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Tállai András (FIDESZ)
K/8334. számú írásbeli kérdése
„Mi vezetett az 1054 Mrd Ft-os

államháztartási hiányhozT'
címmel

A 2003 . évi államháztartási hiány magyarázatához kapcsolódó kérdéseire a
következő tájékoztatást adom .

1 . „Mekkora volt a nyugdíjak területén kifizetett összeg a 100 napos
program eredményeként és 2002-ben és 2003-ban?"

2002-ben a társadalombiztosítási alapok összes nyugdíjkiadása 1570,8 milliárd
forintot tett ki, ebből közel 53,0 milliárd forint a kormányprogramban foglaltak
végrehajtását jelentő egyszeri 19 000 Ft/fő juttatás . Ennek fedezetét a 2002 . évi
költségvetést módosító 2002 . évi XXIII . évi törvény biztosította . 2002-ben a
nyugellátások emelésére három alkalommal került sor, januárban 9,7 %-os
mértékű volt az emelés, amelyet májusban 4,5 %-os mértékű, novemberben
további l. %-os mértékű emelés követett, mindkét esetben az év elejéig
visszamenőleges hatállyal történt az intézkedés . Így az egyéni nyugdíjak átlagos
évi növekedése 15,8 % volt .

Előzetes adatok szerint a 2003 . évben a két társadalombiztosítási alap összes
nyugellátási kiadása 1722,4 milliárd forint, melyből az 53 heti nyugdíjra
fordított kiadás mintegy 33,5 milliárd forintra tehető, a novemberben
végrehajtott 25 %-os mértékű özvegyi nyugdíjemelés mintegy 3,0 milliárd
forinttal növelte az adott évi kiadásokat . 2003-ban két alkalommal került sor a
nyugdíjak emelésére, januárban 6,3 %, majd novemberben 2,2 %-os kiegészítő
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és visszamenőleges hatályú emelés történt, az egyéni nyugdíjak éves évi átlagos
növekedése az 53 . heti nyugdíjat is figyelembe véve 13,1 % .

2 . „Hány Mrd Ft jövedelemkiáramlást jelentett a 100 napos program jóléti
kiadásai és honnal biztosították erre a fedezetet?"

Az első 100 napos program főbb jóléti intézkedései és kihatása a következők
voltak:

•

	

2002 . augusztusában dupla összegű családi pótlék biztosítása 11,0 md Ft
•

	

2002 . szeptember 1-től a családi pótlék 20 %-os megemelése 7,0 md Ft
•

	

egyszeri 19000 Ft-os támogatás a nyugdíjasoknak és
a nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülőknek

	

59,9 md Ft
•

	

a közalkalmazottak fizetésemelése és járulékai 92,0 md Ft -
•

	

a minimálbér adómentessége 2002. szeptember 1-től 39,0 md Ft
•

	

az ingyenes gyermekélelmezés bővítése 4,7 md Ft
•

	

tv-üzembentartási díj átvállalása 3,7 md Ft
•

	

főiskolásoknak, egyetemistáknak ösztöndíjnövelés 1,0 md Ft

Az intézkedések fedezetének megteremtése a Magyar Köztársaság 2001 . évi és
2002 . évi költségvetéséről szóló 2000 . évi CX,XX111. évi törvény módosításáról
szóló 2002 évi XX111 . törvény keretében történt, amely a központi költségvetés
bevételi és kiadási főösszegét egyaránt 250,2 milliárd forinttal módosította, így a
bevételi és a kiadási tételek együttes változtatásával elrendeződött a forrásigény .

Konkrétan a fenti intézkedések közül a közalkalmazottak illetményemelése a
Miniszterelnökség fejezetén belül a céltartalékok 92 milliárd forinttal való
megemelésével történt .

A családi pótlékot érintő intézkedések következtében módosult a
Pénzügyminisztérium fejezetében a családi támogatások, egyéb szociális
ellátások és költségtérítéseken belül a családi pótlék és iskoláztatási támogatás
kiadási előirányzata, az eredeti 135 milliárd forintról 153 milliárd forintra . (A
családi pótlékra fordított tényleges kiadás ezt a módosított előirányzatot 1,9
milliárd forinttal haladta meg .)

Szintén a Pénzügyminisztérium fejezetén belül módosult - a tv-üzembentartási
díj átvállalása következtében - a Műsorszolgáltatási Alap támogatása 3,7
milliárd forinttal .
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A 19000 Ft-os egyszeri nyugdíjjuttatással összefüggésben - tekintettel az
érintettek különböző köreire - a Pénzügyminisztérium fejezetében a
jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások előirányzata 6,3
milliárd forinttal, a Nyugdíjbiztosítási Alap nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
46,1 milliárd forinttal, az Egészségbiztosítási Alap nyugellátások kiadásai pedig
7,5 milliárd forinttal kerültek megemelésre . Az egyszeri nyugdíjjuttatás
fedezetét a központi költségvetés biztosította . (A zárszámadás adatai szerint a
tényleges kifizetés a tervezettől egy kissé elmaradt .)

Az ingyenes gyermekélelmezés bővítés az Országimáza Központ által kezelt
előirányzat (4, 7 milliárd Forint) megszüntetéséből került rendezésre .

Az előző intézkedések 2003 . évi hatásai a 2003 . évi költségvetésben kerültek
elrendezésre. Ezek közül a családi pótlékot érintő intézkedések 2003 . évi
áthúzódó hatása 41 milliárd forint volt .

A rászoruló gyermekek ingyenes üdültetésének kivételével hasonlóan a 2003 .
évi költségvetésben kerültek elrendezésre a második 100 napos program jóléti
intézkedéseinek költségkihatásai is .
Ez utóbbiak közül :

a kisgyermekes apák 5 napi pótszabadságára járó díjazás költségvetési
ellentételezése a Pénzügyminisztérium fejezetében, a családi
támogatásokon belül egy új jogcímen került tervezésre 1 milliárd forinttal,
amelynek teljesülése 830 millió forint ;
a GYES nyugdíj melletti igénybevételének megteremtése, illetve az
ezzel kapcsolatos többletigény szintén az előző fejezeten belül a GYES
előirányzatában került megtervezésre 2,5 milliárd forinttal . Ettől a
teljesülés elmaradt, ez az intézkedés a GYES kiadásán belül kb . 650
millió forintot jelentett 2003-ban ;
a lakásépítési kedvezmény megemelése, illetve két gyermekig a
kedvezmény megelőlegezése a Pénzügyminisztérium fejezetében az
„egyéb lakástámogatások" előirányzat keretében került elrendezésre . Az
intézkedés hatása 2003-ban kb. 8,3 milliárd forint . A kedvezmény-
megelőlegezés intézménye a vártnál jóval kisebb kiadási szinten teljesült .
A várt 3 milliárdnyi megelőlegezés és kamatkiadás helyett mindössze 133
millió forint nagyságrendű kifizetés történt .
az ECDL vizsgadíj átvállalás 2003-ban az Oktatási Minisztérium
közoktatásfejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása előirányzat
keretében került tervezésre, amely a tervezett 640 millió forint helyett kb.
70 millió forintot igényelt ;



Kérem válaszom elfogadását .

Budapest, 2004 . január,, ."
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- A rászoruló gyermekek üdültetése mind 2002-ben 110 millió, 2003-ban
250 millió forinttal a költségvetés általános tartaléka terhére történt .

Üdvözlettel

Csaba
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