössze 6,2 milliárd Ft-tal került
megemelésre.

Általános véleményként fogalmazzák meg a kisebbségben maradt ellenzéki képviselők,
hogy a Belügyminisztérium Fejezet költségvetése a 2006-os évre a jelenlegi adatok alapján
körülbelül 25 milliárd Ft-tal kevesebb, mint a legszükségesebb forrás nagysága . Ez a
következőkből adódikl:

•

	

Évek óta folyamatosan 5 milliárd Ft hiányzik a Rendőrség költségvetéséből, ez a tény
ajelenlegi helyzetben is megerősíthető .

•

	

A Fejezet 12 milliárd Ft olyan bevételt tervezett, amelynek a megvalósulása a
minimális valószínűséget sem éri el .

•

	

A dologi kiadások olyan mértékben kerültek csökkentésre, amelyet nem lehet teljesíteni
és ezért minimum 8 milliárd Ft-os előirányzat túllépés számítható .

A hiánynak az lesz a következménye, hogy a Belügyminisztérium Fejezethez tartozó egyes
címer nem tudják teljesíteni a társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeiket,
előrehozásokkal 8-9 hónapig fenntartják a működőképességüket, majd ezt követően
költségvetés módosítás, vagy egyéb jogcímen biztosított forrás nélkül ellehetetlenülnek.

A választási ígéretek, valamint a folyamatos ismételt jelszavak nem öltenek testet a
rendvédelmi szervek finanszírozásában sem . Ezt támasztja alá, hogy a rendőrség támogatása
a benyújtott javaslat alapján 2005. évihez képest valamelyest csökken. Megnövekszik a
szervezetnél a bevételi előirányzat, amelynek a tervezettsége kételyek mellett sem állapítható
meg. Az Országos Rendőr-főkapitányság kivételével valamennyi rendőrségi cím bevételi
előirányzata forint, fillérre megegyezik a 2005 . évi költségvetési törvényben meghatározott
értékkel. (Ugyanez mondható el a Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatal esetében
is.) Megteremthető-e a biztonság, egy bizonytalan, ingatlan eladásból származó bevételből?
Drámai mértékben csökken a javaslat alapján a dologi kiadásokra fordítható előirányzat a
2006. évben.

Számottevően növekszik az Országos Rendőr főkapitányság előirányzata, amely
vélelmezhetően a kormányzati ciklus elején megígért gépjármű technikai fejlesztés megkésett
és kapkodó megvalósítását feltételezi. Tekintettel arra, hogy az előirányzat növekmény a
dologi kiadások előirányzatán jelenik meg (közel 5 milliárd Ft nagyságrendben) így ma már
egyértelműen feltételezhető, hogy bérelni kívánja a Rendőrség a szolgálatai feladatainak
ellátásához szükséges gépjárműveket . Hozzávetőleges számítások alapján az összeg kb. 3000
db személygépkocsi bérletét teszi lehetővé. Kérdésként merül fel, hogy a dologi kiadások
drasztikus csökkentése esetén miből fogja a rendőrség finanszírozni az üzemben tartási
költségeket. Nem fogadható el, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság és a Rendőrség
szervei fejlesztést és felhalmozást csak és kizárólag az erre a célra tervezett bevételük



nagyságrendjéig valósíthatnak meg. (4,5 milliárd Ft) A bevétel megvalósulásának
bizonytalansága kilátástalanná teszi a szervezet fejlesztését .

A Határőrség a 2005. évi jóváhagyott előirányzathoz képest csökkenő támogatásban
részesül, bizonytalanná teszi a szervezet működőképességének megtartását a határőr
igazgatóságok részére előírt több mint 1,2 milliárd Ft-os bevételi előirányzat, ez az előző
költségvetési évben 380 millió Ft volt. Tekintettel arra, hogy a szervezetnek 2007-re a
Schengen-i követelményeknek meg kell felelni, így a feltételek kialakítására a 2006-os évben
kiemelt figyelmet kell fordítani . Ezt a költségvetési törvényjavaslat nem teszi meg.
Vélelmezhető, hogy szintén bérleti jogviszonyban, kisebb mértékű technikai fejlesztés
megvalósul a szervezetnél, amely miatt a dologi kiadások előirányzata szerény mértékben
emelkedik.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása több mint 1 milliárd
Ft-tal csökken. A legjelentősebb hatása a csökkentésnek itt is a dologi kiadások előirányzatát
érinti. A 2005-ös esztendőben a felhalmozási költségvetés forint fillérre ugyanolyan bevételi
előirányzatot tartalmaz, mint a benyújtott terv.

Valószínűsíthető, hogy a rendvédelmi szervek állományában jelentős képzett
szakember van tartalékban, mivel a 2006-os költségvetési évre csökken a Rendőrtiszti
Főiskola támogatása közel 500 millió Ft-tal, és a BM tanintézetek támogatása több mint 1
milliárd Ft-tal. A képzés színvonalának csökkentése, vagy a képzett létszám visszaesése
helyrehozhatatlan problémát fog okozni a következő évekre, vagy esetleg évtizedre .

Súlyosbítja a fejezet 2006. évi gazdálkodását, hogy a költségvetési törvénytervezet
fejezeti államháztartási tartalék címén több mint, 7,9 milliárd Ft támogatás megtakarítását
írja elő. Kérdés, hogy ez melyik előirányzatból teljesíthető?

A 2006. évi költségvetési törvény tervezetében megjelentetett szigorítások olyan
következményeket eredményeznek a Belügyminisztérium Fejezetnél, amelyek az alapfeladat
végrehajtását lehetetlenítik el, vagy olyan színvonal visszaesést eredményeznek, amelyek a
helyhatóságok és a belügyminisztériumi szervezetek értékelését degradálják. Mindezért a
kisebbségben maradt ellenzéki képviselők elfogadhatatlannak tartják a beterjesztett
költségvetést, s megalapozottlansága miatt általános vitára nem ajánlják a Magyar
Országgyűlésnek.

Budapest, 2005 . október 25.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemény

a Magyar Kórtársaság 2005, évi költségvetéséről szóló
T/17700. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló TI] 7700. szirmú törvérryjavaslat általános vitá-
ra való alkalmasságáról törtérző szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt ter-
jesztik e1ó:

A 2006. évi költségvetési törvényjavaslattal ugyanazok a bajok, mint az elózS években,
sőt talán minden eddiginél súlyosabb a probléma . Nincs ma Magyarországon gazdasági
elemző, aki a tényleges hiányt nem S-10 % körül prognosztizálja abban a zárszám-
adásban, amelyet az Országgyűlés majd 2007-ben elfogad .
Az Európai Unió sokáig mindent megtett a2ért, hogy Magyarországot ne kelljen meg-
rónin, most elég világosan értésre adta, hogy nagyon szerencsétlennek tartja ezt a köh-
ségvetést.
Nagyon mélyek az okai annak a gyakorlatnak, hogy mindig van egy szám, később
gyorsan kiderül róla, hagy nem jó : az első okcsoport a Medgyessy kormány első né-
hány 100 napja. Máig nem tudta feldolgozni a költségvetés az akkori költekezést . Egy-
értehnű, hogy az tőmént, hogy a hatalomra jutott Kormány elkezdte beváltani ígéreteit .
A Kormány óriási politikai nyomás alatt cselekedett, de olyasmiket tett, amik teljesen
irracionálisak voltak a költségvetési gazdálkodás szempontjából : nagy bercmclésck,
nyugdíj, családi pótlék stb .
A másik ok, arai crzel szArosan összefügg: a magyar közvélemény. Régóta mérik a fo-
gyasztói elégedettség mutatóját, amiből jól látszik, hogy a magyarok mindig elégedet-
lenek . A fogyasztói elvárás óriási nyomást gyakorol a költségvetés tervezésére és óriási
hajlamot jelent a túlköltekezésre .
A harmadik ok: az erősödő adó-verseny egész Európában és az egész térségben . Az a
szörnyű, hogy ezt mi ma gyarok kezdtük. A Horn. kormány alatt Békesi László volt, aki
18 %-ra levitte a társasági adót, ami akkor a térségben 35-40 % körűt mozgott . Ez a lé-
pés akkor sokat jelentett Magyarország tőkevonzó-képességét illctőcn, csak azóta a
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versenytársak sokkal nagyobbat léptek, nemcsak a társasági, a vállalkozói adót illetően,
hanem az állampolgári adót illeti en is. Magyarország eleve túladóztatott, óriási nyo-
más van az adócsökkentésre. Amikor a költségvetés óriási gondokkal k-ozd, nem Lehet
beszállni -az adóversenybe, csak úgy, ahogy most történik az ÁFA-csökkentéssel,
amelynek az ára: a 8-10 %-os hiány.
A negyedik ok: hogy az államháztartás nagy közszolgálati rendszerekkel kapcsolatos
részének a fnanszíro%ása, amely 15 évvel a rendszerváltozás után szinte változatlan .
Egy kormány se mert hozzányúlni se az egészségügyhöz, se az oktatás finanszírozásá-
hoz- Az önkormányzatok finanszírozása nem változott, a közigazgatás finanszírozása
növekszik. Legalább ciklusonként egy területen indokolt lenne olyan lépést tenni, ami
valamiféle piaci korlátozást jelent az adott szféra finanszírozásúban .
Ezzel a folyamattal Magyarország bekerült a „hazudósuk" közé . Vannak ilyen
hazudősok, nem vagyunk egyedül . Ilyenek a gtir7gök, az olaszokban is igen nagy haj-
lam volt erre és néha a spanyolok is ilyenek voltak. Teljesen egyértelmű, hogy olyan
országok kerültek ebbe a csoportba, ahol nagy a feketegazdaság, nagy a szurkegazda-
ság, ahol az emberek nem szeretnek adót fizetni . Ez azért kínos, mert bekerülni nagyon
könnyű, kikerülni nehéz és nagyon költséges .
Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a Kormány már nem tud semmit tenni, de hogy további
4 évet nem lehet úgy végigcsinálni az is biztos . Bárki nyeri a választást, nagyon nagy
baj lesz' ha ilyen eszközökkel próbálja végigvinni az országot. Nem az euro miatt, ha-
nem egyszerűen a költségvetés finanszírozhatatlan lesz .
Miért tőrtért ez így ? Medgyessy Péter bröksége világos volt . Jelentős túlköltekezés
volt a ciklus kZSzepén. Ebben nagy killönbség volt a Fidesz időszak és a mostani idö-
szak kbzbtt. A Fidesz időszakban a ciklus elején meg a végén volt nagy költekezés, a
ciklus közepén Orbán Viktor rigorózusan kézben tartotta a dolgokat . A reálbér alakulá-
sát vizsgálva a bruttó hazai terméknövekedéshez, a legszebb éve a magyar gazdaság-
nak a rendszerváltozás óta a 2000 . volt, akkor volt egy negyedév, amikor 6,3-del nőtt a
gazdaság. Egyébként soha meg se közelítettük ezt a számot, az tissznövekcdcs 5,6 volt
és a reálbér növekedés 1,5 . Orbán Viktor megtervezte a saját ciklusát és a költekezést a
végére szánta, a kampány idejére, a ciklus közeper nem volt költekezés .
A, populizmus mutatókat vizsgálva a tényleges gyakorlatban nézve a reálbér és bruttó
hazai termék alakulását, a Fidesz-éra alatt az egész gazdaság majdnem 19 %-ot nőtt
összesen, a reálbér 16,3-at. Az OECD országok 50 éves statisztikáját átnézve megálla-
pítható, hogy általában a feltörekvő országoknak volt szokatlanul magas a reálbér nö-
vekedése.
Az MS7.P kormány alatt elmondható, hogy a nép lelkesedik a költekezésért, de ez az
oka a bajoknak, amikor 60-70 %-kal magasabb a reálbér növekedés, mint amennyivel
nőtt a bruttó hazai tennék . Ez a valódi populizmus, ha valaki kétszer többet kőit, mint
amennyi bevétele van. A ,,békeévekben", amikor nínes választás, a költségvetés körül-
belül duplája a szocialista és a Fidesz korszak kozótt . óriási az eltérés . C sszehasonlít-
va ez a korszak sokkal populistább volt, nvnt a Fideszé .
Medgyessy Péter az óriási költekezésbe bukott bele és utána a félig-meddig megvalósí-
tott megszorításokba. Gyuresány Ferenc magára nézve nem tartotta kötelezőnek
Medgyessy Péter ígéreteit és nem szaladt bele a túlköltekezésbe. Sokáig úgy tűnt, hogy
próbált egyensúlyozni a választás megnyerésének reménye és a költekezés kőzött és
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kötéltáncosként próbált ezen a vékony ösvényen végigmenni . Még a 100 napot is eb-
ben a szellemben tervezte a miniszterelnök: a családtámogatási rendszerben például
alig van többlet pénz
Egetlen dologban van jelentős többlet pénz, az adócsökkentésben . Ez tőmént augusz-
tus végéig, szeptember elejéig, amikor nagyon rosszak voltak a szocialisták kbzvéle-
mény kutatási mutatói. Ekkor úgy tűnt, hogy Gyuresány Ferenc is elengedte a gyeplő-
ket, ugy gondolva, hogy rohannak a választási vereségbe és a költségvetés vég(cgcs
megtervezésénél mdr a választásit érdek vált a döntővé . Most ügy tonik, hogy a balolda-
lon rengetegen gondolják, hogy nem törődnek a költségvetéssel, csak Orbán Viktor ne
kervljön vissza a hatalomra .
Nehezen tcrvezhct6, hogy az előttünk á116 fél évben mi történhet a forinttal . Lehet,
hogy semmi, de a lehetősége megvan, hogy valaki spekulációs cetlat elkezd manipulál-
ni a forinttal . A nagy import-függőségűnk miatt kiváló spekulációs célpont vagyunk.
Ezt a költségvetést a szerencsejátékos k6ltscgvetésének tekinthetjük, aki feltette saját,
meg pártja sikerét, hogy hátha sikerűt. Ha sikerül, akkor adott esetben válaszért lehet
nyerni, mert olyan ígéreteket tartalmaz Egy dolog biztos, hogy ezt így nem lehet foly-
tatni. Az biztos, hagy a költségvetés teljesüléséről szóló zárszámadási törvényben két
számjegyű lesz a hiány .

állai András
elnök

Budapest, 2005. ok[óber 26.
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MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Szociális és családügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottságának a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló T117700 . számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A FIDESZ
MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

TÁJÉKOZTATÓJA

BÁTRAN ÉS IGAZSÁGTALANUL

avagy a

ROMLÁS
KÖLTSÉGVETÉSE

2006.

SZOCIÁLISÁGAZAT

CSALÁDTÁMOGATÁSOK

GYERMEKVÉDELEM

2005-10-25 .

„A rendszerváltozás óta
•

	

a családügy,
•

	

a szociális ellátás és
•

	

a gyermekvédelem

még nem vesztett annyi költségvetési forrást, mint
2004-ben."

A Gyurcsány kormány azonban képes volt alulmúlni magát 2005-ben,



2006-ra pedig a szociális ágazat rendszereinek működőképességét tartósan
legyengítő és az ellátottak, a családok, az idősek és a gyermekek helyzetét

tartósan megrendítő költségvetést készített.

Ez azt jelenti, hogy
•

	

a családpolitikai rendszerek fejlesztését leállították,
sőt

2006-ra a meglévő támogatások igazságtalan átalakítását, összezavarását
tervezik.

•

	

a szociális és evermekvédelmi fejlesztési források, újabb 30 %-ának tervezett
elvonása mellett a szocialisták 4 évi „fejlesztési", azaz felszámolási

gyakorlatukkal már leszálltak a 2002 . évi szint 60 %-a alá .

•

	

a működést segítő normatívák 2002 óta évről évre mintegy kb .15 %-os reálérték
veszteséget szenvedtek el .

2006-ra azonban már a működőképességet súlyosan veszélyeztető - átlagosan -
közel 20 %-os további elvonást terveznek.

2006-ban
a kormány tovább rontja a helyzetet,

hiszen

A Gyurcsány kormány nem becsüli a magyar családokat,
mert

három évig nem emelte a gyermekek utáni	adókedvezmény összegét, így
az eddig mintegy 30 %-ot veszített vásárlóértékéből .

Az „igazságos" családtámogatási rendszer bevezetésével viccel a
miniszterelnök, aki az igazságosságot a családi adókedvezmény
rendszerének szétverésében véli megtalálni .
Ennek megfelelően igazságosnak tartják a 13. havi családi pótlék
tervezett megszüntetését csakúgy, mint
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás fölszámolását is (ami
ugyancsak tartalmazott 13 . havi juttatást)
a költségvetés tervezete nem tartalmazza a gyurcsányista
családtámogatási rendszer veszteseinek, azaz a legelesettebb és
legszegényebb családok „kártalanítására" megígért 20 milliárd Ft-os
kiegészítő segélykeretet sem!

immár negyedik éve nem növelik a gyermekgondozási díj, a GYED felső
határát, így annak összege nem tud lépést tartani a bérek növekedésével



már negyedik éve hiányzik a költségvetésből a családpolitikai programok
korábban 1,5 Mrd forintos összege, pedig ez a program volt hivatott arra,
hogy a családok, családközösségek megerősítésével növekedjen a a
gyermekek biztonsága és védelme
azt ígérték, hogy 10 ezer Ft-tal növelik a gyermekgondozási segély, a Gyes
összegét, de annak még a reálértékét sem őrzik meg

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

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

Megszüntették :

1 . a gyermekgondozási díjat, a GYED-et,

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

pótlékot, és
5 .megnehezítették a lakástámogatások igénybevételét

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

A Gyurcsány kormány ismét becsapja az időseket és nyugdíjasokat,
mert

a 2006-ra tervezett 2,2 %-os reálnyugdíj növekedést többszörösen is
visszaveszik tőlük azáltal, hogy a fűtés, a világítás a vízellátás és a
gyógyszerek árát folyamatosan és kíméletlenül megemelik . Ezzel 2006-ben
is csaknem egyhavi nyugdíjat vesznek el az idős emberektől

a polgári kormány idején évente megvalósított 3%-os többlet emelés
rendszerét a szocialisták eltörölték . Így 2003-ban 18 ezer Ft-ot, 2004-ben
további 20 ezer Ft-ot, és 2005 .benkb.22 ezer Ft-ot vesznek el, és 2006-ban
újabbkb.24 ezer Ft-ot vesznek el minden nyugdíjastól .



4 esztendő alatt ez az összeg már 84 ezer Ft veszteséget jelent, ami
mintegy 20 ezer Ft-tal magasabb összeg a 13 . havi nyugdíjnál, aminek
átlaga kb . 65 ezer Ft .

(összesen tehát már több, mint 80 ezer Ft-tal tartoznak a szocialisták a
nyugdíjasoknak . )

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

2006 újra az esélytelenség éve lesz a fogyatékos emberek számára,
mert

a szocialista kormány bár a 2003-ban már leállított és 2005-ben újra
nevesített

	

akadálymentesítési	programot

	

alulfinanszírozza

	

a
költségvetésben . A tervezett 800 Millió Ft csak látszat és kirakat
intézkedésekre elegendő, ugyanis az előző három évben elmaradt feladatok
pótlására sem elegendő .

a Fogyvatékosok Esélye Közalapítvány támogatását a 2003 . évi 450 millió
Ft-ról 2006-ban csak a 2005-ös csökkentett szinten, azaz 316 millió Ft-tal
tervezik úgy, hogy 2004 . és a 2005 . évi sorozatos elvonásokkal már egyszer
200 millióra rövidítették .

a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek támogatását a 2005 . évi
szinten befagyasztják, ami 2002-höz képest reálértékben mintegy 25 %-os
veszteséget jelent .

jellemző, hogy

- a Gazdasági Minisztérium költségvetésében
akadálymentes környezet fejlesztése címen szereplő
programot jelentősen leépítik . 2001-ben és 2002-ben
e célra még 200 - 200 millió Ft, 2003-ban már csak 100
millió, míg a jóléti rendszerváltást hirdető

	

szocialista kormány második
költségvetésében már csak 45 millió Ft-ot tervezett . 2005-re azonban ezt az
előirányzatot O -ra(!)csökkentette, azaz megszüntette
2006-ban újra beállítanak 150 m Ft-ot, ami a súlyos
elmaradások miatt komolytalanul alacsony összeg.



Az elégtelen források miatt így is csoda, hogy nem lehet az akadálymentesítési
programot a törvényben jelzett határidőre befejezni

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

- az ellátórendszer kiépítésére szánható források újabb
mintegy 30%-os veszteséget szenvednek

a szociális alap és szakellátás fejlesztési előirányzatának a 2002. évi 1
Milliárd Ft feletti összegét - 2006-ra már csak 540 millió Ft-tal tervezik . (50
%-os csökkenés !)

a gyermekjóléti alap- és szakellátok fejlesztése a 2003 . évi 812 millióról
2006-re 285millió Ft-ra esik . (közel, 70 %-os csökkenés!)

A hajléktalan ellátás fejlesztését ugyan 600 millió Ft-tal támogatni tervezik,
de tudni kell, hogy az utóbbi évek sorozatos elvonásai miatt ez az összeg az
elmaradt fejlesztések szükségszerű pótlása miatt még a szintentartásra sem
elegendő .

a nappali, az átmeneti és a tartós elhelyezést nyújtó intézmények normatíváit
a 2004 . évi befagyasztás után 2005-ben gyakorlatilag szinten tartották, úgy,
hogy a 6 %-os béremelés kifizetésére nem biztosítottak fedezetet, így azt az
intézményeknek és a fenntartóknak a tartalékok teljes felélése mellett
maguknak kell előteremteniük . Ez és a közüzemi díjak, stb . radikális
emelkedése miatt minden intézményi ellátás és szolgáltatás működtetése
veszélybe kerül .

A 2006-ra tervezett mintegy 20 %-os normatíva csökkenések az
intézményrendszer összeomlásához vezethetnek .

a bölcsődék 10 %-os, és a családi napközik normatíváinak 20 %-os
csökkenése katasztrófális állapotok kialakulásához vezet .

a falugondnoki szolgálatok normatív támogatása 2 éves stagnálás után már
nominálisan is csökkenést, reálértékben pedigkb.10 %-os veszteséget
jelent .



az önkormányzatiésazegyháziszociális intézményekrekonstrukciós
programját is felszámolták, így jövőre sem lehet számolni a helyzet
javulásával. Ez a tíz évesre tervezett program 5 éve indult útjára, ugyanis az
összes ilyen intézmény mintegy 60 %-a azért nem kaphat állandó működési
engedélyt, mert az ellátás infrastruktúrája, épületállománya olyannyira
elavult, hogy emberi tartózkodásra már méltatlan és elfogadhatatlan .

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

a civil és egyházi segítő szervezetek támogatását az előző években
jelentősen csökkentették, majd 2006-ra a csökkentett nominális szinten
befagyasztják a támogatásokat . Egyedül a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak jut többlet forrás, de ez is csak az előző évi elvonás
egyszerű kompenzációja .

a 2005-ben 20 M Ft-tal csökkentették a Hajléktalanokért Közalapítvány
támogatását is, amelyet 2006-ra ugyancsak ezen szinten fagyasztottak be .

Szintén erre a szintre jutott a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a
támogatása is, hiszen a 2003 . évi 37-tel szemben 2006-ban már csak 30
millió Ft összeg jut. Ez kb . 30 %-os reálveszteséget jelent .

a többi olyan közhasznú alapítványt, amelyet korábban az állam
támogatásban részesített, 2005-ben egyszerűen megszüntettek, így már „nem
lesz velük gond" a jövőben sem . A tőlük elvett források azonban nem jelennek
meg egyetlen soron sem .
- A kormány cinizmusát és cigányellenességét bizonyítja, hogy 2006-ban a
roma telepek felszámolására illetve a roma telepeken élő lakhatási és szociális
integrációs programjára rendelt forrásokat 400 millió forintra csökkenti . Ez
50%-os ! veszteséget jelent .



A központi költségvetési előirányzatok

adatok MFt-ban

Helyi önkormányzatok

adatok MFt-ban)

2005. 2006.
Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

682,2 657,9

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal

334,3 320,5

Gyermek- és Ifjúságvédelem
intézetei

3325,5 3 325,5

Mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása

2300,0 1 955,5

Mozgáskorlátozottak
Szerzési és átalakítási
támogatása

1 815,0 1 615,0

Roma telepeken élők
Lakhatási és szociális
integrációs programja

800,0 400,0

Az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség
Fejlesztése terén egyes kiemelt
feladatok támogatása

1 045,0 949,5

Családi pótlék 195 938,0 322 000,0
Szociális és jóléti intézményi
szolgáltatások

154 013,0 129 739,4

Otthonteremtési támogatás 760,0 704,2
Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás, Katonai
családi segély

170,0 145,0

Háromszoros esélyteremtés a
szociális ellátórendszer
fejlesztésével

1 440,0 0

Magyarországi Nemzeti Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány
támogatása

543,3 500,0

2005 . 2006 .
Munkanélküli ellátások 37 608 5 30605,9
E éb szociális támo tósok 140 092 3 110 271,3



A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

Budapest, 2005 . október 25 .
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2005 . 2006 .
Gyermekjóléti központ 2 640 000,-Ft/központ 2 340 000,-Ft/központ
Házi segítségnyújtás 120 000,-Ft/fő 104 800,-Ft/fő
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

62 000,-Ft/fő 50 000,-Ft/fő

Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás

2 120 000,-Ft/szolgálat 2 100 000,-Ft/szolgálat

Támogató szolgálat 10 200 000,- Ft/szolgálat 8 722 000,- Ft/szolgálat
Közösségi ellátások 7 000 000,- Ft/szolgálat 6 200 000,- Ft/szolgálat
Utcai szociális munka 6 300 000,- Ft/szolgálat 5 750 000,- Ft/szolgálat
Időskorúak, pszichiátriai és
szenvedélybetegek,
hajléktalanok nappali
intézményi ellátása

200 000,- Ft/fő 191 000,- Ft/fő

Fogyatékos személyek nappali
intézményi ellátása

465 100,-Ft/fő 418 000,-Ft/fő

Átlagos gondozást, ápolást
igénylő ellátás

857 200,-Ft/fő 710 000,-Ft/fő

Emelt színvonalú bentlakásos
ellátás (idősek otthona)

769 200,-Ft/fő 447 000,-Ft/fő
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Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T11 7700 . számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának „a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről" szóló Tj1770 . 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 2006 évi költségvetési tervezet már beterjesztése előtt megbukott. Ezt támasztja alá
az, hogy a kormány kénytelen volt - eddigi kozmetikázásait, hamisításait félretéve - új
hiánycélt megállapítani, amely az eredetileg tervezett hiány majd háromszorosa lesz . Az
Európai Unió bizottságának szokatlanul szigorú számonkérése, intése arra is figyelmeztet,
hogy a kormány által beterjesztett költségvetés rossz, a benne szereplő számok a hiánycél
megváltoztatása ellenére sem a valóságos folyamatoknak felelnek meg, így előfordulhat, hogy
az év végére a kormány által újból tervezett hiányt is tarthatatlan lesz . Erre az Állami
Számvevőszék is felhívja a figyelmünket a közétett jelentésében . Mindez a Gyurcsány-kormány
hibás gazdaságpolitikájának köszönhető .

Ha a területfejlesztési fejezetet vizsgáljuk akkor is azt tapasztalhatjuk hogy az ország
rossz irányba tart hiszen a szocialisták bátor ígéretei nem köszönnek vissza a fejezeti
számokban. A költségvetés most is többet szán bürokráciára, mint a vidékfejlesztésre,
programok menedzselésére. A területfejlesztés 2006 . évi tervezett intézményi és fejezeti
kiadási előirányzata összesen 99.456,4 millió forint, ezen belül 42.137,4 millió forint a
bevételi és 57319,0 millió forint a támogatási előirányzat . A központi előirányzatokkal
(192.662,9 millió forint kiadási és 200,0 millió forint bevételi) együtt a XVII . Területfejlesztés
fejezet előirányzatai összesen 292 .119,3 millió forint kiadást, ezen belül 42.337,4 millió forint
bevételt és 57.319,0 millió forint támogatást jelentenek Tehát a 2005-ös elfogadott
költségvetési törvényjavaslathoz képest a tervezet szerint 374,5 millió forinttal csökkenne a
kiadási oldal, 30816,1 millió forinttal nőnének a bevételek s 8885,6 millió forinttal csökkenne
a kiadási oldal.

Több változást eszközölt a fejezetnél a kormány, több cím összevonásra került, így
bizonyos esetekben nehéz a fejezeti címek összehasonlítása a tavalyival . A Központi igazgatás,
vagyis Országos Területfejlesztési Hivatal, a Magyar Turisztikai Hivatal, az Országos Lakás-
és Építésügyi Hivatal költségvetési támogatása nő a 2005-ös szinthez képest - ez alól
egyedüliként a Területi Főépítészi Irodák cím a kivétel, itt 3 millió forintos, elhanyagolható
csökkenés tapasztalható . A célelőirányzatoknál növekmény található tavalyhoz képest, ám az
Országos jelentőségű területfejlesztési programoknál mindenhol csökkennek a keretszámok .
Kevesebb jut a Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatására, a Szigetköz és térsége
rehabilitációjára, a Mosoni Duna területfejlesztésére, a Duna-Tisza közti hátság
területfejlesztési programjára, a kiemelt térségek területfejlesztésére . Ezzel szemben nő a
Vásárhelyi terv támogatása, ami üdvözlendő annak ellenére, hogy 2002-ben az egész tiszai
gátrendszer kiépítésének ígéretéhez képest szinte semmi sem történt a Vásárhelyi-tervvel
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kapcsolatosan az elmúlt három és fél évben. Csökken a kiemelt infrastrukturális és
vállalkozási övezetek fejlesztésére, a kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák
társadalmi integrációját segítő kormányzati programra szánt keret is 2005-höz viszonyítva .
Természetesen a kormányoldal a csökkenésekre azt mondja, hogy kötött keret
felhasználásáról van szó, de a Fidesz tavaly is elmondta, hogy véleményünk szerint a
felhasználható összeg minden egyes cím esetében kevés lesz a programok megfelelő
végigvitelére. A Terület- és régiófejlesztési célelőirányzatnál is drasztikus csökkenés
tapasztalható 2005-höz viszonyítva. Jelentősen csökken a központi fejlesztési feladatokra
szánt pénz összege, a decentralizált területfejlesztési programokra szánt keret, s sajnálatosan
a rendkívül fontos idegenforgalmi fejlesztésekre szánt összeg nagysága . A
közmunkaprogramok is kevesebb pénzből gazdálkodhatnak 2006-ban mint 2005-ben tehették :
csökken ugyanis az autópálya-építést segítő közmunkaprogram, a nemzeti parkok
közmunkaprogram címek költségvetési támogatása . Kevesebb jut a köztisztviselők és
pedagógusok internet-hozzáférésének támogatására elkülönített keret is 2005-höz viszonyítva .
Émlékezetes, hogy mennyit hallhattunk az elmúlt időszakban a szociális földprogramról . Nos
a költségvetési tervezetben - bátran és igazságosan - csökken a korábbi évek szociális
földprogramjának fenntartására, a hátrányos helyzetű kistérségek és települések rászoruló kis
családi gazdaságainak támogatására szánt keret 2005-höz viszonyítva . Nem járnak jól az
önkormányzatok sem, hiszen kevesebb lesz a belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztésére
elkülönített összeg. A 2006-os költségvetés vesztese lesz a kerékpárostársadalom is, hiszen
csökken a kerékpárutak építésére szánt keret is 2005-höz viszonyítva. Ugyanakkora összeg
szerepel a 2006-os költségvetésben a tavalyihoz viszonyítva a Regionális Fejlesztési Tanácsok
és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007-
2013) működési kiadásai cím, továbbá Megyei Területfejlesztési Tanácsok és
munkaszervezeteik működési kiadásai cím mellett. Mindez természetesen az inflációs rátával
számolva csökkenést eredményez a címeknél. A kistérségi fejlesztési tanácsok és
munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi
koncepció elkészítése) cím esetében azonban drasztikus elvonás tapasztalható, majd 400
millió forinttal kevesebb jut erre a célra . Az INTERREG Közösségi kezdeményezés
programjainál azonban növekedés mutatható ki, azonban azt gondoljuk, hogy ennél is többre
lenne szükség.

Véleményünk szerint 2006-ban a területfejlesztési ágazat vesztese lesz a kormány
költségvetésének, a szocialisták ígéretei ellenére nem jut több pénz vidékfejlesztésre, sőt több
helyen drasztikus elvonások tapasztalhatók. Mindezért a kisebbségben maradt képviselők
elfogadhatatlannak tartják a költségvetési tervezetét, s általános vitára nem javasolják a
Magyar Országgyűlésnek.

Budapest, 2005. október 25.

Mikes É
YY
v~a

területfejlesztési bizottság
alelnöke
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