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Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága 2008 . szeptember 17-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta és azt – a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot és a kapcsolódó ASZ jelentést és az alábbi többség i
véleményt alakította ki .

A 2007. évben a konvergencia program végrehajtása folytatódott, a kit űzött pénzügyi
célkitűzések megvalósultak, egyes fontos makrogazdasági mutatók (pl . GDP, export,
államadósság mértéke) kedvezően alakultak .

A bizottság azonban elsősorban a feladat és hatáskörébe tartozó fejezeteket : az
Egészségbiztosítási Alap és az Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtását vitatta
meg .
Az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi helyzete kapcsán az Allami Számvevőszék is kiemelte ,
hogy 2007-ben az Alap 27,4 Milliárdos többlettel zárta az évet . A többlet nagyrészt a bevételek
növekedésének köszönhető , mely azt mutatja, hogy a kialakított szabályozások, a megtett
intézkedések megfelelő irányt jelentenek . A bizottság többsége – illetve a bizottság egésze is –
amellett foglalt állást, hogy a többlet az Egészségbiztosítási Alap fejezetében maradjon é s
szakmai prioritások mentén az ágazati problémák megoldására fordítsa a kormány.
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Az Egészségügyi Minisztérium beszámolója mutatja, hogy a 2007 . év során folytatódtak a
megkezdett szakmai programok. A népegészségügyi szűrővizsgálatok támogatása a Nemzet i

Rákellenes Program prioritásai mentén történt . A mentés fejlesztése, mentőgépjármű beszerzés

folytatása során a 2007 . évi forrásokból újabb 84 mentőgépjármű beszerzése történt meg . A

mentőállomások felújítási programjának folytatásában több mint tíz mentőállomást felújítása

fejeződött be vagy kezdődött meg.

A bizottság többsége fontos tartja–az Állami Számvevőszék által is leírt és a vitában is felmerült–
,ggyszámlM'munkáltatói és egyéni járulékfizetésb ő l fakadó nehézségek, problémák feloldását .
A bizottság többsége javasolja, hogy a kormány vegye figyelembe az Állami Számvevőszék által
is jelzett, finanszírozási szabályokkal, illetve a teljesítményvolumen korlát m űködésével
összefüggő problémákat és alakítsa ki az egészségügyi-finanszírozás stabil és kiszámíthat ó

rendszerét .

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

Budapest, 2008 . szeptember 17 .



Az Országgyű lé s
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 2008 . szeptember
16-i ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdés e
alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 9 igen, 8 nem,
0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A bizottság meghallgatta az előterjesztő Pénzügyminisztérium és az Állami Számvev őszék
jelenlévő képviselőinek szóbeli kiegészítéseit .

A többségi vélemény képvisel ői a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartják é s
javasolják az Országgyűlésnek elfogadásra (9 i, 8 n, 0 t) .

Budapest, 2008 . szeptember 16 .

Fogarasiné Deák Valéria
alelnök



Az Országgyűlé s
Európai ügyek

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2008 . szeptember 16-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 : 10 igen, 7 nem )

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottsága 2008. szeptember 16-i ülésén megtárgyalta a T/6133. számú

törvényjavaslatot . A bizottság az Állami Számvev őszék jelentését is figyelembe véve
megállapítja, hogy a központi költségvetés közvetlen bevételeinek és kiadásainak adata i

összességében megbízhatóak. Az Európai ügyek bizottsága külön üdvözölte, hogy az E U
Integráció fejezet beszámolója megbízható és valós képet adott a vagyoni és pénzügyi

helyzetrő l . A bizottság megállapította, hogy ez jelent ős előrelépést jelent az előző
zárszámadáshoz képest, amikor az európai ügyeket is érint ő kifogások merültek fel a

kormányzati struktúraváltás okán. Megjegyzend ő ugyanakkor, hogy egyes el ő irányzatok
beszámolóját az ASZ figyelemfelhívó, illetve korlátozott véleménnyel látta el .
A kormányzati szektor adósságának és hiányának tárgyalása során a bizottság az Európai
Unió módszertanát vette alapul, tudomásul véve, hogy az eltér az államháztartás i

elszámolásokhoz képest . Pozitív fejlemény, hogy a maastrichti hiánymutató jelentős
javulást mutat a 2006-os tényadatokhoz, valamint a 2007 . novemberi konvergenci a

programban foglaltakhoz képest egyaránt . Nem kedvező ugyanakkor, hogy a maastrichti



adósságmutató ugyanezen viszonylatokban kismértékű romlást mutatott, valamint, hog y
Magyarország továbbra is túlzott deficit eljárás hatálya alatt áll .
A bizottság a vita során vizsgálta Magyarország hozzájárulását az EU költségvetéséhez ,
továbbá az Európai Unió által folyósított, a központi költségvetésben megjelenő pénzügyi
forrásokat, illetve ezek mérlegét . A 2007. évben ez az egyenleg pozitív volt, közel 9 8
milliárd forintos többletet mutatott. Megjegyzendő , hogy költségvetésen kívüli tételként
agárpiaci támogatás és közvetlen termelői támogatás címén több mint 167 milliárd forin t
érkezett az EU-tól a hazai termelőkhöz. Így összesen 455 milliárd forint beérkezett forrá s
áll szemben a hazai befizetési kötelezettség 189,5 milliárd forintos összegével. Ez az
egyenleg nem tartalmazza a kiegészítő agrártámogatások (top-up) összegét, azonban ezek
kifizetése nem előfeltétele az uniós források felhasználásának.

A közösségi források felhasználása terén a 2007 . évben a legjelentősebb fejlemény a
2007-2013 közötti időszakra vonatkozó programok – az Új Magyarország Fejlesztési
Terv operatív programjai, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program –
elindulása volt . Miközben az e programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások már
2007-ben jelent ős előrehaladást mutattak, addig a folyósítások sok esetben a tervezettné l
később kezdődtek meg. Több területen problémát jelent a projektek kivitelezésének,
megvalósulásának különböző okokra visszavezethető lassúsága. Elsősorban ezen
indokoknak tulajdonítható, hogy az uniós források felhasználása a tervezetthez képest
jelentős elmaradást mutat. A központi költségvetési eszközök felhasználása ugyanakko r
kis mértékben túlteljesült, ez is igazolja, hogy az uniós források felhasználásána k
központi költségvetési akadálya nem volt .

Az uniós támogatások felhasználása szempontjából fontos megállapítás, hogy a 2005 . évi
keretekre vonatkozó N+2-es szabály teljesült, tehát forrásvesztés ilyen okból a 2007 .
évben nem történt . A lezárulóban lévő programok – mint a Schengen Alap támogatása i
vagy az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez tartozó operatív programok – kiegyenlítet t
megvalósulást mutattak. A lezáruló programok kedvez ő tapasztalatai optimizmusra adnak
okot a tekintetben is, hogy az induló programoknál sem jár majd végleges forrásvesztésse l
az időlegesen jelentkező elmaradás a kifizetések területén. Összességében a 2007 . évi
költségvetés végrehajtása az uniós források felhasználása vonatkozásában sikeresnek
tekinthető .
Az Európai ügyek bizottságának többségi álláspontja szerint a fentiekre tekintettel a
törvényjavaslat általános vitára alkalmas .

FtSZAGGY

Budapest, 2008 . szeptember 16 .
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Az Országgyű lés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2008. szeptember16 -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: 10 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

2007-ben a magyar gazdaság — külső és különösen belső — egyensúlya határozottan, a 2007 . évi
konvergencia programban is meghaladó mértékben javult . Az államháztartás eredményszemléletű
GDP arányos hiánya az el ő irányzott 6,8%-kal szemben 5,5% lett, ami az előző évhez képest több
mint 3,5 százalékpont egyenlegjavulást jelent. Az egyenlegjavulás közel fele a kiadás/GDP arán y
csökkenésébő l származott. A folyó fizetési mérleg hiánya a GDP százalékában 1,1 százalékpontta l
lett alacsonyabb a 2006 . évinél és így a GDP 5%-ára csökkent . A külső finanszírozási szükséglet a
folyó deficitnél jobban, 1,3 százalékponttal, a GDP 4%-ára csökkent 2007-ben .

Az államháztartásban végrehajtott nagymértékű egyensúlyjavítás törvényszerűen tükröződött a
gazdasági növekedés tavaly tapasztalt lassulásában . Ugyanakkor az erő teljesen visszaeső lakosság i
reáljövedelem ellenére csak mérsékelten csökkent a háztartások fogyasztási kiadása .
A belföldi kereslet negatív növekedési hozzájárulását jelentős mértékben ellensúlyozni tudta a
külkereskedelem pozitív teljesítménye .

A kiigazító intézkedések hatása a munkaerőpiacon is megjelent. A központi költségvetés i
szerveknél a személyi juttatások 2007. évi eredeti előirányzata 920,3 milliárd forint volt . A
teljesítés 994,4 milliárd forintot tett ki, amely 74,1 milliárd forinttal (8%) több az eredet i
elő irányzatnál . A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottaknál a 937,0 milliárd forint személy i
juttatások kiadáson belül a rendszeres személyi juttatások teljesítésére 694,1 milliárd forinto t
fordítottak, amely 24,9 milliárd forinttal, 4%-kal kevesebb az eredeti el ő irányzatnál .



A költségvetési szerveket érintő karcsúsítás következtében 2007 végére a szektorban
alkalmazottak száma 716 ezerre olvadt, éves átlagban a csökkenés elérte az 5%-ot . Az év első
felében a versenyszektor és a non-profit szféra még fel tudta szívni a közszférából elbocsátotta k
egy részét, a második félévben azonban már a versenyszférában is csökkent a létszám . Eves
átlagban mind a foglalkoztatottak mind a munkanélküliek száma csökkent az egy évvel korább i
szinthez képest. A munkanélküliségi ráta 2007 átlagában 7,4% volt, 0,1 százalékpontta l
alacsonyabb a 2006 . évben mértnél .

A nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetek összességében 8%-kal nőttek. Az év egészében a
versenyszektorban regisztrált 9,1%-os bérnövekedéséb ől körülbelül 1,5-2 százalékpontot

magyarázott az „ún. feketegazdaság elleni küzdelem” fehéredési hatása. A fogyasztói árak éves
átlagban a tartósan magas energia- és nyersanyagárak az eurozóna inflációját is jelent ősen emelték
8%-kal.

A nyugdíjba vonulás éves átlagos korcentruma nők esetében 57,5 év körül, míg férfiaknál 60 é v
körül mozog, azaz az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultsági korhatárt elérők általában
nyugdíjba is vonulnak — ebben a 2008 . január 1-jétől szigorított nyugdíjazási szabályozás i s
szerepet játszott -, ugyanis a döntő többség ekkorra már teljesítette a 38 év szolgálati id őt . Ez
részben magyarázatként szolgálhat a n őknél tapasztalt folyamatos aktivitáscsökkenésre .

Sikeres volt a pályakezdők Start-kártya programja, több mint 80 ezer fiatal váltotta ki . Az
elhelyezkedést illetően is kedvezőek a tapasztalatok mindhárom támogatási forma — START ,
START PLUSSZ, START EXTRA - esetében - a kártyával rendelkezők átlagosan mintegy 80%-
ának sikerült munkaviszonyt létesítenie .

Az adórendszer 2007. évi változását, az államháztartás bevételeinek a növelését az adó- é s
járulékalapok szélesítésével, a különféle kedvezmények visszaszorításával érték el . A százalékos
egészségügyi hozzájárulás módosítása a különböző formában megszerzett jövedelmek
adóterhelésének közelítését eredményezte .

A 2007. évben az adókulcsok változatlansága mellett az adótábla sávhatára 1 550 000 forintról 1
700 000 forintra emelkedett, miközben az adójóváírás rendszere nem változott . A 2007. évtől a
nyugdíjat, a mellette más — összevontan adózó — jövedelemmel is rendelkező magánszemélyeknél,
az összevont adóalapba be kell számítani .

A társasági adózás adóbázis szélesítését célzó változtatása, hogy 2007 . július 1-jétő l hatályba
lépett a minimális nyereség alapján történő adóztatás rendszere.

Az igazságos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében alkalmazott minimáli s
társadalombiztosítási járulékalap havi összege — a minimálbér emelkedése hatására — a korábbi
125 000 forintról 2007-ben 131 000 forintra növekedett . Az egyéni egészségbiztosítási járulék a

korábbi 6%-ról 2007-t ől 7%-ra változott . Nyugdíj melletti jövedelemszerzésük kapcsán 2007 .
április 1-jétő l a nyugdíjasok is fizetnek 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot .

A 2007 . évi Költségvetési Törvény a Munkaerő-piaci Alap bevételi és kiadási főösszegét
348 329,0 M Ft-ban határozta meg. Az Alap bevételi főösszege 366 809,0 M Ft-ra emelkedett, mí g
kiadásának összege 341 318,6 M Ft-ra mérsékl ődött, így az évi pénzforgalmi egyenlege 25 490 M
Ft-ra teljesült . Az MPA pénzügyi helyzete a 2007 . évben is kiegyensúlyozott volt .



A teljesített költségvetési bevételek 55%-át a munkaadói járulék, 25%-át a munkavállalói járulék,
10%-át a szakképzési hozzájárulás, 4%-át a rehabilitációs hozzájárulás, 4%-át a vállalkozó i
járulék, további 2%-át pedig a bérgarancia törlesztés és az egyéb bevétel tette ki .

A kiadások közül az Alap az aktív foglalkoztatási eszközök címen 48,9 milliárd forintot ,
szakképzési célú kifizetések címen pedig 25,3 milliárd forintot teljesített . A passzív ellátások
kiadása 90,2 milliárd forint lett, a teljesített kiadás 11,4 százalékkal elmaradt az előirányzattól . A

passzív ellátások el ő irányzattól való elmaradását elsősorban az eredményezte, hogy egyes ellátás i

formákban alacsonyabb lett a résztvevők tényleges létszáma. A bérgarancia kifizetések i s

elmaradtak, a felhasználás összege az el őirányzat 60,5%-át tette ki . Túlteljesült viszont a

közmunka céljára szolgáló pénzeszköz átadás . Az Alap forrást biztosított többek között a
Regionális közmunka programra, az Erdőművelő közmunka programra, a Közúti közmunka
programra, a Téli-tavaszi közmunka programra. Az Alap EU társfinanszírozásra 9,7 milliár d
forintot adott át a Társadalmi megújulás operatív program (TAMOP) keretében megvalósuló, a
foglalkoztathatóság fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló programokra . Az
Alap 2007-ben is átadott pénzeszközöket m űködési, fejlesztési célra, többek között az

alapkezelőnek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak, az Országos Munkabiztonsági é s

Munkavédelmi Felügyelőségnek, ami problémákat jelenhet a kés őbbiekben a kiadási oldalon,
mivel az Alap által a költségvetési törvényben meghatározott pénzeszköz átadások — költségvetés i
befizetések, EU társ-finanszírozás, a Nyugdíjalap és a közmunka céljára történő átadás — az Alap

kiadási főösszegéhez viszonyítva egyre nagyobb hányadot tesznek ki .

Figyelembe kell venni az Állami Számvevőszék jelzését, mely szerint az MPA Foglalkoztatási é s

Képzési Alaprészének terhére előfinanszírozott támogatási összegek (HEFOP, TAMOP 1 .1 és

1 .2.) rendelkezésre bocsátása problémát szülhet .

A bizottság többsége úgy ítélte meg, hogy a megtett kormányzati intézkedések a fekete gazdasá g

visszaszorítását, a legális foglalkoztatás el ősegítését eredményezték. A képzési rendszer
piacorientált szemléletének támogatásával összekötött munkahelyteremtés, a szakképzettsége t

támogató, a szakma tiszteletét szem el őtt tartó feltételrendszer ösztönzése az elkövetkezendő
időszak kihívása.

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyabbá tétele, a munka világán kívül reked t
emberek foglalkoztatása kiemelt feladatként fogalmazódik meg .

Az elmúlt évben a foglalkoztatás el ősegítését, a munkahelyek számának gyarapodásához
szükséges gazdasági környezet megteremtését a költségvetés kiemelt fontosságú feladatkén t

kezelte .

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

2008 . szeptember 16 .



Az Országgyű lés Gazdasági é s
informatikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2008. szeptember 17-ei ülésén a
törvényjavaslatot — a Házszabály 95 . ' (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján - megvitatt a
és azt - a Házszabály 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános
vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 15 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemén y

A zárszámadás és a kapcsolódó ÁSZjelentés igazolja, hogy a konvergenciaprogramba n
vállalt kötelezettségek a kedvezőtlen makrogazdasági feltételek ellenére teljesültek .
Csökkent az államháztartás hiánya. 2007-ben kisebb a hiány, mint 2002-ben volt .
Magyarország lényeges lépést tett az egyensúlyi állapot eléréséhez, ebben a magya r
társadalomnak - vállalkozóknak és magánembereknek - jelentős szerepe van, ezért
köszönet illeti őket.
A bevételi terv túlteljesült. A korábbi hibákkal ellentétben most nem engedte el a kormány
a kiadásokat. A kormányzati intézkedések eredményesek voltak.
Fontos, hogy a TB-alapok egyensúlyba kerültek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni ,
hogy miközben a jövedelmek egy része nem visel terheket, az adókból több mint 370 Mrd
forinttal kellett támogatni az E-alapot.
Figyelmet kell fordítani az adókövetelések állományának növekedésére . Ezt részben a
hivatal jobb munkája, másrészt a csődbe ment és behajthatatlan követelést felhalmozó
vállalkozások okozzák. Nem értünk egyet az ÁSZ azon megállapításával, hogy az els ő év



után az adóhivatal adómegállapítási eljárását meg kellene szüntetni. Ezt a módszert
szerintünk fejleszteni kell.
Nagyon fontos, hogy a kiadások 93 %-át ellenőrizte az ÁSZ (ilyen mértékűmég nem volt) .
Örvendetes, hogy az EU források igénybevétele több mint kétszerese a nemzet i
befizetésnek.
Figyelmet kell fordítani arra, hogy a kivitelezés, teljesítés folyamata gyorsuljon, ezzel mé g
több forrás válik lehívhatóvá .
Az ASZ megállapításainak néhány tételével lehet vitatkozni, de a többsége visszatérő
probléma. Célszerű az egyes fejezetek gazdáinak a hibák kiküszöbölésére ütemtervet
készíteni.
A belső ellenőrzés megerősítését fontosnak tartjuk.
Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit az Országgy űlésnek értékelni kell!

Budapest, 2008. szeptember 17.

Göndör István



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyú7és Honvédelmi és rendészeti bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2008 . szeptember 16-a i
ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése
alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltakna k
megfelelően megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta .
(szavazati arány: 9 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

A zárszámadási törvény és az Állami Számvevőszék jelentése alapján megállapítható ,

hogy a 2007. évi fiskális célok teljesültek, az államháztartási egyensúly jelent ősen

javult. Az Állami Számvev őszék a központi költségvetés kiadási főösszege 93%-nak

minősítése eredményeként azt a következtetést vonta le, hogy a zárszámadás i

törvényjavaslatban szereplőpénzforgalmi adatok összességében megbízhatók.

A Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási előirányzata a beszámolási időszakban

341 946,3 millió forint volt, ami 324 707,9 millió forintra teljesült. A 2007-es év

elsődleges célkitűzése továbbra is a haderő professzionális jellegének megszilárdítása ,

a haderőreform lezárása és a Magyar Köztársaság nemzetközi szerepvállalásaiból é s

szövetségi kötelezettségeiből eredő feladatok teljesítése volt. Emellett folytatódtak a

megkezdett haditechnikai fejlesztési programok (Gripen vadászrepülőgépek bérlete,

gépjármű beszerzési program stb .) A költségvetési évben jelentős szervezeti



korszerűsítésre került sor, ami takarékosabb és magasabb színvonalú feladatellátás t

eredményezett. Kisebb hiányosságok feltárása mellett az Állami Számvevőszék mind a

HM Igazgatás mind a HM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában arra

a megállapításra jutott, hogy a gazdálkodás és az el őirányzatok felhasználása

összhangban volt a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal .

Rend- és közbiztonsági tevékenységre 2007-ben 350,1 milliárd forint állt

rendelkezésre, ami jelentős, 16.5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Rendészeti területen megfogalmazott legfontosabb célkitűzések a Rendőrség és a

Határőrség integrációja valamint a schengeni övezethez történő csatlakozás volt. A

célok mindkét esetben teljesültek: 2007. december 21-én hazánk északi és nyugat i

határain, 1139 km-es határszakaszon megszűnt a határellenőrzés, és 2008. január 1 -

től megkezdte működését a határrendészeti szolgálati ággal kiegészült rendőri

szervezet. Az átszervezésekhez szükséges pénzügyi eszközök az év folyamán

rendelkezésre álltak. E feladatok végrehajtásához az Európai Unió jelent ős forrásoka t

biztosított, amiből 26,9 milliárd forint került lehívásra . Az Állami Számvevőszék

véleménye szerint az uniós források és a társfinanszírozás tényleges felhasználása a

Schengen Alapnál volt a legkiegyenlítettebb . A számvevőszéki jelentés az Igazságyügy i

és Rendészeti Minisztérium fejezethez tartózó címek többségénél megállapította, hog y

az intézmények gazdálkodása és az előirányzatok felhasználása összhangban volt a

költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal . Három cím esetében (Központ i

Gazdasági Főigazgatóság, Rendőrtiszti Főiskola és BMKözponti Kórház Intézményei)

esetében tárt fel a számvevőszéki vizsgálat jelentősebb hibákat.

A fentiek alapján a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak többsége a Magya r

Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslato t

általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2008 . szeptember 16.

Keleti Győr
,afe`lno



Az Országgyű lé s
Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 2008 . szeptember 16-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: 16 igen, 13 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

2007-ben a magyar gazdaság egyensúlya határozottan, a 2007 . évi konvergenci a
programban közölt előrejelzést is meghaladó mértékben javult . Az államháztartá s
eredményszemléletű GDP-arányos hiánya az előirányzott 6,8%-kal szemben 5,5% lett . A
gazdaságpolitika által az adott helyzetben 2007-re szükségszerűen megjelölt fő célt tehát
sikerült elérni . Ezzel együtt eleget tett a Kormány társadalompolitikai céljainak is ,
miszerint a szociális támogatások, családtámogatások, nyugdíjkiadások a törvényekne k
megfelelően emelkedtek. Mindez különösen fontos, ha figyelembe vesszük az alább i
számokat :

A nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetek összességében 8%-kal n őttek 2007-ben. Az
év egészében a versenyszektorban regisztrált 9,1%-os bérnövekedéséb ől körülbelül
1,5-2 százalékpontot magyarázott a fehéredési hatás . A nemzetgazdaság egészében a nett ó
keresetek 2,8%-kal nőttek, így a reálkeresetek 4,8%-kal csökkentek 2007-ben . A
fogyasztói árak 2007-ben éves átlagban 8%-kal n őttek. A háztartások fogyasztása
2007-ben 1,9%-kal csökkent .



Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásait tekintve látható, hogy a jólét i
funkciókra szánt kiadások GDP aránya 2006-hoz képest csökkent : 32,1%-hoz képes t
2007-ben 30,9%-volt az arány. Mindez összefügg az adott évben bekövetkezet t
egyensúlyjavító intézkedésekkel . Mindezek mellett az e funkciócsoporton belül szerepl ő ,
társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások címen megjelenő kiadások a GDP 0, 1
százalékával lépték túl az el őirányzatot (16,7% helyett 16,8% . )

A társadalombiztosítási és jóléti funkción belül a költségvetés-politikába n
prioritásként is megjelölt nyugellátások nominális értéke növekedett az előző évihez
képest . Ezen felül a 2007 . évben tovább növekedtek a kiadások arányában, a családi
pótlékok és a gyermekeknek járó juttatások, valamint munkanélküli ellátások jogcíme n
folyósított összegek is .

Nyugdíj
A költségvetési törvény az Nyugdíjbiztosítási Alap bevételi és kiadási f őösszegét

egyaránt 2564,7 milliárd forintban és így — megtartva az államháztartási törvény elő írását
— „0” egyenleggel állapította meg .

Az Alap a 2007 . évet 2642,7 milliárd forint bevételi és ennél 0,2 milliárd forintta l
kisebb a kiadási főösszeggel zárta, az egyensúly közeli helyzet az elő irányzottná l
78,0 milliárd forinttal több bevétel és 77,8 milliárd forinttal több kiadás mellett jött létre .

Az Alap bevételeinek döntő részét, mintegy 68,2%-át (1801,4 milliárd forint) a
járulékbevételek (munkáltatói és egyéni befizetések) képezték . A 2006. évi teljesítéshez
viszonyított növekmény 352,1 milliárd forint (24,3%), míg a 2007 . évi előirányzatho z
képest a többlet 65,5 milliárd forint (3,8%) . Ezt a növekményt több tényez ő is
magyarázza :

— a tervezettnél nagyobb mértékben nőttek a járulékalapot képez ő jövedelmek;

- megjelentek a járulékfizet ői kör létszámának növelésére (jogviszony
rendezése) és a járulékalapok szélesítésére (minimum-járulékalap előírása) irányuló
intézkedések eredményei ;

— jelentkezett az un. bázishatás, a 2006. évi teljesítés jelentősen meghaladta a
2007 . évi előirányzat tervezésénél valószínűsített — döntően az I—VIII. havi adatokra
alapozott — várható értéket.
Az Alap bevételi többletéhez hozzájárult, hogy a magánnyugdíjpénztárakból érkez ő

átutalások összege (8,0 milliárd forint) mintegy 6,9 milliárd forinttal több az
előirányzatnál és az el őző évi teljesítésnek közel kétszerese. A társadalombiztosítás i
rendszerbe visszalépők száma mintegy 11,2 ezer fő volt .

A bevételek 18,3%-át a központi költségvetési hozzájárulások adták, a 484,0 milliár d
forint összegű teljesítés 5,2 milliárd forinttal kevesebb az elő irányzatnál . A megelőző
évben ez az arány 28% volt, a jelentős változás összefügg a munkáltatói járulékmérték
alapok közötti megosztásának módosulásával . A támogatás folyósítása négy jogcímen
történt :

— a GYES-en, a GYED-en, a GYET-en lévő személyek utáni térítés közel
31,0 milliárd forint, ez megegyezik az el őirányzattal, és 27,9%-kal több a
bázisidőszaki teljesítésnél ;



— a magánnyugdíjpénztárakba átlépettek kies ő járulékbefizetéseinek pótlására
biztosított összeg az el őirányzattal megegyez ően 297,5 milliárd forint, a 2006. évi
teljesítéshez viszonyított növekedés 23,5% ;

— az Alap bevételeinek és kiadásainak kiegyensúlyozására szolgáló támogatá s
előirányzata 143,7 milliárd forint, a felhasználás 138,5 milliárd forint . A törvényi
előírás szerint a december hónap utolsó kincstári napján kimutatott költségvetés i
egyenleg ismeretében kell a nullszaldó eléréséhez még szükséges összeget átutalni ,
ami maximum az I-XI. hónapokban ezen a jogcímen már átutalt összeg és az éve s
előirányzat közötti különbség lehet . Ebben az évben — ellentétben a korábbi évekkel —
nem volt szükség a teljes különbözet átutalására, ez magyarázza az el őirányzatnál
5,2 milliárd forinttal kisebb felhasználást ;

— 2007 . februártól egy további jogcímen is támogatáshoz jutott az Alap, a
korkedvezmény biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 17,0 milliárd forint
bevételt jelentett.
2007-ben az Alap saját kiadásainak összege 2642,5 milliárd forint, ez 77,8 milliár d

forinttal haladja meg a tervezett kiadási főösszeget . A többletet alapvetően — az évközi
2,4%-os kiegészítő és visszamen őleges hatályú emelés miatt — az előirányzott összeget
meghaladó nyugellátási kiadások indokolják. A 2006. évi összehasonlíthatóvá tett kiadás i
főösszeghez (a III . csoportú korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíja k
és az azokkal kapcsolatos egyéb kiadásokat is tartalmazó) viszonyított növekedés 10,6% .

Az Alap kiadásainak 98,8%-át a nyugellátásokra fordított összegek adják, a 2007 . évi
teljesítés 2611,6 milliárd forint . Ebből az összegből a 13 havi nyugellátásra kifizetett
összeg mintegy 193,6 milliárd forint .

A nyugellátási kiadások a megel őző évhez viszonyítva 10,7%-kal nőttek
(összehasonlítható adatokból számolva), ennek komponensei a következ ők voltak :

— 2007 . januárjában történt a 4,0%-os mértékű nyugdíjemelés, ami a
költségvetési törvényben rögzített makrogazdasági paraméterek 1,7%-os nett ó
átlagkereset-növekedés és 6,2%-os mérték ű fogyasztói árnövekedés súlyozatlan
számtani átlagának kerekítéssel meghatározott értéke . Az emelés mintegy 2736 eze r
főre terjedt ki, átlagos havi nagysága 2680 forint, a kiadások nagyságát minteg y
94,0 milliárd forinttal növelte ;

— 2007. novemberben került sor a 2,4%-os mértékű kiegészítő jellegű és
visszamenőleges hatályú emelésre . Erre azért volt szükség, mivel a fogyasztói árakra
és ezen belül a nyugdíjas réteg fogyasztására számított árindexre és a nettó keresetekr e
vonatkozó I-VIII és I-VII . havi adatok azt valószínűsítették, hogy a nyugdíjemelés
nagyságát alakító két paraméter várható értéke eltér a költségvetés kialakításáná l
feltételezett értéktő l. Az emelés mintegy 2674 ezer főre terjedt ki, az átlagos havi
összeg 1700 forint, a költségkihatás mintegy 58,5 milliárd forint (ideértve a 13 . havi
ellátás emelését is) ;

— 2007-ben tovább folytatódott a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló
2005. évi CLXXIII . törvény végrehajtása, január 1-jét ől az 55%-os mértékű özvegyi
nyugdíjak 60%-os mértékre emelkedtek. Szintén január 1-jétől történt az 1988 . január
1-je előtt megállapított saját jogú (öregségi és rokkantsági ellátások egyaránt)
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nyugdíjak nemt ől és szolgálati időtől függő differenciált mértékű emelése . Előbbi
mintegy 305 ezer főre kiterjedően éves szinten mintegy 12,6 milliárd forinttal növelt e
a nyugdíjkiadásokat, utóbbi esetében a létszám 593 ezer fő , a kiadási többlet mintegy
26,6 milliárd forint ;

— a költségvetés a kivételes nyugellátás-emelés el őirányzatát 700,0 milli ó
forintban, a kivételes nyugellátás megállapítására szolgáló el őirányzatot 200,0 milli ó
forintban, az egyszeri segély el őirányzatát 150,0 millió forintban határozta meg . A
rendelkezésre álló összegek teljes egészében felhasználásra kerültek . Kivételes
emelésben részesült közel 40 ezer fő , az egy főre jutó emelés havi átlaga 2918 forint ,
ami az előző évi emelések áthúzódó hatását is figyelembe véve mintegy 1,3 milliárd
forinttal növelte a kiadásokat . Kivételes nyugellátást állapítottak meg közel 1,3 ezer
főnek, az egy főre eső havi átlag 13 230 forint, egyszeri segélyben részesült közel 1 2
ezer fő, az egy főre jutó összeg 16 141 forint volt, az árvaellátás továbbfolyósítás a
közel félezer fő részére történt, az egy főre jutó összeg 30 906 forint volt ;

a 329/2006 (XII. 23 .) Kormányrendeletnek megfelel ően a vizitdíj
kompenzációját szolgáló nyugdíjemelésre is sor került, ez éves szinten köze l
2,0 milliárd forint kiadási többletet okozott ;

— az un. „automatizmusok” közel 59,0 milliárd forinttal növelték a
nyugdíjkiadásokat . Ebben a tényezőben a létszám növekedéséből és cserélődéséből ,
ennek következményeként az állomány-összetétel változásából, valamint a kiegészít ő
ellátások számának módosulásából adódó hatás jelenik meg.
2007-ben a nyugellátások reálértéke — a réteg-árindexel számolva és figyelembe vév e

a nyugdíjakat növelő valamennyi említett intézkedést — 2,2%-kal csökkent a megel őző
évhez viszonyítva .

Családtámogatás, lakástámogatá s
A családtámogatási rendszer 2006-ban történő átalakítása után 2007-ben a főbb

ellátások között érdemi átrendezések nem történtek, a jogosultsági feltételek lényegében
változatlanok maradtak . Így a kiadások növekedését egyrészt az ellátások emelése ,
másrészt az igénybevevők létszámának változása alakította .

A családi pótlékra fordított kiadások 2006 . évi tényleges kiadáshoz (318 213,0 milli ó
forint) képest 2007-ben mintegy 30 milliárd forinttal 9,5%-kal emelkedtek, amelyb ő l
6,2% a családi pótlék mértékének infláció-követ ő átlagos emelése, a többi a létszám- és
strukturális hatás . A családi pótlék 2007 . évi előirányzata 2,3%-kal teljesült túl, a
tényleges kiadás 348 510 millió forint volt .

A többi családtámogatási elem közül a GYES el őirányzata (57 590 millió forint)
2007-ben kissé alulteljesült (0,9%-kal), míg a GYED-re 2,7%-kal fizettünk ki többet ,
ténylegesen 77 246 millió forintot.

Lényeges az elmaradás a GYET vonatkozásában (10,8%), ami azt mutatja, hogy a
„főállású anyaság” intézménye évről évre egyre kevesebb szül őt vonz .

2007 . évben a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet ,
14 . Lakástámogatások cím, 1 . Egyéb lakástámogatások alcím kiadási elő irányzata



225,4 milliárd forint volt, amelyhez 228,5 milliárd forint folyósítás társult, ez 101,3%-o s
teljesítés . A 2007. évi teljesítés a 2006 . évihez képest 2,2%-kal több volt .

A teljesítés alakulásának főbb tényezői a következők voltak.
Az új lakások építéséhez és vásárláshoz, a három és többgyermekesek esetében

használt lakások vásárlásához és bővítéséhez igénybe vehető — 2005. február 1-jétő l
felemelt összegű — lakásépítési kedvezményre fordított kiadás 34,8 milliárd forint volt ,
ami a 2006 . évihez képest mintegy 20%-os csökkenést jelent . Az igénybevételt mérsékelte ,
hogy 2007-ben — a 2006 . évinél 1,2%-kal kevesebb — 44 .276 volt a kiadott építési
engedélyek száma. További csökkentő hatás volt, hogy a megkötött összes szerződésszám
18,9%-kal csökkent, ezen belül az új lakások építésére és vásárlására kötött lakásépítési ( —
vásárlási) kedvezmény szerződések száma a 2006 . évinél 15,2%-kal volt kisebb . A
kedvezmény igénybevételét növelte viszont, hogy a felépített lakások száma növekedet t
(36.159), ez 6,8%-kal volt nagyobb az előző évinél .

A 2002 . december 1-jétől bevezetett megel őlegezett lakásépítési kedvezményre
fordított kiadás — a gyermekvállalások egy részének a vártnál gyorsabb teljesítése miatt —
2006-hoz képest 2007-ben jelent ősen, 59,6%-kal növekedett . Az erre fordított kiadás
7,4 milliárd forint volt .

A 2005. február 1-jétől bevezetett fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylésér e
a gyermeket nevelő , 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek
jogosultak, ha használt lakást vásárolnak . A támogatásra 2007-ben 10,8 milliárd forint
volt a kiadás, amely az el őző évihez képest 26%-os csökkenést jelent . A támogatást
2007-ben 11 .100 igénylőnek folyósították a hitelintézetek . A csökkenés oka a megkötöt t
szerződések számának 24%-os mérséklődése volt .

A lakástakarék-pénztári megtakarításokhoz adott támogatásra fordított kiadá s
31,6%-kal, 18,6 milliárd forintra emelkedett .

Szociális támogatáso k
A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások emelése 2007-ben is a

nyugdíjemelésekkel azonos módon történt . Az ellátások éves szinten 6,5%-kal
emelkedtek. Bizonyos ellátások vonatkozásában a vizitdíj bevezetésével összefüggésben
is történt kompenzáció, amely beépült az ellátásba . Az e célra fordított kiadások 0,5%-kal
maradtak el az előirányzattól, amely mindösszesen 152 520 millió forint volt . Az
elmaradást a feltételezettnél nagyobb arányú létszámcsökkenés magyarázza .

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások emelése 2007-ben is a
nyugdíjemelésekkel azonos módon történt . Az ellátások éves szinten 6,5%-kal
emelkedtek. Bizonyos ellátások vonatkozásában a vizitdíj bevezetésével összefüggésben
is történt kompenzáció, amely beépült az ellátásb a

A jelentősebb kiadási tételeket kitevő ellátás-elemek közül kiemelked ő a politikai
rehabilitációs ellátások kiadásának 6,6%-os elmaradása, az egészségkárosodási járadék, a
bányászok korengedményes nyugdíja, valamint a rokkantsági járadék el ő irányzata viszont
2-4%-kal túlteljesült .

A közgyógyellátásra és egyéb térítésekre fordított kiadások együttesen 3,7%-ka l
maradtak el a tervezettől (27520 millió forint), amit a közgyógyellátásra fordított



kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesülése eredményezett . A közgyógyellátás 2006 .
július 1-jén hatályba lépő új rendszere segítette a kiadások további mérsékl ődését, így
2007-ben az előirányzatnál 5,1%-kal kevesebb költségvetési támogatás (19 924 milli ó
forint 21 000 millió helyett) került felhasználásra .

A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások el őirányzata 0,1%-on teljesült . Ennek oka ,
hogy ezen támogatások kifizetése nem ezen a finanszírozási csatornán keresztül, hane m
az önkormányzati rendszerben történt, de a támogatásokat a jogszabályi el őírásoknak
megfelelően valamennyi jogosult család megkapta .

A lakossági földgáz- és távhőszolgáltatás árkompenzációj ának finanszírozását az
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében megtervezett „Hozzájárulás a lakosság i
energia költségekhez” el őirányzat szolgálta. Az energiatámogatási rendszer átalakítás a
során a korábban minden fogyasztót megillet ő volumentámogatást 2007 . január 1-jét ő l a
jövedelmi szintt ől függő kompenzáció váltotta fel . A 2007 . évben mintegy 2,1 millió
háztartás részesült támogatásban, ebb ől 1768 ezer háztartás gáz-, 328 ezer távh ő
támogatást kapott . A „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” el őirányzat 2007.
évi összege 112 milliárd forint volt . Ebből a tényleges pénzfelhasználás 110 milliár d
forintot tett ki, amely a következőképpen oszlott meg: gázártámogatás 66,5 milliárd
forint, távhő támogatás 12,6 milliárd forint, a 2006 . évről áthúzódó kifizetések 29 milliárd
forint, valamint működési költség (MÁK) 1,8 milliárd forint .

Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatására a központi költségvetés általáno s
tartalékából 1,2 milliárd forintból az Ász adatai alapján az év végéig 1059,1 M Ft-o t
használtak fel .

A rendszeres szociális segélyezettek száma 2007-ben 183,4 ezer volt, 25 ezerrel több ,
mint 2006. évben. A növekedés részben az új típusú segélyezési rendszer bevezetésével ,
részben a tartósan munkanélküliek számának növekedésével magyarázható .

Szociális szolgáltatáso k
Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti

intézményrendszer keretei között 2007-ben csaknem 267,5 ezer fő ellátásáról történt
gondoskodás .

Szociális és gyermekjóléti alapellátásban több, mint 188,6 ezer fő részesül . Kedvező
folyamat, hogy az alapellátásban részesül ők száma már két éve folyamatosan nő .
2007-ben étkeztetésben 83,4 ezer fő , házi segítségnyújtásban több, mint 31,3 ezer fő ,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban csaknem 13,6 ezer fő részesült . Szociális nappal i
ellátás keretében 38 ezer rászorultról történt gondoskodás . A bölcsődés gyermekek szám a
több, mint 19 ezer, 2006-hoz képest mintegy 900 fővel nőtt .

Szociális, gyermekvédelmi szakellátásban 2007-ben közel 79 ezer fő részesült, több,
mint 95%-uk, 75,3 ezer fő bentlakásos, illetve átmeneti intézményi ellátásban .
Gyermekvédelmi szakellátásban több mint 20 ezer gyermekr ől, a hajléktalanok átmeneti
intézményeiben 3,6 ezer rászorultról gondoskodtak .

A szociális szolgáltatások finanszírozása terén 2007-ben lényeges változások
történtek, amelyek a kapacitásszabályozás bevezetését alapozták meg . A szolgáltatások



ugyan az utóbbi években fejlődésnek indultak, de az ellátottság területileg egyenl ő tlen, a
szolgáltatások színvonala sok esetben nem felel meg az el őírásoknak, a kapacitások
bővülésének iránya és mértéke nem szabályozott . Ezért a kapacitásszabályozás els ő
lépéseként 2007. január 1-jétől egyes új szolgáltatások, ellátottak után a fenntartó alany i
jogon a normatív hozzájárulás 50%-ára jogosult, amelynek további 50%-os kiegészítésér e
pályázati lehetőség volt. Az érintett ellátások a következők: jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, utcai szociális munka ,
lakóotthoni ellátás, demens bentlakásos ellátás, emelt színvonalú bentlakásos ellátás .

A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményeine k
2007. évi működési célú kiadása 243,3 milliárd forint volt, 3,3%-kal több az el őző évinél .
A szociális és gyermekvédelmi intézmények költségvetési támogatása 2007-be n
97,9 milliárd forint volt, az előző évinél 2,0%-kal kevesebb. A fenti számokból jól
látható, hogy az intézmények fenntartása a költségvetési támogatás és az intézményi
bevételeken túl jelentős, az előző évinél 13,5%-kal, 8,5 milliárd forinttal több – összese n
71,4 milliárd forint – saját forrást is igényelt az önkormányzatoktól . Mindez azt is jelenti ,
hogy az állami támogatások és hozzájárulások a saját bevétellel csökkentett foly ó
kiadások 51,9%-át fedik le .

Mind a közoktatási, mind a szociális, gyermekjóléti és -védelmi feladatokat ellát ó
egyházi intézmények, mind a közoktatási feladatokat ellátó, országos kisebbség i
önkormányzatok által fenntartott intézmények a normatív állami hozzájáruláson tú l
kiegészítő támogatásban is részesültek. Ennek mértékét a törvény a közoktatásban való s
oktatott, nevelt gyermekenként, illetve tanulónként 145 000 forint/fő/évben írta elő , a
szociális, a gyermekjóléti és -védelmi ellátásban pedig a megállapított normatíva 39,8% -
ában. Kiegészítő támogatásra összesen a közoktatásban 25,5 milliárdot, a szociáli s
ellátásban 1,8 milliárdot fordítottak .

Az Állami Számvevőszék Jelentéséb ől érdemes kiemelni az alábbiakat :
A szociális ellátásokkal kapcsolatos feladataikat az önkormányzatok (rendeletalkotás ,

támogatás megállapítása, felülvizsgálata, az ellátottak adatairól nyilvántartás vezetése, a z
ellátások kifizetése, állami támogatás igénylése) egyharmada megfelel ően látta el . Az
ellenőrzés a központi előírások figyelmen kívül hagyása miatt egyenlegében 3,1 M F t
támogatás elvonására tesz javaslatot az egyes jövedelempótló támogatásokat érint ően .

A közcélú keretüket felhasználó önkormányzatok – a közcélú foglalkoztatássa l
kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadások fedezetére – a közcélú foglalkoztatotta k
részére megállapított rendszeres szociális segély 90%-ának megfelelő állami támogatást
igényelhettek. E szabályozás kedvez őtlen hatása, hogy a közcélú keret kimerítésé t
követően az önkormányzatoknak – mivel a közcélú foglalkoztatásban résztvev ők részére
megállapított szociális segély összege után igényelhetik a központi támogatást – inkább a
magasabb összegű rendszeres szociális segélyre jogosultakat érdeke foglalkoztatni, a z
alacsonyabb összegű rendszeres szociális segélyre jogosultakat, illetve az együttműködést
vállaló, de rendszeres szociális segélyre nem jogosultakat pedig nem .



Az Állami Számvev őszék Jelentésében a szociális miniszter részére a következ ő
javaslatokat tette, melyek megoldandóak :

- a következő évekre vonatkozó költségvetési törvények 3 . számú mellékle t
Kiegészítő szabályok 5 . B) a) pontjának olyan módon történő meghatározását, hogy
az, a november 30 . és december 31 . között jogerős működési engedélyt kapó utcai
szociális munka esetében összhangban legyen a 3 . számú melléklet 11 .pontjában
meghatározott igénylési feltételekkel .
- a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szabályozását érint ően:

a) az ellátottak körének kiterjesztését a tartásra nem köteles gyámokkal, vagy
határozza meg a jegyzők által követendő szabályokat a gyám tartás i
kötelezettségének

b) a támogatásnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel azono s
időtartamra történő megállapítását .
- a normatív lakásfenntartási támogatásnál rendezni kell a lakásnagyság hitel t

érdemlő módon történő igazolási módjának szabályozását.
- a rendszeres szociális segély és a nettó minimálbér közötti különbözet olya n

mértékű legyen, hogy az munkavállalásra ösztönözze a segélyezetteket .

Ez utóbbi Javaslathoz kapcsolódik a Kormány „út a munkához” programja, amelyne k
célja a rendszeres szociális segélyen lév ő , tartósan munka nélküliek munkára ösztönzés e
és foglalkoztathatóságának javítása .

A fentiek ismeretében általános vitára alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot .

Budapest, 2008. szeptember 16 .



Az Országgy ű lés
Költségvetési, pénzügyi és

számvevőszéki
bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 2008 . szeptember -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 : Ik igen, 8 nem, O tartózkodás )

Bizottsági vélemény :

A 2007-es költségvetési év legfontosabb célkitűzése az volt, hogy gazdasági-pénzügy i
egyensúlyhoz vezető első teljes esztend ő eredményes legyen, alapozza meg a további id őszak
azon törekvéseit, melyek már nem csak a pénzügyi konszolidációra, hanem a gazdasá g
élénkülésére, a foglalkoztatás b ővülésére, az infláció mérséklésére, valamint a szociális biztonsá g
megőrzésére is koncentrálnak .
A stabilitáshoz vezető út leglényegesebb indikátorai a költségvetési hiány mértéke és a z
államadósság szintje .
Előbbire vonatkozóan már a 2006 . év zárása is kedvező folyamatokat jelzett, hiszen a
potenciálisan 11%-ot meghaladó deficitr ő l 9,2%-ra sikerült leszorítani a kiadások és bevétele k
egyenlegét.
A 2007-es tervek is - szerénynek éppen nem mondható - lépéseket irányoztak elő a 6,8 %-os
hiányprognózissal, de minden várakozást felülmúlóan a GDP 5,5%-ára sikerült csökkenteni a
deficitet és már látszódnak, hogy a konvergencia- program 2008-ra vonatkozó ambiciózus
elvárásai is sikeresen teljesülni fognak.



Hasonlóan eredményes az államadósság kezelésének folyamata . A korábban várt, akár 71%-ot i s
meghaladó adósságszolgálat helyett csupán 66%-ig csúszott fel a GDP arányos mutató . Ez az
előző esztendőhöz képest mindössze 0,4% növekedést mutat, így kijelenthető, hogy lényegében
az adósságspirál megállt, megkezdődhet az a folyamat, mely során az ország kin őheti az eddi g
felhalmozott tartozásait .
Köszönhető ez a külkereskedelem dinamikus fejlődésének. Az export 14%-ot meghalad ó
növekedése mellett az import csak 12%-kal b ővült, pótolva a belföldi kereslet visszaesését is . Az
áruforgalmi egyenleg gyakorlatilag egyensúlyba került, dacára a növekvő nyersanyag és energi a
áraknak, a fizetési mérleg hiánya pedig közel ötödével javult .
Persze az erőteljes korrekció más területeken áldozatokat kívánt . A gazdaság növekedése a
vártnál is jobban visszaesett . Még a leginkább realista előrejelzéseket – így a PM 2,2%-os tervét -
sem sikerült teljesíteni az éves ütem 1,3%-os GDP arányával . Az okok között ott van a
beruházások, a fogyasztás, a jövedelmek csökken ő aránya, illetve a foglalkoztatás stagnál ó
mértéke . Elmaradtak a közvetlen külföldi tőkebefektetések is az előző évitő l, ám ez lényegében
egyetlen 2006 . végén lebonyolított óriás-tranzakció következményének betudható bázishatás
eredője .
A fogyasztói árak változása a tervezett trendet járta be a költségvetési év során, ám volumen e
mintegy 2%-kal magasabban alakult a vártnál . Szerencsére az inflációs várakozások továbbra
sem épültek be, ezért reális a csökkenő pálya, a kormány és a jegybank közös célkitűzése .
Fontos kérdés ezeken túl, hogy milyen forrásból sikerült az összességében kedvező kép
kialakítása .
A költségvetés kiadási és bevételi oldalának elemzése jól mutatja, hogy míg 2006-ban fő leg a
bevételek növekedése szolgálta a konszolidációt, addig 2007-ben ez már közel fele-fele arányba n
megoszlott a bevételi többlet és a kiadások csökkenése között . Várható, hogy a konvergenci a
program későbbi szakaszaiban ez az arány tovább javul .
Lényeges, hogy az adóbevételek a tervezett szinten alakultak. A prognózisok javuló minőségét az
ASZ előzetesen is jelezte és most az utólagos ellen őrzés során is megerősítette . A kiadás i
szerkezet funkcionális megoszlása tulajdonképpen változatlan maradt . Továbbra is a jóléti
feladatok teszik ki az állami ráfordítások 60%-át . A működés 15% alatti a gazdasági funkciók
15%-ot meghaladó aránya mellett még az adósság szolgálat 8%-ot alulmúló mértéke adja ki a
teljes struktúrát .
A főbb kiadási tételek közül a családtámogatásokra fordított összegek enyhe 2% körül i
túlteljesítést mutatnak az elő irányzathoz képest. Hasonló a helyzet a lakástámogatásnál is .
A fogyasztói árkiegészítések mintegy 8 milliárdos megtakarításával szemben az egyedi é s
normatív támogatások durván 70 milliárddal haladták meg a tervezett mértéket .
A költségvetés kivételes részét képezik az úgynevezett felülről nyitott tételek, melyek a
tényleges, törvényben meghatározott feltételek beállta esetén az el ő irányzaton túl is korlátlanul
teljesíthetők. Sajnálatos tapasztalat, hogy ezek be is következnek . 2007-ben ilyen alapon közel 9 0
milliárd forintos többletkiadás keletkezett, ezért itt is szorgalmazni kell, hogy csökkenjen az ilye n
típusú feladatok száma és terjedelme, hosszabb távon pedig az automatizmus helyett eg y
céltartalék szolgálja a bizonytalanul tervezhető kiadások túlléphetőségének fedezetét .
A költségvetési év során enyhén csökkent az el őző évhez képest a fel nem használt előirányzat
maradványa . Szerencsére az 540 milliárd körüli el ő irányzat-maradványok ideje már a múlté, ám
úgy tűnik, hogy a 300-350 milliárdos sávban stabilizálódik a tárgyévr ől áthúzódó kiadáso k
volumene, ezért ha lassan is, de biztosan tovább csökkent - 400 milliárd alá - a halmozot t
egyenleg. Ha figyelembe vesszük azt, hogy ebbő l ráadásul 85 milliárd kötelezettség vállalássa l
nem is terhelt, már ott is vagyunk a kitűzött célnál .



Az állam működésének költségeit elsősorban a foglalkoztatott alkalmazottak létszámán keresztü l
lehet kordában tartani .
Az év során számos strukturális és humánpolitikai takarékossági intézkedés eredményeként 1 5
ezer fővel csökken a központi költségvetési szerveknél dolgozók száma, mely –bár nyilván a z
első évben nem- 75 milliárd Ft tartós megtakarítás fog biztosítani .
Sikeres volt a TB alapok eddigi konszolidációja is .
A Nyugdíjkassza – persze a járulékfizetéssel nem fedezett ellátások tervezett mérték ű
költségvetési támogatásával - nullszaldós lett, az Egészségügyi Alap, pedig 27 mrd Ft-os
többlettel zárt, köszönhetően az egészségügyi rendszert, a struktúrát, a szolgáltatást és a
gyógyszerellátást érintő beavatkozások pozitív hatásainak.
A kamatfizetésekben mintegy 100 md-os megtakarítás keletkezett részben a kisebb volumen ,

részben az alacsonyabb hozamok miatt . Am a magasan tartott, jegybanki alapkamat feleslegese n
szűkíti a költségvetés mozgásterét . A fogyasztási hitelek nagy részét nem forintban veszik fel, íg y
rugalmatlanok a központi bank kamatpolitikájára, az csak a költségvetés terheit növeli, miközbe n
a konszolidáció eleve arra irányul, hogy csökkenjen a közösségi fogyasztás.
Az önkormányzatok gazdálkodása biztosított volt 2007 . év során, azonban 2 kockázati tényező
kiemelést érdemel .
Egyrészt jelentősen nőtt a döntően megyei, megyei jogú városi önkormányzatok által kibocsátott
kötvények volumene. A kibocsátás az előző évi nyolcszorosára nő tt . A néhány éves türelmi idő
azt sejteti, hogy a következő ciklus első éveiben kezelhetetlen nyomásként fogja súlytani ezeket
az önkormányzatokat a törlesztési-visszafizetési kényszer . Másrészt az ASZ vizsgálatai azt
mutatják, hogy romlik az önkormányzati rendszer költségvetési beszámolóinak megbízhatósága ,
ami szintén az utóbb feltárt hibák következményeinek adott település által elháríthatatla n
kockázatait vetítik előre .
Ezek a tapasztalatok is erősítik az önkormányzatok regionalizációjának és szükséges mérték ű
integrációjának sürgősségét .
Az EU kapcsolatok pénzügyi egyenlege immár hagyományosan pozitív . Befizetések terén köze l
25 md-os megtakarítás keletkezett, s bár a tervezett, a költségvetésen átfolyó EU forráso k
felhasználásától érdemben elmaradtunk, a szaldó így is 100 md Ft . A költségvetésen kívül EU
támogatások pedig további 167 md-dal járultak hozzá a tényleges egyenleg kedvező
alakulásához .
Végül néhány mondat az ÁSZ tevékenységéről .
Ismét köszönettel adózunk a számvevők hatalmas és színvonalas munkájának. Megállapításaik
alapján az összkép változatlan, apróbb javulások mellet a korábbi hiányosságok jellemzik a 2007 .
évi költségvetési gazdálkodást .
Az eredő pozitív, hiszem a főösszeg 93%-ának minősítése alapján a központi költségvetés i
beszámoló megbízható és valós . Sajnálatos elemei az ellen őrzésnek, hogy egy új szerv, mely
éppen arra hivatott, hogy az egészségügyi ellátórendszer problémáit, visszásságait egyedileg i s
vizsgálja és kezelje – tehát az Egészségbiztosítási Felügyelet - nem tudja a saját gazdálkodása
terén a minimális követelményeket sem megugorni . Továbbra is zavaró a Kutatás é s
Technológiai Innovációs Alap számviteli fegyelmében, de a pályázati eljárásokban is mutatkoz ó
és régóta kifogásolt gondok megoldatlansága .
De lényegesebb és talán el őször kimondott tétel az ÁSZ részérő l, hogy a zárszámadás minősége a
jelenlegi rendszerben tovább nem fejleszthető .
Egyetértve az állítással konklúzióként az következik, hogy át kell alakítani a törvény i
szabályozást ezen a területen . Ha nem működik a széleskörű egyetértésen alapuló megoldás ,
vállalni kell a többségi jogalkotás kényszerét is, javítva mind a bels ő , mind a külső hitelességét a



költségvetési gazdálkodásnak . Majd minden későbbi kormány eldönti, hogy vállalja-e a
visszalépést belő le, kockára téve megítélését, saját hitelességét .
Egy új szabályalapú költségvetés a tervezés és a felhasználás során is megvonja azokat a
korlátokat, melyek tartósan biztosíthatják a költségvetés egyensúlyát, az adósságállomán y
csökkenését, s ezzel a gazdaság és a társadalom felzárkózását .

Budapest, 2008 . szeptember 16 .

abó Lajos
alelnök
(MSZP)

r



Az Országgyű lé s
Környezetvédelm i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága 2008 . szeptember 16-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 : 10 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetése a 2006 . évben alakult új koalíciós
kormány első teljes évének költségvetése volt . Feltételeit a nemzetközi pénzügyi-gazdaság i
környezet, az uniós tagságunk következményei alapvetően határozták meg. Ennek és a
környezetvédelem integrációjának következménye, hogy a környezetvédelem több fejezeten belü l
is megjelenik, nem pusztán a környezetvédelmi és vízügyi minisztérium költségvetése részeként .

A tárca 2007. évi költségvetését a zárszámadás fejezeti beszámolója nagy mélységben tárgyalj a
összesen 260 oldalon . A részletes kiegészítő anyag magas információtartalma jó segédeszközként
is hasznosítható .

A környezetvédelmi tárca 2007 . évi költségvetése egyes, nem kalkulálható események
(elsősorban a 2006 . évi árvíz) következtében az el őző évihez képest jelentősen eltérően alakult ,
lényegesen csökkent . A 2007.

	

évi összesített számok ennek megfelelően :
- az 57,7 milliárd (md) Ft kiadási terv 112,4 md Ft-ra módosult, 104,2 md Ft-ra teljesült .
- a forrásoldal 48,9 md Ft tervezett, 52,1 milliárd Ft-ra módosított támogatás előirányzat mellett

52,4 milliárd Ft támogatással 100 %-ra teljesült .
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- a bevételek is a módosított tervek szerint alakultak: 8,8 md Ft eredeti, 35,0 md Ft módosított ,
35,6 md Ft teljesített eredmény valósult meg 2007-ben .

Tény, hogy az uniós forrásokkal és a központosított bevételekkel együtt valójában lényegesen
magasabb a tényleges környezetvédelmi ráfordítások összege : a 162,2 milliárd forint kiadás
ellenoldalaként 118,2 milliárd forint bevétel és 72,8 milliárd forint támogatás teljesült .

A környezetvédelmi bírságbevételek jelent ősen csökkentek, meghatározóan a szennyvízbírságo k
területén. A termékdíj bevételek az előirányzathoz képest néhol számottevően eltértek, a
reklámpapírok és a elektromos berendezések ,javára" .

Pozitív eredmény az is, hogy népgazdasági szinten az államháztartás környezetvédelmi kiadása i
2006-hoz képest 20 %-kal emelkedtek, a GDP 1,4 %-a helyett annak 1,7 %-át tették ki .

A bizottság a zárszámadás tárgyalása során megvitatásra került a koalíciós kormány ezen événe k
tekintetében a törvényesség és a hatékonyság kérdése, melyet a ASZ folyamatosan vizsgál . A
bizottság megállapította, hogy ezek, az eredményességet segít ő kérdések a rendszerváltás óta ne m
kaptak kellő hangsúlyt. A bizottság kiemelked ően fontosnak találta, hogy a törvényesség
erősítésére jóval nagyobb figyelmet kell fordítani . A hatékonyság javításával kapcsolatban az a
vélemény fogalmazódott meg, hogy mindig lehet hatékonyabb megoldásokat találni és épp eze k
megismerése, feltárása indokolja, hogy a zárszámadást az Országgy ű lésnek meg kell tárgyalnia ,
vagyis a javaslatot általános vitára kell bocsátani .

A költségvetés végrehajtásának teljesítésér ő l szóló környezetvédelmi beszámolókat az Állam i
Számszámvev ők megbízhatónak és valósnak min ősítette . Az ÁSZ munkájának jelentőségét a 900
oldalas jelentésben a tárcára vonatkozó észrevételek jól tükrözik, mely megállapítások a tárc a
működési méretéhez képest nem jelentősek, de mindenképpen korrigálandók. Az észrevételek
között meghatározóak a pótlandó szabályozási kérdések és a számviteli jellegű hibák nem
haladták meg a 60 millió FT értéket, melyből 50 millió Ft egy téves besorolású összeg .

A zárszámadás által bemutatott helyzet megfelel ő alapot nyújt a további költségvetési tervezés
számára a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részér ől is. A beszámoló tényszerű ,
megbízható képet tükröz a 2007. évről, szerkezetében, tartalmában megfelel az el ő írásoknak, a
bizottság többségi véleménnyel általános vitára alkalmasnak ítélte .

Budapest, 2008. szeptember 17 .

Katona Kál án
elnök\t" -0,4 ;
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Az Országgy ű lé s
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága 2008. szeptember 16-ai ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . " (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján - megvitatt a
és azt - a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános
vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 10 igen, 8 nem) .

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tárgyalásakor a z
eredeti célkitűzések és az ahhoz rendelt források megvalósulását, valamint a kulturáli s
fejezetre vonatkozó, az Állami Számvevőszék jelentésében szereplő megállapításokat
vették sorra.
A fejezet gazdálkodásáról a beszámoló alapján megbízható és valós képet lehet alkotni ,
ezt az ASZ is megállapította. Az ASZ figyelemfelhívó záradékot kizárólag az állam i
vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény előírásai érvényesítésének elhúzódása miatt tett .
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a vagyonátadás, a társasági részesedése k
kivezetése nem ment zökkenőmentesen. Az OKM és MNV együttműködése révén az
átadás-átvétel 2007 szeptemberére eredménnyel zárult .

A központi költségvetési intézményrendszer hatékonyabbá tételét célul tűző, az
államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azoka t
megalapozó intézkedésekről szóló többször módosított 2118/2006 . (VI. 30.) Korm .
határozat végrehajtása során az intézmények fejezeti felügyeletének változása, m űködési



forma módosítása további döntést igényel . Így a Magyar Mezőgazdasági Múzeum OKM
fej ezetébe nem került át, illetve a Nemzeti Színház Zrt . és a Magyar Nemzeti
Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht . költségvetési szervvé vagy nonprofi t
gazdasági társasággá történő átalakítása nem fejez ődött be .
A Balassi Intézet létrehozása a kezdeti nehézségek ellenére eredményes és hatékony, ezt a
bizottsági tagok is elismerték .

A Nemzeti Kulturális Alap, mint elkülönített állami pénzalap m űködése, pályázat i
rendszere a bizottság tagjainak megítélése szerint kiváló .

Budapest, 2008 . szeptember 18 .

Dr. Pető Iván
elnök



Az Országgyűlés Külügyi és határon túl i
magyarok bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága 2008. szeptember 16-ai
ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 11 igen, 9 nem .)

Bizottsági vélemény :

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2007 . évi
bevételei elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének
fenntartására, a kitűzött fejlesztések megvalósítására, az ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a
bérpolitikai intézkedések megvalósításra:

• A külképviseleti hálózat működtetése gazdaságosabbá vált az innovatív új formákkal (közös unió s
képviselet, utazó nagykövetek, laptop diplomaták) .

• A közpénzekkel való felelős gazdálkodás megvalósítása érdekében a Kormány rendeletére megalakult a
2007-ben Magyar Külügyi Intézet, mely tudományos háttérintézetként biztosítja a Külügyminisztériu m
által elő írt feladatok teljes körű ellátását .

• A humán és pénzügyi erőforrások hatékony és takarékos felhasználását a tárca prioritásként kezelte a z
elmúlt költségvetési évben is .

A Külügyminisztérium ésszerű gazdálkodása folytán sor kerülhetett a külkapcsolati prioritásokban
meghatározott feladatok ellátására. Az Európai Unió és a NATO tagjaként részt vettünk a globális kihívásokbó l
elleni nemzetközi együttműködési programokban, a kisebbségi jogok védelmében, a demokratikus értékren d
széleskörű elterjesztésének támogatásában :

• Különösen figyelemre méltó az eddigi legjelentősebb magyar stabilizációs vállalás - az afganisztáni ISAF
keretében, Baglan tartományban magyar irányítással működő újjáépítési csoport – sikerének diplomáciai
elősegítése .



Magyarország nem csupán teljesítette a schengeni kritériumrendszert, hanem jelentős könnyítéseket,
kedvezményeket is kiharcolt a határ menti kapcsolatok, a határon túli magyarság számára . Ezzel is
támogatva a határon túli magyar közösségek gazdasági megerősödését, kulturális kapcsolattartását.
Számottevő a hozzájárulásunk az afganisztáni NATO művelethez, részt veszünk az iraki kiképző NATO -
misszióban.

• A Nemzeti Fejlesztési Együttm űködési Program keretében kiemelt támogatást nyújtottunk Bosznia-
Hercegovinában az egészségügyi-rehabilitációs, kereskedelemösztönző , mezőgazdasági, kormányzatot é s
civil társadalmat érintő , Szerbiában a kormányzatot és civil társadalmat érintő , oktatási, mezőgazdasági é s
vidékfejlesztési, Vietnámban a kormányzati kapacitásfejlesztési, mezőgazdasági-halgazdálkodási,
egészségügyi, oktatási és kereskedelemfejlesztési projektek .

Az elmúlt évben a Külügyminisztérium szervezeti és működési struktúrájában mindenkor fontosnak tartotta a z
államháztartás kereteihez, a költségvetés lehetőségeihez való alkalmazkodás szükségességének szem előtt
tartását. Ezt figyelembe véve, a bizottság támogatja a Pénzügyminisztériumnak a Magyar Köztársaság 2007 . évi
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat Külügyminisztériumra vonatkozó fejezetét .

Budapest, 2008 . szeptember 16 .



Az Országgyűlés Mezőgazdasági
bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságána k

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2008. szeptember 15-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)

Többségi bizottsági vélemény :

A Mezőgazdasági Bizottság többségi véleménnyel megállapította, hogy mind a zárszámadási tv . ,
mind az FVM fejezeti kezelés ű kiadásokról szóló fejezete hűen, reálisan tükrözi a 2007-ben lejátszód ó
gazdasági folyamatokat .

A magyar mezőgazdaság a kezdeti nehézségeken túljutva, 2007-ben teljes egészében az EU Közö s
Agrárpolitikájának rendszere szerint m űködhetett. A mezőgazdaság teljesítménye 2007-ben jelent ős
mértékben 13,3%-kal csökkent . A mezőgazdasági teljesítmény csökkenés a kora tavaszi fagyok, a
rendkívüli szárazság következménye, a rendkívüli id őjárás sok helyen 40-50%-os károkat okozott .
Nem az emberi tényezőkön múlott, hogy a növénytermelés kibocsátásának volumene több mint 20% -
kal elmaradt a 2006-os évit ő l .

Az agrárexport ezzel szemben jelentősen bővült. A 2007 . évi agrárkivitelünk értéke 4,8 milliár d
euró volt, ami a 2006 . évit közel 30%-kal haladta meg . Rendkívül fontos a magyar agrártermelők, a
hazai élelmiszeripar és a fogyasztók szempontjából az az intézkedéssorozat, amelyik a rossz minőségű,
- esetenként import – élelmiszerek piaca ellen irányult .
Mindezek mellett az Állami Számvevőszék jelentése alapján javasoljuk az FVM vezetésének, hogy a
fejezeti elszámolások, kötelezettségvállalások, utalványozási rendek további pontosításával javítsa a
pénzügyi elszámolási fegyelmet .

Budapest, 2008 . szeptember 15 .



Az Országgyű lé s
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2008 . szeptember 16-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)

Bizottsági vélemény :

A benyújtott törvényjavaslat és mellékletei, valamint a jogszabályi el őírásoknak
megfelelően bemutatott részletes beszámolók alapján megállapítható, hogy a
szolgálatok beszámolói a hatályos jogszabályoknak megfelel ően, az előírt
tartalommal, a számszaki előírásokat betartva készültek el.

A szolgálatok 2007. évi tényleges kiadásai 38.062,3 millió forintot tesznek ki, am i
a 2006. évi tényleges kiadásoknál 5,3%-al nagyobb . Ezt elsősorban a 13. havi
illetmény hat hónapra jutó részének előrehozása, az általános tartalékból kapot t
kormányzati támogatási többlet, valamint az előző évi maradvány igénybevétele
magyarázza. Ugyanakkor a 2007. évi fejezeti tartalék egy része kormányzati
döntés alapján elvonásra került .

A 2007. évben sikerrel teljesült a kormányhatározatokon alapuló ellen őrző
rendszerek fejlesztési terve, 1,8 milliárd forint értékben . Befejeződött a
figyelőkapacitás bővítése program. A 13. havi illetmény előrehozása a személyi
állomány részére 3,8%-os keresetnövekedéssel járt.



A 2007. évi költségvetés teljesítésénél 229,4 millió forint előirányzat maradvány
keletkezett, ami az előző évivel összehasonlítva csökkenést (2,4%-ról 0,6%-ra)
mutat. Az előirányzat maradvány szinte teljes egészében az intézményi beruházás i
kiadásokon keletkezett és teljes egészében szerződéssel lekötött.

A szolgálatok beszámolóit az Állami Számvevőszék is ellenőrizte, és jelentésébe n
megállapította, hogy a szolgálatok beszámolóikat az elfogadott alapelve k
következetes alkalmazásával készítették el. A beszámolók megfelelnek a törvény i
előírásoknak és a vonatkozó egyéb rendelkezéseknek; valamint a beszámolók
által bemutatott kép megfelel a szolgálatokról szerzett ismereteknek.

A fentiek alapján a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk .

Budapest, 2008. szeptember 16 .

Tóth Károl y
bizottság alelnöke



AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága 2008. szeptember 17-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . ' (1) bekezdése és 120. " (2) bekezdése alapján - megvitatta
és azt - a Házszabály 95 . , (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános
vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 12 igen, 9 nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság ülésén a Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslatról az Állami Számvevőszék jelentésének néhány részletéről ,
a közoktatás új, teljesítménymutatóra épül ő normatív támogatásáról és az egyházi intézménye k
állami támogatásának kérdéseirő l folyt vita .

A kormánypárti képviselők felvetették, hogy az ÁSZ egy korábbi, ez év első felében, az
OKM gazdálkodásának vizsgálatáról készített jelentésében szerepl ő megállapítás : „A 2007.
szeptember 1–jétől működő új normatív rendszerben a költségvetés az úgynevezett közoktatás i
teljesítménymutató alapján finanszírozza a közoktatási intézményeket, amely a korábbiná l
szorosabb kapcsolatot teremt a támogatás összege és a közoktatási szolgáltatás ráfordítása i
között.” és a jelenlegi beterjesztésében szerepl ő megállapítás között – amely az ellenzék i
képviselők szerint azt jelenti, hogy vissza kell térni a fejkvótás finanszírozásra – ellentmondás
van. A bizottság kormánypárti képvisel ői elfogadták az ASZ jelen levő tisztviselőjének
álláspontját, mely szerint a teljesítménymutatóra épül ő rendszer megtartása mellett az egy főre
jutó támogatásokat is fel kellene tüntetni a jöv őben a költségvetésben.



Az egyházi intézmények finanszírozásában sem alakult ki egyetértés a bizottságban . A
kormánypárti képviselők a Vatikánnal kötött megállapodás betartását tekintették a vita lezárásár a
alkalmas kiindulási pontnak. Támogatták az OKM azon törekvését, hogy a globálisan számol t
kiegészítő normatíva helyett át kell térni a szakfeladat szerinti számításra : gimnazistát
gimnazistával, nemzetiségi iskolást nemzetiségi iskolással, óvodást óvodással kel l
összehasonlítani . A megállapodás lényege a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülésének
biztosítása. Nem tarják helyesnek, s az egyházak valóságos érdekével is ellentétesnek vélik, h a
pusztán azért adnak át önkormányzatok iskolákat bármelyik egyháznak, hogy szabaduljanak a z
iskolafenntartás rájuk háruló terheit ől és a teljes költséget — az átvev ő egyház eszközként történő
felhasználásával — közvetlenül a központi költségvetésre terheljék .

Miután a Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 .
számú törvényjavaslattal kapcsolatban érdemi kritika nem hangzott el, a bizottság — kormánypárt i
— többsége általános vitára alkalmasnak tartotta .

Budapest, 2008. szeptember 17 .



Az Országgyű lés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztés i
bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága 2008 . szeptember 17- 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: 16 igen, 7 nem, 2 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság elé terjesztett törvényjavaslatból és az ahho z
kapcsolódó Állami Számvevőszéki jelentésb ő l kitűnik, hogy az önkormányzatok döntő többsége
a jelentős mértékű közszolgáltatási feladataik ellátásában 2007 . évben takarékosan, jó l
gazdálkodott, fenntartotta működőképességét, teljesítette a lakosság felé közszolgáltatás i
feladatát.

A helyi önkormányzatok a 2007. költségvetési év során 3 350,0 milliárd forint tárgyév i
bevételből gazdálkodtak, ami 3,7%-kal haladta meg az eredeti el őirányzatot és 3,2%-kal
magasabb az előző évi bevételnél .

Az önkormányzatokat a 2007 . évben 835,7 Mrd Ft állami támogatás és hozzájárulás, valamin t
513,3 Mrd Ft személyi jövedelemadó részesedés, összesen 1349 Mrd Ft illette meg, ami a 2006 .
évinél 4,6%-kal több. Év végére az előirányzat 1426,5 Mrd Ft-ra változott . A helyi
önkormányzatok támogatásának módosított elő irányzata 77,5 Mrd Ft-tal, 5,7%-kal haladta meg



az eredeti elő irányzatot. A pénzügyi teljesítés 1354,6 Mrd Ft, ami az eredeti el ő irányzattal köze l
azonos, a módosítottnak 95%-a és a 2006. évinél 2%-kal magasabb .

A helyi önkormányzatok éves pénzforgalmi hiánya a korábban tervezett 84 milliárd forintta l
szemben 53,9 milliárd forintban teljesült, mely a GDP közel 0,1%-os javulásának felel meg .

A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a az önkormányzatot illeti meg, melyne k
összege 513 246,0 M Ft volt . A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személy i
jövedelemadó 32%-a illeti meg.

A saját folyó bevételek összege 913,7 milliárd forint, amely 7,0%-kal haladta meg az el őző évit.
Ezen belül a helyi adók jelentősen növekedtek, a tervezett előirányzat 450,2 milliárd forint volt,
amely 505,3 milliárd forintra teljesült . Ez 55,1 milliárd forinttal - 12,2%-kal – több, mint a 2006 .
évi bevétel .

2007 évben már a többcélú kistérségi társulásoknak a közszolgáltatási feladatok ellátásába n
betöltött integráló szerepük csaknem teljes kör űnek mondható: a normatív, kötött támogatáso k
között 22,3 milliárd forintos támogatást folyósított a központi költségvetés számukra .

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév ő helyi önkormányzatok támogatásának 2007 . év i
eredeti előirányzata 12 500 M Ft. A módosított előirányzat 17 227,4 M Ft . Végső soron 17 227, 4
M Ft került felhasználásra, ami biztosította az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerül t
önkormányzatok működését .

A zárszámadási előterjesztésben és az ÁSZ jelentésben szereplő javaslatok hasznosítását a
bizottság elengedhetetlennek és indokoltnak tartja .

Budapest, 2008. szeptember 17 .

Gy. Németh Erzsébet
elnök
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Az Országgyű lés
Sport- és turisztikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága 2008. szeptember 15-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: 9 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

A Sport és Turisztikai Bizottság elé terjesztett törvényjavaslatból és az ahhoz kapcsolódó Állam i
Számvevőszéki jelentésb ől kitűnik, hogy a turisztikai és sport ágazatban a 2007 . évben
megfelelően gazdálkodtak, fenntartották működőképességüket, teljesítették feladatukat . Az előre
kitűzött célokat, a kormányprogram célkitűzéseit időarányosan teljesítették .

A turisztikai ágazat támogatását a költségvetésen belül a turisztikai célel őirányzat szolgálja, mely
a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze . Kezelését az
Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága látja el .
A 2007 . évi költségvetésről szóló 2006 . évi CXXVII . Törvény 9644,5 millió forintban határozt a
meg a turisztikai célelőirányzat 2007 . évi kiadási elő irányzatát, amelynek forrása szinte telje s
egészében költségvetési támogatás, 30 millió saját bevételt szolgált. Az elő irányzat
összességében 706,9 millió forinttal növekedett a szakmai feladatok ellátására . Összesen a 2007 .
évi turisztikai célel ő irányzat forrásai elérték a 10314,4 millió forintot. 2007-ben ebbő l a forrásbó l
a nemzeti turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozására 5150 millió forinto t
fordított a költségvetés . A tevékenység célja a vendégszám, a vendégéjszaka szám növelése,
illetve végső soron a turizmusból származó bevételek növelése .



Ki kell emelni a műemlékgyógyfürdők fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert összesen 1800 milli ó
forintot . Ezt az összeget négy pályázó használta fel .
2007-ben hazai finanszírozású regionális turisztikai pályázatok támogatására 890 millió forin t
került elkülönítésre .

A sport területén a korábbi évekhez hasonlóan az állami feladatok ellátására a források biztosítv a
voltak.
A központi sportintézmények tekintetében a közszféra reformlépéseivel összhangban sor kerül t
az intézményi struktúra átalakítására. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet a Nemzet i
Sportközpontok és a Testnevelési és-sportmúzeum összevonása összhangban áll a „kisebb -
hatékonyabb állam” célkitűzésével-, mely megmutatkozik az intézményi kiadások, és a létszám
csökkentésében .
A sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások funkción összesen 22 903,3 millió forint
állt rendelkezésre .
Sportcélú fejezeti kezelésű elő irányzatok 2007. évi eredeti előirányzata 12 .045,8 millió forint, a
2007. évi teljesítés 13.719,5 millió forint. A versenysportra 2007-ben 2,6 milliárd forint
támogatást nyújtott a költségvetés, mely jelent ős növekedést jelent az előző évi támogatáshoz
képest.

Mindezeket, valamint az Állami Számvevőszék által megfogalmazott javaslatokat
figyelembe véve a törvényjavaslatot a bizottsági többséget képvisel ő tagok általános vitára
alkalmasnak ítélték .

Budapest, 2008 . szeptember 17 .

Pál Béla
a bizottság alelnöke



Az Országgy ű lés
Egészségügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény
végrehajtásáról szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetéséről
szóló törvény végrehajtásáról szóló T/6133. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — a Házszabály 77. 5 (4)

bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt tey'esztik elő:

Az Egészségbiztosítási Alap évek óta instabil pénzügyi helyzete 2007-re némile g
megváltozott. A többletbevételeket a járulék és hozzájárulás bevételek túlteljesülése
eredményezte, a biztosítotti járulékmérték növekedéséb ől, illetve a keresetnövekedésbő l
eredően. Pozitív változás, hogy 9,7 millióra nőtt a nyilvántartott biztosítottak száma. Az E.
Alap elmúlt évi költségvetési többlete így 27,4 Mrd Ft. Mindennek azonban ára van : a
lakossági terhek jelentősen nőttek, az ellátórendszer leépítése pedig súlyos zavaroka t
okozott. Az ágazat válsághelyzetben van, az ellátórendszer likviditási problémákkal küzd .

A gyógyító-megelőző kassza kiadási előirányzata (713,8 Mrd Ft) még a 2006. évi kiadások
összegét sem érte el, hiszen ebb ől 23,4 Mrd Ft-ot tett ki a vizitdíj, kórházi napidí j
céltartalékának összege . A teljesülés 718,7 Mrd Ft volt. Az ÁSZ szerint ez valójában 741,3
Mrd Ft, mert ide tartozna az a 32,6 Mrd Ft, amelyet év végén a központi költségvetésne k
utaltak.

Az összevont szakellátás eredeti előirányzata 509,5 Mrd Ft, a teljesítés vizitdíjjal együttesen
számítva 526,3 Mrd Ft. Háziorvosi kassza: a 2007. évi 61,2 milliárd Ft-os elő irányzat még a
2006. évi teljesítést sem érte el . A 2007 . évi teljesülés végül 72,4 Mrd Ft, de ez a
vizitdíjbevételt is tartalmazza.

Az aktív fekvőbeteg-ellátásban több mint 25 százalékos leépítés történt . Az ÁSZ is
megjegyezte:,,az átalakítás egyes szakterületek, betegségcsoportok helyzetét eltérően,
esetenként hátrányosan érintette. Átgondolatlan az OPNI megszüntetése, a pszichiátriai
betegellátás jelenlegi helyzete, a Svábhegyi Gyermekszanatórium megszüntetése . Ezek az intézkedések nem
szolgálták az egyenlő hozzáférés esélyét, a korábbi magas színvonalú ellátás megtartását".

Az ÁSZ szerint az eltelt időszak tapasztalatai, eseményei az előkészítettség, az
átgondolt szakmapolitika hiányosságaira is utalnak . A struktúrát érintő problémák
további intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyekben a betegellátás érdekeit kell el őtérbe
helyezni. „E mellett nem kívánatos hatásokkal is számolni kellett: intézmények eladósodás,
várólisták kialakulása, ellátáshoz való hozzájutás időigényének növekedése” .



Az ÁSZ kritikakánt fogalmazta meg, hogy a várólisták a szív-és koszorúér betegségeknél
hosszú távon többletkiadásokhoz vezetnek, és nem szolgálja a betegellátás érdekeit .

Egyetértünk az ÁSZ véleményével, amely szerint a megváltozott struktúra és a jelenleg i
teljesítményfinanszírozás összhangja nem áll fenn, ami a helyzet teljes átgondolásá t
igényli . Az onkológia területén is láthatóak a várakozási id ő növekedésének jelei .

A gyógyszer-kiadások csökkenésének terhét a lakosság és a gyártói, forgalmazói kö r
viselte . A gyógyszertámogatási arány 6,8%-kal csökkent, ehhez jött még a 300 Ft-o s
minimális térítési díj és a vizitdíj . A lakossági gyógyszerteher-növekedés 2007-ben ige n
magas, 15,3 % volt .

Ellentmondásokat és bizonytalanságokat eredményezett, hogy a rendszer átalakításának
parlamenti vitája és a költségvetési vita egy időben zajlott. Az alapdíjak, a forintértékek alig
változtak, miközben továbbra is fennmaradt a teljesítmény-volumenkorlát . A Kormány a z
ASZ szerint is adós az egészségügy-finanszírozás stabil, kiszámítható és objektív
rendszerének kialakításával.

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

Budapest, 2008. szeptember 17 .

ikola István
agyar Isolgári Szövetség
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Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s

vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . szám ú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A kisebbségi vélemény képviselői részéről a következő két témakörben merültek fel
kérdések :

A Kormány jogkövető magatartása
Miközben 2007-ben hihetetlen szigorítást vezettek be a magyar adópolitikában, a
Kormány és szervei nem jártak élen az adózásban . A Szociális és Munkaügyi
Minisztériumnak 2007 . decemberében ,3 8,4 millió forint köztartozása állt fenn a z
APEH-al szemben. Ez az összeg az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
késedelmes adóteljesítésből származó késedelmi pótléka, aminek egy része még 2008 .
januárjában is fennállt .

Joggal merül fől a kérdés, hogyan kívánja a Kormány javítani az adózási morált, ha a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fej ezetnek 2007-ben több tízmillió forin t
adótartozása volt . Tisztában vannak-e azzal, hogy ha egy civil szervezet néhány eze r
forintos adótartozást halmoz fel, már nem is vehet részt egyetlen pályázaton sem? Az t
is szeretnénk megtudni, milyen okok vezettek az Észak-alföldi Regionális Munkaügy i
Központ tetemes adótartozásának kialakulásához, milyen személyi és fegyelm i
konzekvenciái lettek egy ügynek.



Határon túli magyarok támogatása
A 2008-as költségvetési törvényjavaslat a határon túli magyarok támogatására töb b
fejezetben mintegy 9 milliárd Ft-ot irányozott elő .

Az átszervezésekb ől fakadó átláthatatlan pénzügyi viszonyok mellett a költségvetés i
vitákban hangoztatott alulfinanszírozottság általános probléma .

A felülről nyitott, de ugyanakkor évről évre alultervezett oktatási nevelési támogatás
összege, a várakozásoknak megfelelően két milliárd Ft-tal, 3,475 milliárdról 5,490
milliárd Ft-ra nőtt (2006-ban a tervezett 3,475 milliárd Ft-ról n őtt 5,062 milliárd Ft-
ra) .

A Szülőföld Alap 1 milliárdos el őirányzata az év végére 2,323 milliárdra emelkedett .
Aggályosnak tartjuk, hogy évközben az Alap működésére fordítható költségek 5%-ról
10%-ra módosultak, és így a 18 fős létszámmal működő Szülőföld Alap Iroda 180,4
millió Ft költséggel működött, ami több mint háromszorosan meghaladta a tervezett és
a korábbi időszak működési költségeit! A 180 millió Ft-ból összesen 130 millió F t
került személyi juttatás és járulékok formájában kifizetésre .

Az ellenzéki vélemény képvisel ői nem fogadják el a Pénzügyminisztérium részéről a
feltett kérdésekre adott válaszokat sem .

Szászfalvi László
alelnök

Budapest, 2008 . szeptember 16.



Az Országgyű lé s
Európai ügyek bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az Európai Unióból érkező fejlesztési források kifizetése továbbra is nehézkesen a tervekhez
képest jóval lassabban halad, ez sajnálatosan okozhatja a források elvesztését is . Az Európai
Uniótól Magyarországra érkezett források (455 milliárd Ft) meghaladták a teljesített haza i
befizetési kötelezettség (189,5 milliárd Ft-os) összegét, de a költségvetésben megjelenő
(beérkezett) uniós források 38,4%-kal elmaradtak a tervezettől (466,7 milliárd Ft) ,
ugyanakkor a központi költségvetési eszközök felhasználása 3,6%-kal haladta meg a z
előirányzottat (165,6 milliárd Ft) . Igy az uniós forrásokat is tartalmazó elő irányzatok
teljesülése összesen 27,2%-kal maradt el a tervezett összegtől (630,2 milliárd Ft) .

Amíg az I . NFT-hez tartozó operatív programok esetében sikerült az el őrelépés a kifizetések
végrehajtása során, addig a Kohéziós Alap esetében jelentős elmaradás volt a tervezetthez
viszonyítva. A Kohéziós Alap vonatkozásában a 94,6 milliárd Ft teljesített kiadást 56 milliárd
Ft uniós és 38,6 milliárd Ft hazai forrás finanszírozta . Az elmaradás a közlekedési szektorban
volt jelentősebb, ahol az eredeti kiadási előirányzat (91,9 millliárd Ft) 57%-ra teljesült . Bár ez
az arány a környezetvédelmi projekteknél kedvezőbb volt (70%-os teljesítési adat), a két
szektorban együttesen 57,6 milliárd Ft-tal kevesebb összeg ű kifizetés teljesült a tervezettnél .
Az elmaradás okaként az intézményi változásokat, a közbeszerzési eljárások eredménytelen
zárulását, területszerzések elhúzódását, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos min őségi
problémák felmerülését — és annak jogi úton történő rendezése miatti elhúzódását — nevezté k
meg az érintett szervek.

A legnagyobb elmaradás a tervezetthez viszonyítva mintegy 112,7 milliárd Ft — az Új
Magyarország Fejlesztési Terv programjaival kapcsolatban figyelhet ő meg. Ennek oka, hogy
a tervezés során a folyósítások korábbi megkezdésével számoltak. 2007-től a mai napig az
UMFT keretében mindössze 35 milliárd forint került kifizetésre . Ez nagyon gyenge
teljesítmény, hiszen lassan eltelik a 2013-ig tartó ciklus negyede, és jelenleg a teljes keret fé l
százalékánál sem tart a kifizetés .



A 2007 . évi központi költségvetésben a FVM fejezet Folyó kiadások és jövedelemtámogatás
törvényi soron 98,6 milliárd Ft eredeti el ő irányzatot tervezett. A teljesülés mértéke 97,4
milliárd Ft volt . A teljesítésből top-up-ot érintő kifizetés 59,1 milliárd Ft volt, azaz a fejezet a
törvényi sor terhére még számos más agrártámogatást is finanszírozott . A top-up előirányzatot
külön törvényi soron nem tervezte meg a tárca, annak ellenére, hogy a PM Tervezési Körirata
ezt elő írja és az ASZ az előző évek ellenőrzéseiben is javasolta .
Az AVOP intézkedéseinek 2007. évi eredeti elő irányzata 32,9 milliárd Ft, mely 36,9 milliárd
Ft-ra módosult . A teljesítés mértéke 27,89 milliárd Ft volt .

Budapest, 2008. szeptember 16.
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Az Országgyű lé s
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magya r
Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. .' (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság szeptember 16-i ülésén tárgyalta meg a
Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetés végrehajtását . A törvényjavaslattal
kapcsolatban az alábbi kisebbségi vélemény alakult ki :

A foglalkoztatottság a hangzatos kormányzati propaganda ellenére nem b ővült az
előző évhez képest mivel az alkalmazásban állok száma 3926 ezer fő volt .
Foglalkoztatást tekintve az EU 27 tagországai között a 25 . helyen áll hazánk. Az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat Munkaügyi kirendeltségein nyilvántartot t
álláskeresők száma 2007. év átlagában 427 ezer fő volt, ami 8,5%-os azaz 33 ezer fős
növekedést mutat az előző év adatával összehasonlítva . A fiatalabb korosztályokban,
így a pályakezdőknél is nőtt a munkanélküliség 4,2 % -al illetve 1600 fővel. Az
álláskeresők (munkanélküliek) száma: valamennyi régióban nőtt. Legnagyobb
mértékben Közép-Magyarországon ami új jelenség, emellett a leszakadó régiókban is :
Észak- Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld .

A Munkaerőpiaci Alap eredeti kiadási előirányzata 348 329 millió forint volt ,
amelyből a munkanélküliek ellátására 90 122,4 millió forintot fordítottak, ezzel
szemben aktív foglalkoztatási eszközökre mindössze 48 858,8 millió forinto t
használtak fel . Szakképzésre és felnőttképzésre 25 251,3 millió forint kerül t
kifizetésre, ezzel szemben a foglalkoztatásban ennek a pozitív hatása nem keletkezik .
Az Alap kiadási főösszegének közel felét az ÁFSZ-nek, az SZMM-nek, OMF-nek ,
NSZFI-nek, a központi költségvetésnek és az Eu-s társfinanszírozásnak átadot t
pénzeszközök teszik ki, amelyekről nincs pénzügyi elszámolási kötelezettség a



Munkaerőpiaci Alap felé . (ÁSZ megállapítása) . Így a felhasznált pénzügyi források
hatékonyságáról, eredményességéről reális, megalapozott információval ne m
rendelkezünk. A munkahelyteremtés támogatására még a kiadási főösszeg 1 %-át sem
használták fel, de ezeknek a felhasznált forrásoknak több mint %-e egyedi
támogatásként öt nagy vállalkozás munkahelyteremtését szolgálta .

Összességében megállapítottuk, hogy a hazai munkaerőpiaci helyzet stagnált 2007 -
ben, a foglalkoztatottak száma nem nőtt, a munkanélkülieké pedig nem csökkent .
A munkavállalók 2/3-át foglalkoztató hazai mikro,- kis,- és közép vállalkozáso k
továbbra is hátrányban vannak a beruházást , fejlesztést el ősegítő pályázatokon a
multinacionális cégekkel, nagyvállalatokkal szemben .

A törvényjavaslat elfogadását nem támogatjuk .

Budapest, 2008. szeptember 16.

Bernáth
alelnök



Az Országgyűlés Gazdasági és
informatikai bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a Magya r

. Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133. számú

törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során

kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján - az alább i

kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság Fidesz-es és KDNP-s képvisel ői nem találták általános vitára alkalmasna k
a tavalyi év költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . A 2007. évi
költségvetés zárszámadásából kitűnik, hogy a kormány továbbra sem tesz meg
mindent a költségvetés átláthatósága érdekében . A kormány által véghezvitt kiigazítás
alapvetően rossz, hibás szerkezetű volt.

A zárszámadási dokumentumról általánosságban az Állami Számvev őszék
megállapította, hogy bár az tartalmilag tényszerű, de a dokumentum átláthatósága,
döntés-előkészítő jellege tekintetében évek óta visszatérő, tipikus hiányosságok
mutatkoznak.

A tervezettnél – és a 2006-os 9,2 százalékos mértéknél – kedvez őbb államháztartási
hiánymértéket az unió legalacsonyabb gazdasági növekedése, magas infláció és
stagnáló beruházások mellett érte el a kormány . A kiadások tervezettnél nagyobb
mértéke alapvetően a MÁV és a Volán társaságoknak juttatott 6o milliárd forintos
nem tervezett kiadás miatt következett be, melyek elköltése továbbra is minde n
koncepciót és szabályozást nélkülöz. A MÁV Zrt kormányzati negyeddel kapcsolatos

közreműködése is több kérdést vet fel .

A képviselőcsoport továbbra is problémának látja, hogy a kormányzat és a
minisztériumok különböz ő lépéseiket ad hoc módon, hatástanulmányok és megfelelő
előkészítés nélkül teszik. Ennek hatására főleg a beruházások területén rendkívüli

pazarlás tapasztalható . A fentiek miatt a bizottság Fidesz-es és KDNP-s képvisel ői
nem találták általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot .

Budapest, 2008. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a Magya r
Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás sorá n
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ,¢ (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A T/6133. számú „A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
törvény végrehajtásáról ” szóló törvényjavaslatot a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
képviselői nem tartják alkalmasnak általános vitára. A 2007. évi költségvetésről szóló
bizottsági és plenáris vitákban az ellenzéki képviselők többször hangsúlyozták, hogy a
szakterületekre a kormány által szánt költségvetési keretek nem fedezik telje s
mértékben a fegyveres szervek, továbbá a Magyar Honvédség kiadásait.
Véleményünket alátámasztják a 2007-es költségvetés végrehajtásáról szóló AS Z

jelentésben megfogalmazottak, a kormány által beterjesztett javaslat elfogadhatatlan,
hiszen az abban szereplő számok a szocialista kormányok eddigi regnálásának minde n
évéhez hasonlóan 2007-ben sem nyújtottak fedezetet a honvédelmi és a rendészet i
ágazat problémamentes működésének biztosítására. Mind a Magyar Honvédség, mind
a Rendőrség állománya azt tapasztalta 2007-ben, hogy élet-, és munkakörülményeik
nem javultak, sőt egzisztenciális helyzetükkel egyetemben egyre rosszabbá ,
kilátástalanabbá vált.

A 2007. évi honvédelmi költségvetés számai arról tanúskodnak, hogy a tárca
vezetése átgondolatlanul, nem a tényleges adatokhoz igazodva terjesztette be a
törvényjavaslatot. Véleményünk szerint a T/6133. számú zárszámadási
törvényjavaslatban a kisebbségi kormány megpróbálja jobb színben feltűntetni egyre
romló helyzetet. Mint azt 2006. év őszén, a költségvetési tervezet vitájában is
elmondtuk 2007-ben minden idők egyik legkisebb mértékű honvédelmi költségvetését
állította össze a tárca. A 2007. évben meghatározott honvédelmi költségvetés GDP
arányosan annak mértékének kevesebb, mint 1,3%-át tette ki, szemben a NATO által a
tagországoktól minimálisan elvárt 2%-kal. A költségvetési vitában hangsúlyoztuk,



hogy a büdzsé belső arányai a 2006. évihez képest is tovább romlottak, amely szerint
a személyi kiadások a költségvetés 47,6%-át emésztették fel, míg fejlesztésre csa k
12,4% jutott. A tárca a 2007. évben bérfejlesztéssel nem számolt. A személyi állomány
helyzetének további romlását idézte elő, hogy szolgálati lakás építését vagy vásárlását
nem tervezték, ugyanakkor a munkába járás támogatására jelent ős összeget
különítettek el. Már a 2005. és a 2006. évi honvédelmi költségvetésről is
megállapítható volt, hogy az a békeműködés jelentős kockázatait viselte magán, ám a
2007. évi költségvetésben feltüntetett számok nominálértékben még kevesebbne k
bizonyultak az azt megelőző évinél.

A zárszámadási törvénytervezetben szerepl ő adatok szerint a költségvetési év sorá n
meghatározó jelentőséggel bírt, hogy a MEH-ben, a minisztériumokban, az igazgatás i
és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006 . (VI. 30.) Korm. határozat, amely
szerint a HM igazgatási létszáma 499 főben került meghatározásra. A szervezeti
átalakítások során az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30)
Korm. határozat a fővárosi és megyei hadkiegészítő parancsnokságok
regionalizálását, egyes honvédelmi szervezetek más minisztérium alá történ ő
átsorolását, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak hatékony módo n
történő ellátását, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozását,
valamint a HM hivatalai és háttérintézményei hatékonyabb működési feltételeit
határozta meg.

Véleményünk szerint a haderő professzionális jellegének a megszilárdítása, a hader ő
átalakítása helyes álláspont, ezen törekvéseket 2007-ben is támogattuk, azonban úg y
látjuk, hogy az átalakítás fedezetét a 2007 . évi költségvetési zárszámadás i
törvényjavaslatban szereplő összegekből lehetetlenség biztosítani. A véleményükke l
kisebbségben maradt képviselők szerint a zárszámadási törvényjavaslat sem tükröz i
hűen a valós folyamatokat, s így azt a honvédelmi szakterületre koncentráltan ne m
tudjuk támogatni. Elfogadjuk, sőt támogatják is a Magyar Köztársaság nemzetköz i
szerepvállalásaiból és egyéb szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM fejezetre
háruló feladatok teljesítését, ám annak elsőszámú prioritásként való meghatározásáva l
nem értenek egyet .

A HM fejezet részére a 2007. évre a Költségvetési Törvény 278 228,5 M Ft kiadási ,
7200,0 MFt bevételi előirányzatot és 271 028,5 MFt költségvetési támogatást hagyot t
jóvá. A fejezet költségvetési beszámolójában szereplő adatok szerint a beszámolási
időszakban a kiadási előirányzat 341 946,3 MFt-ra, a bevételi előirányzat 21 895,0 M
Ft-ra, a költségvetési támogatás 293 816,3 M Ft-ra módosult . A pénzforgalom nélküli
bevételek módosított előirányzata 26 235,0 M Ft volt. A fejezet költségvetési
beszámolójában szereplő adatok szerint a teljesítés a kiadásoknál 324 707,9 M Ft, a
bevételeknél 20 860,3 M Ft, a költségvetési támogatásoknál 293 816,3 M Ft volt . A
pénzforgalom nélküli bevételek 23 465,5 M Ft-ra teljesültek. A számokból jól látszik,
hogy a GDP kevesebb mint 1,3 százalékát kitevő 2007. évi honvédelmi költségvetés
nem lett elegendő a feladatok végrehajtására, és a NATO kötelezettségeink ellátásár a
– ezt a tényt 2007. évi költségvetési vita során az ellenzék folyamatosan hangsúlyozta .
Mint mindannyian tudjuk, a Magyar Köztársaság, csatlakozva a Washingtoni



Szerződéshez, kinyilvánította, hogy védelmét a NATO közösségében kívánja
megvalósítani, és egyben vállalta a szövetséghez tartozás minden feltételét . A
Washingtoni Szerződés kimondja, hogy a tagországok folyamatosan kötelesek er ősíteni
saját védelmi képességeiket, és mindenekelőtt ezzel járulnak hozzá a kollektív
biztonsághoz. A zárszámadási adatokból és az Állami Számvevőszék által készített
jelentés számaiból világosan kitűnik, hogy hazánk 2007-ben – a 2006. évi adatokhoz
hasonlóan - nem tudta teljesíteni fenti vállalását, s őt a honvédelmi költségvetés évről-
évre csökken Magyarországon .

A 2007. évi zárszámadási adatokat vizsgálva az ellenzéki képviselők szerint
általános jellemzője volt 2007-ben az IRM költségvetésének, hogy a feladatvégzéssel
párhuzamosan a kormány nem biztosította kellő mértékben az anyagi hátteret a
szervek nyugodt működéséhez. Ez a mindennapokban azt jelentette 2007. év folyamán,
hogy a belügyi szerveknél a szocialisták 2002-es és 2006-os ígéreteivel szemben még
rosszabbak lettek a munkakörülmények, kevesebb pénz jutott az autók üzemeltetésére ,
benzinköltségre, javításokra, rendőrőrsök, kapitányságok, más belügyi intézménye k
még nominál értékben még kevesebb pénzből gazdálkodhattak, mint az előző években.
A 2007. évre vonatkozó költségvetési törvény rendészeti ágazatra vonatkozó fejezet e
néhány szembetűnő változást tartalmaz az előző évekhez viszonyítva. Jelentős és
indokolatlan módosítás volt a rendőrség költségvetési fejezetében, hogy a megyék ne m
jelentek meg a törvény mellékletében, ezzel megszűnt a szervezeti egységek m űködési
feltételeinek átláthatósága, véleményünk szerint ez lehetőséget adott a „zsebből
osztogatásnak” . Ezt a kormány által csak „módszertaninak” ítélt változtatást a z
Állami Számvevőszék is szóvá tette a 2007. évi zárszámadásról készített részletes
jelentésében: „ a Rendőrség az IRM fejezet 7. címen belül a korábbi évektől eltérően
további címekre és alcímekre való lebontás a törvényben nem szerepel . A címhez
2007-ben 21 rendőrségi intézmény (19 megyei Rendőr-főkapitányság /MRFK/, a
Rendészeti Biztonsági Szolgálat /REBISZ/ és a Köztársasági Őrezred /Őrezred/
tartozott. ”

A zárszámadási törvényjavaslat is említést tesz arról, hogy 2007. év folyamán a
rendészeti ágazatra fontos feladatok hárultak. Elég csak említést tenni arról, hogy az
év folyamán kerültek elfogadásra azok a parlamenti konszenzust igényl ő
törvénytervezetek, amelyek révén a Rendőrség és a Határőrség 2008. január 1-vel
összevonásra került, 2007. december 21-én pedig Magyarország teljes jogú tagjává
vált a Schengeni határövezetnek. Mindezen történelminek is nevezhető fejlemények
tükrében elgondolkoztató, hogy a megfelelő forrásokat a kormány nem biztosította a
bűnüldöző, bűnmegelőző és határrendészeti feladatokat ellátó szerveknek .

Az IRM fejezet 1-20. cím részére a 2007. évre a Költségvetési Törvény 352 601,4 MFt
kiadási, 47 262,5 M Ft bevételi előirányzatot és 305 338,9 M Ft költségvetés i
támogatást hagyott jóvá. A fejezet költségvetési beszámolójában szereplő adatok
szerint a beszámolási időszakban a kiadási előirányzat 422 083,6 M Ft-ra, a bevételi
előirányzat 88 482,1 M Ft-ra, a költségvetési támogatás 320 376,4 M Ft-ra módosult.
A pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 13 225,1 MFt volt. A fejezet
költségvetési beszámolójában szereplő adatok szerint a teljesítés a kiadásoknál 406



473, 5 M Ft, a bevételeknél 83 607,2 M Ft, a költségvetési támogatásoknál 320 541, 4
MFt volt. A pénzforgalom nélküli bevételek 12 774,0 M Ft-ra teljesültek .

A Tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat rendészeti ágazatra vonatkozó
megállapításait megalapozatlannak tartjuk, hiszen mind a közvélemény, mind a
szakmában becsülettel dolgozó, helytálló munkavállalók egyöntetű véleménye az volt
2007-ben is, hogy a Rendőrség alulfinanszírozottan működik, a munkatársak pedig
annak ellenére próbálják becsülettel végezni munkájukat, hogy a megfelel ő anyagi és
erkölcsi támogatást nem kapják meg. A Fidesz véleménye szerint 2007-ber folytatódot t
a 2006-os évre jellemzőfolyamat, amely szerint a szerveknél dolgozók jelentős része -
a rutinnal, megfelelő élet és munkatapasztalattal rendelkező kollégák - inkább a biztos
nyugd jat választották a kiábrándítóan alacsony rendőri bérek helyett. Ez a folyamat
azt eredményezte, hogy mind Budapesten, mind vidéken egyre nagyobb gondot okozott
már a tavalyi évben is a rendőrhiány.

Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának kisebbségben maradt
tagjai álláspontja alapján a 2007-os zárszámadási törvénytervezet általános vitár a
alkalmatlan, s a fentiekben kifejtett érvek alapján elutasítják azt .

Budapest, 2008. szeptember 16.

Dr. Lázár J. os
Fidesz – Magyar P . _ ári Szövetség



Az Országgy ű lés
Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

2007 . évben megtörtént a munkaegészségügyi feladatok teljes átvétele és beintegrálás a
az intézményi rendszerbe. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt végelszámolással
és a Munkavédelmi Közalapítványt megszüntették, feladatait az Országos Munkabiztonság i
és Munkaügyi Főfelügyelőségbe integrálták. Összevonásra került a Nemzeti Szakképzés i
Intézet . Az egyik legjelentősebb változás, hogy a polgári kormány idején létrejött Nemzet i
Család- és Szociálpolitikai Intézet 2007 . január 1-gyel megszűnt és helyette létrehozták a
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet .
Az SZMM által létrehozott háttérintézményi rendszerben az egyes hatóságoknál é s
intézeteknél előfordult, hogy a megbízási szerződéseknél, azokat határozatlan időre kötötték ,
illetve a megbízásos jogviszonyban lévő dolgozónak intézkedést érvényesít ő jogkört
biztosítottak, ami ellentétes a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megfelel ő elő írásával .
A Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények közül több helyen az intézménye k
szervezeti és működési szabályzatát a felügyeleti szerv nem hagyta jóvá, ami ugyancsak
jogszabály ellenes .
Az ÁSZ jelentés külön is felhívja a figyelmet, hogy az ORSZSZI ne kössön olya n
határozatlan id őre szóló megbízási szerződést, amely alapfeladat ellátására vonatkozik .
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a gázár kompenzációra szánt keret nem lett kimerítve ,
mintegy 4 milliárd forint maradt meg annak ellenére, hogy sok család számára komoly terhe t
jelent a gázszámla kifizetése .



Jól látható, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapnál a 2007 . évi bevételek 3%-al haladták
meg a tényleges előirányzatot és 2007-ben az összes kiadást finanszírozták, nem úgy min t
2006 évben, amikor a tényleges teljesítésnél 19,5 Milliárd forint hiány keletkezett .
A járulékbevételek összege 2007-ben 1 856,6 milliárd forint volt, ami a ténylege s
elő irányzatnál 4,3%-al magasabb és 24%-al haladta meg az el őző évi tényleges teljesítést . A
munkáltatók által fizetett nyugdíjbiztosítási járulék megközelítette az 1 527 Milliárd forintot ,
amely a 2006. évi tényleges teljesüléshez viszonyítva 26,6%-os növekedést jelentett. (Ne
feledjük el, hogy a munkáltatók által fizetend ő nyugdíjbiztosítási járulék mértéke a munkabér
24%-a volt 2007-ben!!) A központi költségvetés jelentős, közel 484 milliárdos összeggel
járult hozzá a nyugdíjbiztosítási alap bevételeihez . Ezen belül a legjelentősebb tételt a magán-
nyugdíjpénztárba lépők járulék kiesésének pótlására biztosította a költségvetés, több mint 29 7
milliárd Forinttal .
A központi költségvetés jelentős, közel 484 Milliárdos összeggel járult hozzá a
nyugdíjbiztosítási alap bevételeihez . Ezen belül a legjelentősebb tételt a magán-
nyugdíjpénztárba lépők járulék kiesésének pótlására biztosította a költségvetés, több mint 29 7
Milliárd Forinttal .
A nyugdíjak reálértéke 2007-ben 12 év után el őször 3,8 %-kal csökkent, ami legutóbb csak a
Horn-kormány idején fordult elő .
Ny. Alappal szembeni járuléktartozás az APEH adatközlése szerint 121,4 milliárd forint . Ezt a
hátralék értéket azonban nem lehet tényleges adózói tartozásnak minősíteni, erre mutatott rá
az Állami Számvevőszék jelentése is . Az Állami Számvevőszék vizsgálta, hogy a Ny . Alappal
szembeni járulék túlfizetés összege miért közelíti meg a 66 milliárd forintot . A kiválasztott
költségvetési szervek folyószámláinak elemzése és a bevallások közötti eltérés az adózók
önellenőrzésébő l és a rossz bevallásokból is következtethető . Az ÁSZ jelentés megállapítás a
szerint a túlfizetések magas értékét a nem megfelelő bevallás teljesítés eredményezte .
Továbbra is problémát jelent, hogy a kintlév őségek és a túlfizetések adatszolgáltatása ne m
terjedt ki a Startkártyával és az Ekhoval összefüggő járuléktartozásokra. Ez torzíthatja a Ny .
Alap tényleges egyenlegét .
Az Állami Számvev őszék újra megerősítette, hogy a munkáltatói és biztosítotti járuléko k
összegét külön-külön számlára kellene befizetni. Fenntartja továbbra is az ÁSZ azt a
véleményét, hogy a munkáltatók és az egyéni nyugdíjbiztosítási járulékot fizet őkrő l pontos
információk nem állnak rendelkezésre . Az ÁSZ megállapítja, hogy az önálló számlákra
történő befizetés és nyilvántartás az átláthatóság elengedhetetlen feltétele .

Budapest, 2008. szeptember 16,

torsos ózsef
ggyűl isi képvis • ő

agya Polgári •zövetség
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Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságának a Magyar

Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú törvényjavasla t

általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a

Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A kisebbségi véleményt megfogalmazó képviselők nem találták általános vitára alkalmasnak

a tavalyi év költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Megállapításaink

során döntően az Állami Számvevőszék véleményére támaszkodtunk.

Évek óta visszatérő, komoly hiányosság tapasztalható a költségvetés átláthatósága terén . E

tekintetben 2007-ben sem történt érdemi el őrelépés. Az időközben elbukott kormányzati

negyed projekt, az ÁPV Rt. átalakulása és működése, a négyes metró körüli anomáliák

alapvetően kérdőjelezik meg, hogy a kormány gondosan bánik az adófizetők pénzével . A

négyes metró esetében annak finanszírozási problémái — 2007 . évben 54 db kifizetést ,

összesen 2,3 Mrd Ft értékben indítottak el utalvány hiányában —, valamint a projek t

késedelme az elkövetkezendő évekre vonatkozóan is jelentős terhet róhat a Magyar Államra .

2007-ben a tervezettnél kedvezőbb államháztartási hiánymértéket ért el az ország . A

kedvezőbb hiánymérték ugyanakkor az unió legalacsonyabb gazdasági növekedése, az unió

egyik legmagasabb inflációja és stagnáló beruházások mellett valósult meg . Mindezek döntő
oka — s erre az Állami Számvev őszék külön is felhívta jelentésében a figyelmet —, hogy a

2006 őszén indult kormányzati kiigazítás alapvet ően a bevételek emelésére épült, azaz

bevételtúlsúlyos volt a kiigazítás . A megemelt adó- és járulékterhek nem kívánt

következményeként a vállalkozások mind nagyobb likviditási problémákkal küzdenek, ne m

tudják a közterheket megfizetni .



Az államháztartás kiadási oldalán alapvet ő , lényegi változás 2007-ben sem történt . A

koncepciózus, strukturális változtatások helyett a kormány a költekezés visszafogására a

fűnyíróelvet választotta. A központi költségvetési szervek finanszírozási helyzetét 2007-be n

is a tartósan magas – bár év végére csökkenő – tartozásállomány jellemezte. Mindez a

kormányzati munka azon hiányosságára utal, hogy a költségvetési intézmények feladataina k

és az ezek ellátásához szükséges forrásoknak az összehangolása még mindig nem történt meg .

A Társadalom Biztosítási Alapok esetében megállapítható, hogy a pozitív változások –

hasonlóan a központi költségvetéshez – az adó- és járulékemelésnek tudhatók be . Az

Egészségügyi Alap esetében a számvevők kiemelték, hogy a megszorítások következtében a

szolgáltatások színvonala visszaesett, miközben a lakosság terhei nőttek .

Az uniós források jelentős része 2007-ben kihasználatlan maradt . A legnagyobb elmaradás – a

tervezetthez viszonyítva mintegy 112,7 Mrd Ft – az ÚMFT programjaival kapcsolatba n

figyelhető meg.

Az önkormányzatok esetében évről évre romlik az elszámolások minősége, pontossága ,

megbízhatósága. Ez azonban elsősorban a helyhatóságok túlterheltségére, a forráso k

szűkülésére, és a pénzek lehívásához kapcsolódó szabályok bonyolultságára é s

változékonyságára vezethet ő vissza. A romlást elő idéző okok közül lényeges volt a

normatívák igénylési feltételeinek évenkénti nagyarányú változása, az elszámolás rendjéne k

módosítása és az önkormányzati intézmények intézményfenntartó társulásba, illetve többcél ú

kistérségi társulás fenntartásába való átadása .

Az Állami Számvevőszék súlyos kritikával illette az ÁPV Zrt. 2007-es működését és a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megalakulását . Az ÁPV Zrt . működése a vagyontörvény

hatályba lépése után nem volt átlátható, a vagyonelemek nyilvántartása nem volt megbízható .

A célként megjelölt hatékonyabb és takarékosabb állami gazdálkodás feltételeinek

megteremtése nem teljesült .

A gazdasági társaságok értékesítései során több esetben is komoly problémákat tártak fel a

számvevők. A Budapest Airport Zrt.-nél nem teljesültek a vagyonkezelési szerz ődésben

foglalt feltételek. A Bábolna csoportnál tovább folytatódott a vagyon felélése. A meg nem

térülő tulajdonosi kölcsönök és bankhitelek több mint 10 Mrd Forinttal terhelik a

költségvetést. A MALÉV esetében sem teljesült teljes kör űen a privatizációval elérni kívánt

cél. Az alacsony értékesítési ár ellenére az állami garanciális hitelek nem rendez ődtek, illetve

a szerződés feltételeit csak részben teljesítette a vev ő . A Volán társaságok szinte mindegyike

kénytelen vagyonfelélésen keresztül biztosítani működési feltételeit. Az Föld- és

Jelzáloghitelbank gyorsított részvényértékesítését végz ő tanácsadó kiválasztása és a

tranzakció nem volt átlátható, a privatizáció utáni tulajdonviszonyok nem tisztázottak .



A 2007-es költségvetés kiigazítás elhibázott szerkezete, a felelőtlen, pazarló ügyletek komoly

károkat okoztak a magyar gazdaságnak, s ezen keresztül az állampolgároknak . Mindezekre

való tekintettel a dokumentum nem fogadható el .

Budapest, 2008 . szeptember 16 .

Sz /Országgyűlés Költségesi, pénzügyi és

számvevőszéki bizottságának elnöke



Az Országgyűlé s
Környezetvédelm i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2007.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . 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 2007 . évi költségvetést törvényjavaslatként 2006-ban tárgyaltuk, melyhez akkor az Állam i
Számvevőszék igen komoly kifogásokat fogalmazott meg . Mivel a javaslathoz részlete s
számítási megalapozás, kiadási és bevételi kalkuláció, önköltség-számítás a tárca részér ől
nem készült, nem volt megállapítható, hogy a források elegend ő fedezetet biztosítanak-e a
KvVM és intézményei részére meghatározott feladatok végrehajtására .

A tárca költségvetése 2003. évtől kezdve folyamatosan csökkent, a 2007 . évi támogatási
elő irányzat a 2003 . évi 90,4 milliárd forinttal szemben már csak 48,9 milliárd forint volt, íg y
egyáltalán nem meglepő , hogy a tárca nem tudott olyan számítási anyagot el őállítani, amely
az elvégzendő feladatok végrehajtásához a forrásokat elegendőként mutatta volna ki .

A zárszámadás tárca által készített szöveges indoklása igen részletes és terjedelmes, összese n
270 oldal, amely terjedelmében meghaladja nagyobb tárcák, többek között a GKM
beszámolóját is . Az oldalszám nagyságával a tárca azt igyekszik bizonygatni, hog y
valamennyi szakterületén igen lázas munka folyik . Ehhez a minisztériumi főosztályok,
osztályok éves beszámolóit szerkesztették egybe, és ezt tekintik tárcabeszámolónak . A
vízügyi szakállamtitkárság beszámolója 1,5 oldalnyi, az ide tartozó osztályok valószínű leg
késve adták le a beszámolóikat, ezért kimaradhattak az összesítésből .

Az ilyen módon összeállított beszámoló nem tekinthet ő a miniszter tárcabeszámolójának ,
mivel nem mutatja a tárca valós súlyát, a kormányzati struktúrában elfoglalt szerepét, a
feladatellátás minőségét, nevetséges, hogy a képvisel őknek kell kiválogatni az egyes
osztálybeszámolókból a tárcaszint ű feladatok megvalósításáról szóló részeket .

A 2006-ban megszüntetett Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy i
Főigazgatóság 2007 . évben Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság néven ugyan,



de visszaállításra került . Ez helyeslend ő döntés, ugyanakkor a ködösítés és elhallgatás helyet t
célszerűbb lett volna beismerni az elkövetett hibát azzal, hogy a szöveges indoklá s
tartalmazza a visszaállítás indoklását, s őt akár az eredeti nevét is visszakaphatta volna az
intézmény .

A 2006. évben megszűntetett két felügyelőség, a leállított három laboratórium miatt történt
létszámleépítés, továbbá egyéb elrendelt létszámcsökkentés végrehajtására dönt ően 2007 .
évben került sor. Ehhez a felügyelőségek 728,1 millió forintnyi támogatást kaptak. Sajnos
nem lehet megállapítani, hogy a drasztikus leépítések mennyibe is kerültek és kerülnek ma is ,
mivel az üresen álló épületeknek is van üzemeltetési, állagmegóvási kiadása . A beszámoló
nem tesz említést a megszüntetett felügyel őségek és a leállított laboratóriumok miat t
keletkezett anomáliákról sem. Hiba volt továbbá a felügyel őségeket és a főfelügyelőséget egy
közös címbe pakolni, mivel a költségvetési el őirányzatok címen belüli felosztásánál a
főfelügyelőség erőfölényével való visszaélés lehetősége fennáll .

A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése el őirányzat 2004. évi létesítése óta a program
megvalósítására ebből az elő irányzatból 19,5 milliárd forint került felhasználásra. Nagyon
kevés, különösen ha figyelembe vesszük, hogy az 50 milliárd forintra tervezett els ő
szakasznak az elmúlt évben be kellett volna fej eződnie .

A Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai el ő irányzat finanszírozza a
Felső Tisza-vidéki és a Közép-Tisza-vidéki árvízvédelmi fejlesztéseket, de ebb ől kell
megoldani a Fels ő-Duna, vagy a Kis-Balaton fejlesztéseit is . A 114 millió forintnyi
elő irányzat állagmegóvásra sem elegendő . Néhány évvel ezelőtt kb. 10 milliárd forintnyi
támogatás állt ezekre e célokra rendelkezésre, ez került elsorvasztásra gyakorlatilag nullává .
A Kormány a Felső-Tisza és a Közép-Tisza fejlesztésére CEB hitelt vett fel, de a hitel t
mégsem erre fordítja.

A 2007-2013 közötti nagyprojektek előkészítése előirányzat 2005-ben létesült 1018,8 milli ó
forinttal . Az elmúlt 3 év alatt összesen 54,3 millió forint került felhasználásra, ami arra utal ,
hogy átgondolatlan volt a létesítése, illetve a tervezett összeg. Miközben a tárc a
forráshiánnyal küzd, ez az előirányzat feleslegesen köti le a tárca forrásait, ami pazarlás .
Véleményem szerint célszer űbb lenne sürgősebb fejlesztési célokra fordítani ezt a
pénzösszeget .

A Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat 2005 . évi megszűntetésével jogutó d
előirányzatok létesültek, amelyek összege az eredeti előirányzat 40 %-a volt . Azóta a jogutód
előirányzatokból a Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok el őirányzat elsorvasztásra
került . A Kövice 2005 . évi 24,5 milliárd forintnyi maradványából 2007 . év végén még 1,3
milliárd forint áll rendelkezésre, de mit tesz a tárca akkor, ha ez a maradvány is elfogy ?
Súlyos hiba volt a Kövice megsz űntetése, ezt minden szakmai fórum tudja, csak az illetéke s
pénzügyi kormányzat nem kíván err ő l tudomást venni .

Budapest, 2008. szeptember 17.

Katona Kálmán



Az Országgyűlé s
Kulturális és sajtóbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a Magyar Köztársaság 2007 .
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Egy 2006-os kormányrendelet nyomán össze kellet volna vonni egy sor kulturális intézményt ,
ám az abban foglaltak nem valósultak meg maradéktalanul . Jogosan merül fel a kérdés, hogy
ténylegesen mi értelme volt ennek, és hasznos intézkedés volt-e? Merthogy a Közlekedési
Múzeum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, az Orvostörténeti Múzeum átkerült a z
OKM fejezetbe, de a Mez őgazdasági Múzeum például nem . Az FVM 2007. június 4- i
tájékoztató megkeresése alapján a Magyar Mez őgazdasági Múzeumot nem kívánta az OK M
részére átadni, ezért a kormányhatározat módosítását kezdeményezte . Erre az érdekes
helyzetre csak rá szeretnénk világítani, hogy ha van egy kormány, annak van eg y
kormányhatározata, amelyet nem minden minisztérium tart magára nézve érvényesnek é s
követendőnek. Vagyis a kormány ugyan döntött egy kérdésben, ám az egyik szerve semmibe
veszi ezt a döntést . A konkrét eset kapcsán feltettük azt a kérdést is, módosították-e azóta ez t
a kormányrendeletet vagy továbbra is érvényben van?
A zárszámadási törvényben szó esik Ernst Múzeum Kht . átalakításáról is, amely sok vitá t
kavart. Tulajdonképpen a Műcsarnokot alakították át nonprofit gazdasági társasággá, csa k
mivel egyúttal összevonás is történt az Ernst Múzeummal, amely Kht .-ként működöt t
vélhetően, így egyszerűbb volt az egészet végigcsinálni . Feltettük tehát a kérdést, hogyan i s
alakult a Műcsarnok és az Ernst Múzeum sorsa szervezetileg, bizonyos értelembe n
tartalmilag?
A Nemzeti Színházról, a Filharmonikus Zenekarról, mint Kht .-ról is szól a Zárszámadás . A
szocialista kormány ugyanis a fenti intézmények költségvetési szervvé vagy nonprofi t
gazdasági társasággá történ ő átalakítását tervezte, mellyel kapcsolatban szakért ői vélemény i s
készült . Azt írják az anyagban, hogy a tárca módosító javaslatai alapján még további döntésre
vár ez az ügy. Hogy áll ez az ügy most 2008 . szeptemberében ?
Hasonló helyzet az, amikor azt mondta ki a kormány, illetve a kormány illetékesei, hog y
átadásra kijelölnek három olyan színházat, amelyik úgynevezett tárca-fenntartású színház : a
Budapesti Kamaraszínház Kht .-t, a Játékszínt, mint Kht .-t és a Pesti Magyar Színházat . Ám a
Fővárosi Önkormányzat azt mondta, hogy ő nem kívánja ezt átvenni, azaz nem terve z
strukturális változásokat . Most hogy áll ez az ügy, folynak-e tárgyalások az önkormányzattal ,
tudomásul vette-e a tárca, a kormányzat, hogy az önkormányzatra mégsem lehet ráerő ltetn i
ezt a három színházat? Mit terveznek az intézményekkel? Erről az anyag nem ír ,
tulajdonképpen nyitva hagyja a kérdést .
A Zárszámadás foglalkozik a Nemzeti Kulturális Alappal is . Látva most már nem csak ezt az
évit, hanem a folyamatos működését ennek az elkülönített állami pénzalapnak, minden év az t
mutatja, hogy egy nagyon jelentős pályázati mennyiséggel dolgozó szervezetről van szó .
Több mint 10 ezer pályázat érkezik, talán több mint 7 ezer nyertes pályázat is van, nyilván



azzal kapcsolatosan sok-sok teendő . Emlékszünk, néhány évvel ezelőtt átalakult a szervezet ,
bővült a létszám, megközelítőleg 30 új álláshellyel és egy valóban profi és önálló kezelő
szervezete lett az alapnak .
A Balassi Intézetről is szól a Zárszámadás, és hogy ha azt vizsgáljuk, hogy melyik terüle t
kapcsán született talán a legtöbb - az ÁSZ által jelzett - probléma, illetve az ASZ álta l
megfogalmazott teendők, ajánlások, ha a kulturális tárcát nézzük, akkor az egyik ilyen a
Balassi Intézet, ahol hét pontban is szerepelnek esetleges teendők az intézet felé .
A zárszámadási törvény foglalkozik a Magyar Nemzeti Filmarchívummal is . Tudjuk, a
filmtörvény, amit 2003 végén fogadtunk el egyhangúan a parlamentben, és 2004 . április 1-jén
lépett hatályba, tartalmazta, hogy a nemzeti filmvagyon vagyonkezel ői joga át kell hogy
kerüljön a Nemzeti Filmarchívumhoz . Most, ebben az anyagban, 2008-ban azt olvashatjuk ,
hogy nem került az APV Zrt . részérő l átadásra a Nemzeti Filmarchívum részére a nemzet i
filmvagyon vagyonkezelői joga, holott a filmtörvény ezt el őírja 2004 . december 31-ei
határidővel . Mi történt és mi nem történt meg határidőre ebben az ügyben?
Az ASZ jelentése a 349 . oldalon ír a szombathelyi színház el őkészítésének és a kivitelezé s
első ütemének támogatásáról. Egyébként egy skandallum az egész, meg hihetetlen, hogy a
kormány december 23-án, karácsony el őtti, szenteste előtti napon a 2258/2007-e s
határozatában döntött arról, hogy a szombathelyi színház kapjon egymilliárd forintot, ez t
átcsoportosították a helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül a normatí v
hozzájárulások cím közoktatási kiegészítő hozzájárulások alcím terhére, és ezt a pénzt át i s
utalták Szombathelynek még december 31-e előtt, a mi értesüléseink szerint . Ez 2007.
december végén volt, egymilliárd forintot utaltak át . Szombathelyen semmilyen színház nem
épül momentán, az egymilliárd forint ott van náluk. Meggyőződik-e valaki arról, azót a
meggyőződött-e, hogy mire költik ezt a pénzt, van-e ott valami hatástanulmány, van- e
egyáltalán a birtokukban olyan telek, ahová építeni akarják, mert még az is lehet, hogy ahov á
akarják, még csak nincs is a birtokukban . Mit tesz Szombathely ezzel az egymilliárd forinttal ?
Érdekes lenne, hogy hová t űnik a kultúrára szánt egymilliárd forint . Önmagában már ez a
momentum elég ahhoz, hogy a zárszámadási törvényt a Fidesz-KDNP Frakciószövetsé g
képviselő i ne tudják elfogadni . Ahol ez így el őfordulhat, hogy egymilliárd forintot év végé n
hirtelen találnak, és csak úgy átutalnak, és a magyar színházügy egészét semmibe veszik, é s
semmilyen egyeztetést nem folytatnak, arról, hogyan kéne ezt az összeget a leghatékonyabban
felhasználni . Szerintünk ez elfogadhatatlan eljárás .

Es van még egy kérdésem, ami az Iparm űvészeti Múzeumra vonatkozik . Emlékeink
szerint 2007-ben mentették fel az Iparművészeti Múzeum igazgatóját . Ez a 2007-es
zárszámadásról szóló anyag, és a tárcafejezet 51 . oldalán az Iparművészeti Múzeumról írnak .
Nem láttunk az ismertetőben arra vonatkozóan jelzést, hogy ott történt volna valami is é v
közben. Állítólag az volt a probléma Takács Imre igazgató úrral, hogy számtalan pénzügyi é s
egyéb szabálytalanság történt az intézménynél, mintha valami ilyesmit mondtak volna .
Egyébként, ha jól tudom, a Munkaügyi Bíróság valamikor vissza is helyezte, aztán újr a
kirúgták aznap Takács Imre urat. 2007-ben — ha most vizsgálták az intézmény gazdálkodását ,
illetve a költségvetési pénzek felhasználásának szabályszer űségét, ez az anyag talán erre jó —
mit találtak, volt-e ott probléma? Mert az anyag úgy ír az Iparm űvészeti Minisztériumról ,
mintha ott semmi ilyen probléma nem lett volna, de a hírek meg arról szóltak, hogy ott volta k
problémák.

Budapest, 2008 . szeptember 18 .



Az Országgyű lés Külügyi és határon
túli magyarok bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok . bizottságának a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az előzetes tervekhez képest a Külügyminisztérium közel 20%-kal túllépte eredet i
tervezetét tavalyi maradványok átcsoportosításával . Mindez azt jelenti, hogy a
kormány a költségvetés tervezésekor a Konvergencia Programot szem el őtt tartva
szándékosan alultervezte a Külügyminisztérium költségvetését, ugyanakkor tisztában
volt azzal, hogy az eredetileg tervezett összeggel a minisztérium nem lesz képes
feladatait ellátni .

Budapest, 2008. szeptember 16 .



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2007 . évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló T/6133. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szava-
zás során kisebbségben maradt tagjai – a Házszabály 77. §-ának (4) bekezdése alapján – az alábbi ki-
sebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2007. év a mezőgazdaságban a természeti katasztrófák éveként vált emlékezetessé . A tavaszi fagy -
károk, illetve a nyári aszály óriási kieséseket okozott a mezőgazdasági termelőknek. Mindez tükröző -
dik a törvényjavaslat Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra vonatkozó fejezetéb ől is . A
növénytermesztés kibocsátásának volumene több mint 20 %-kal maradt el a 2006 . évitő l . Az árbevétel
azonban nem csökkent, mert az áremelkedések a termékmennyiség kiesését kompenzálták . Persze az
egy más kérdés, hogy az emelkedő takarmányárak milyen nehézségeket okoztak az állattenyésztőknek,
illetve általánosságban a drasztikusan emelkedő élelmiszer árak milyen terhet róttak a lakosságra.

A beszámoló több helyen is foglalkozik az állattenyésztés fejlesztésének szükségességével, már-má r
szlogenszerűen ismételgeti a tárca a növénytermesztés és állattenyésztés felborult egyensúlyának hát-
rányait és az állattenyésztés fejlesztésének szükségességét . Ehhez képest a javaslat szerint „az állatál-
lomány a bázisidőszaki alacsony szinthez viszonyítva valamelyest csökkent” .

A beszámolóból kiolvasható minden az elmúlt id őszakot, illetve a 2007-es évet érintő gazdasági prob-
léma, illetve az ország gazdasági helyzete és a kormányzati baklövések is . A kiadási elő irányzatok tel-
jesítése pl . : 86,6 %-os, a lemaradás oka az uniós társfinanszírozással m űködő pályázatok csúszása . A
bevételek is 87,7 %-ra teljesültek csak, mert a földvédelmi járulék jelent ősen elmaradt a tervezettő l ez
pedig – a beszámoló szerint – a zöldmezős beruházások és az autópályák építési ütemének csökkené-
sébő l származik.

Többször kifogásoltuk a Top-Up 25 milliárd forintos csökkentését, melyet az intervenciós felvásárlá-
sok fedezetére hivatkozva vont el a tárca, most a beszámolóból kit űnik, hogy a gazdasági és Közleke-
dési Minisztériumtól ugyanezen a jogcímen több mint 21 milliárd forintot csoportosított át a kormány
a minisztérium részére . Jelentős többletbevételhez jutott az FVM az intézmények bevételeib ől, itt i s
látni kell azonban, hogy ezek a bevételek a termelők befizetéseiből származnak. A beszámoló rekord-
szintű államháztartási hiányról, a bels ő kereslet visszafogásáról, a gazdasági növekedés tervezettné l
erőteljesebb mérsékl ődéséről, tehát minden általában tagadott, vagy eltitkolt problémáról említést tesz .

Pozitívum, hogy növekedett az agrárexport, a kivitel szerkezetében viszont a gabonafélék – fő leg a ku-
korica – a legjelentősebb, ami ismét utal az állattenyésztés katasztrofális helyzetére, hiszen a gaboná t
nem tudtuk itthon felhasználni . Ellentmondás, hogy a termelés növekedésének szükségességét elemzi a
beszámoló, ugyanakkor az SPS bevezetése mellett érvel, ami pedig pontosan nem ezt a célt szolgálja .
Tovább csökkent az oktatásra, kutatásra fordítható források mennyisége .

Összességében a beszámoló bár tükrözi a mez őgazdaság jelenlegi helyzetét, de a megfogalmazásaiban
a problémákat tompítani igyekszik és a folyamatosan romló gazdasági helyzetet és gazdasági kilátáso-
kat nem hangsúlyozza ki . A gazdálkodók helyzetének nyilvánvaló és látható romlása miatt, melyben a
tárcának igen jelentős szerepe van, valamint az Állami Számvevőszék által megfogalmazott súlyos ki -
fogások okán az el ő terjesztést elfogadni és támogatni nem tudjuk .

Budapest, 2008 . szeptember 15 .



Az Országgyű lé s
Oktatási és Tudományos

Bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának a Magya r
Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . 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 törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak a következ ők miatt :

1. A közoktatásban a normatíva helyett bevezetett teljesítménymutató értelmetlenség e
Ahogy ezt a Fidesz is előre jelezte az ASZ megítélése szerint is pusztán arra volt jó, hogy elfedje a
normatív hozzájárulás fajlagos értékének 2007 . évi csökkentését, kevésbé tette átláthatóvá a normatí v
hozzájárulás igénylési és elszámolási folyamatát, számos problémával járt . Az ÁSZ javasolta a
pénzügyminiszternek, hogy a közoktatási normatívák fajlagos összegének meghatározásában térje n
vissza a Ft/fő-ben történő meghatározására, az ugyanis összegében érdemileg nem térne el a
teljesítménymutató alapján történő számított összegtő l, amit a tárca - számunkra elfogadhatatla n
módon - nem támogat .

2. Egyházi kiegészítő támogatások összegének elmaradása a törvényest ő l
Az ASZ ellenőrzése konstatálta azt, amit a Fidesz és a KDNP évek óta mond . Ennek alapján a 2005 .
évi egyházi támogatás összege 3891,1 M Ft, a 2006 . évi összeg 7871,5 M Ft a zárszámadás i
egyenlegrendezések során elfogadott 1840,5 M Ft-os, illetve 7268,5 M Ft-os összegekkel szemben .
Ezek rendezésére a kormány semmiféle hajlandóságot sem mutat .
A 2007-es zárszámadási normaszöveg ismét nem tartalmazott összeget, mivel a zárszámadás i
egyenlegrendezés – egyház-finanszírozási törvény szerinti – kiszámítása és annak egyeztetése mé g
nem történt meg . A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) törvényjavasla t
tervezetének általános indokolása nem tartalmazza megfelelő részletezettségben, átláthatóan ,
ellenőrizhetően azokat az alapadatokat, amelyek az egyházfinanszírozási törvényben meghatározotta k
szerint az egyházi kiegészítő támogatás számításához szükségesek . A jogszabályi elő írások szerint –
az ellenőrzés által számított – az egyházi kiegészít ő támogatás 2007. évi egyenlegrendezési összege 4
034 504 E Ft, az OKM modellszámítása szerint az összeg 3 708 745 E Ft, a különbség 325 759 E Ft .
Folytatódhat tehát a megengedhetetlen gyakorlat .



3. Munkaerő-piaci Alapnak az alap célfaitól eltér ő célú felhasználása
Ahogy azt a Fidesz korábban is szóvá tette, az ASZ is megállapította, hogy az Alapnak a központ i
költségvetésbe történő befizetési kötelezettsége egyre nagyobb hányadot tesz ki . 2007. évben két
jogcímen ez összesen 113,3 Mrd Ft (47,1%) . Az alap céljától való eltérés aggályos .

Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak a létezése óta következmények nélküli, jogellenes
felhasználása
Az Alap felhasználását annak létezése az ÁSZ óta még egyszer sem találta törvényesnek . Az ellenzék
sorozatos kérdéseire a törvényesség helyreállítását és a személyi felelősségre vonást illet ően egyetlen
egyszer sem kapott érdemi és megnyugtató választ . A közpénzekkel való felelős gazdálkodás a 2007 -
ben is folytatódott .
A 2007. évben a pályáztatási folyamat lelassult, nem a tervezett ütemben haladt, részben az
„interregnum” időszak miatt (a Hivatalnak 7 hónapig nem volt kinevezett elnöke), részben az EU
keretszabályhoz történő jogharmonizáció érdekében tett bejelentési eljárás elhúzódása miatt . Az Alap
előző évekbő l származó pénzmaradványa 30,6 Mrd Ft volt . A tárgyévben keletkezett 11,4 Mrd Ft
kiadási megtakarítás, 8,1 Mrd Ft bevételi többlet által a pénzmaradvány 2007 . december 31-ére 50, 1
Mrd Ft-ra növekedett A korábbi évek zárszámadási ellenőrzéseit követően is jelezte az ASZ, hogy a
pályáztatási, pályázat-kezelési rendszer működtetése nem felelt meg minden esetben a jogszabályi
rendelkezéseknek. Az Alap 2007 . évi zárszámadás ellenőrzése során ezek a problémák lényegébe n
változatlanul fennállnak (a pályázóktól nem kérték a saját forrás igazolását, az Atv . előírásaiban
foglalt, kizáró feltételek érdemi ellen őrzését nem végezték el, az Alappal szemben fennálló 60 napo t
meghaladó lejárt kötelezettség teljesítésérő l nyilatkozatot kértek a pályázótól, de az abban foglalta k
valódiságát nem ellenőrizték . A bírálók, szakértők és testületi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozata i
nem tartalmazták a magánokirat hitelességét biztosító kellékeket . A bírálólapokat nem minden esetben
töltötték ki szabályszerűen) . Az Alap intézményi költségvetési beszámolója és a kincstári beszámolój a
között az egyezőség nem áll fenn, a határidőn túl is végzett kincstári tranzakciós kódok rendezés e
miatt . Az Alap 2007. évi költségvetési beszámolójának mérleg főöszszege 72 552,7 M Ft . Az Alap
beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrizte, hitelesítő könyvvizsgálói záradékkal látta el .

EU-források felhasználása - oktatási téren is - jelent ősen elmarad a tervezettő l
A költségvetésben megjelenő (beérkezett) uniós források 38,4%-kal elmaradtak a tervezett ől (466,7
Mrd Ft), ugyanakkor a központi költségvetési eszközök felhasználása 3,6%-kal haladta meg a z
előirányzottat (165,6 Mrd Ft) . Így az uniós forrásokat is tartalmazó el őirányzatok teljesülése összesen
27,2%-kal maradt el a tervezett összegt ől (630,2 Mrd Ft) .

Mindinkább gazdálkodási és likviditási gondok terhelik az intézményeket, melyb őla
kormányzat nem oku l
Mind több területen (MTA, egyes OKM-hez tartozó intézmények (Pécsi Tudományegyetem, Szeged i
Tudományegyetem) küzdenek gazdálkodási nehézséggel, évközi likviditási gondokkal, illetve vezetés i
hibából (Pécsi Tudományegyetem) adódó problémákkal . (A költségvetési intézmények össze s
minősített tartozásállományának 40%-át a Pécsi Tudományegyetem adóssága jelentette . )

OKM-fejezethez tartozó több intézmény költségvetési beszámolósa nem volt elfogadhat ó
Több az OKM fejezetéhez tartozó intézmény gazdálkodásával kapcsolatban fogalmazott meg kritiká t
az ÁSZ .
Az SZTE, a Balassi Intézet és az OFI beszámolója a költségvetési szerv vagyoni, pénzügyi helyzeté t
csak korlátozott módon mutatja, az adatok megbízhatóságát több tényez ő befolyásolta .
A 2007. évi költségvetési beszámoló nem ad megbízható és valós képet a költségvetési szerv vagyoni
és pénzügyi helyzetéről a SE, a PTE és az Oktatási Hivatal esetében .

Súlyosan hanyag a kormányzati vagyonkezelé s
Az OKM nyilvántartásából – kétoldalú megállapodás, a tulajdonosi joggyakorló részére történ ő
átadás, felel ő s őrzés és több további törvényi előírás betartása nélkül – kivezették a közhasznú é s
gazdasági társasági üzletrészeket, melyet az MNV Zrt . késedelmesen vett át.



Politikai alapú pénzosztogatás folyik - a Politikatörténeti Intézet támogatás a
A 2203/2007 . (X. 29.) Korm. határozattal az OKM 60,0 M Ft támogatást kapott a Politikatörténet i
Intézet Közhasznú Társaság székhelyének állagmeg őrzési munkái finanszírozására . Az Intézet
magánjellegű kutatóhely, ami a Néprajzi Múzeum épületének egy részét használja térítés nélkül . Az
ingatlanrész rekonstrukciója 2006-ban az akkori NKOM-höz rendelt támogatással indult, melyne k
költségeihez az Intézet is hozzájárult a kormány-előterjesztésben foglaltak szerint . A 2007. évben
szükséges 68,0 M Ft-os felújítási költségb ől csak 8,0 M Ft állt az intézet rendelkezésére . A különbözet
központi költségvetés általános tartalékából történ ő finanszírozása nem volt indokolt .

Budapest, 2008 . szeptember 18 .
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Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a Magya r

Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú

törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során

kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alább i

kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Tisztelt Országgyűlés!

Az előttünk fekvő törvényjavaslat ékes bizonyítéka az önkormányzatok évek óta tartó

vesszőfutásának. Az akkori vitában az általunk elmondottakat igazolja vissza melyet az

Allami Számvevőszék véleménye az elvégzett ellenőrzés után jó néhány esetben

alátámaszt.



Mára világossá vált, hogy az önkormányzatok támogatása reálértéken nézve

elsősorban a központi támogatások esetében, de önmagában maga a szektor is

veszteséget szenvedett el .

A központosított előirányzatok növekménye csak látszólagos, hiszen a 13. havi

illetmény 2007. évi részletének, valamint els ősorban a fővárosi tömegközlekedés

finanszírozását tartalmazza, pedig a közlekedési támogatási rendszer az Állam i

Számvevőszék véleménye szerint sem megfelelő, hiszen elvesztette normatív jellegét,

teljesítmény arányosságát.

A személyi jövedelemadó szabad felhasználású részének 20 %-os csökkenése tovább i

korlátozását jelentette az önkormányzati szférának, különösen a városok esetében .

Visszaigazolódott a jelentős helyi közalkalmazotti létszámelbocsátással kapcsolato s

aggályunk is, hiszen a kötelező óraszám emelkedése, az egészségügyben a

struktúraváltás a fekvőbeteg ellátásban a jelentős ágyszám-leépítés miatt az

önkormányzati fenntartók 400 százalékkal növelték a felmentésből adódó kifizetéseiket.

Evközben jelentősen emelni kellett az önkormányzatok m űködőképességének

megőrzését szolgáló támogatások mértékét. Az un . ÖNHIKI 12,5 milliárdos eredet i

előirányzatát 17,2 milliárdra kellett emelni, ez mintegy 1100 helyhatóságnál vál t

szükségessé, gyakorlatilag az önkormányzatok 1/3-nál .

A működésképtelen önkormányzatok támogatásának 1,4 milliárdos miniszteri kereté t

évközben 6,3 milliárdra növelték, amelynek eredeti célja egyébként, hogy egyszer i

támogatással segítse a m űködésképtelen önkormányzatokat. Az Állami Számvevőszék

megállapítása szerint ettől jelentősen eltért a tárca, hiszen 282 önkormányzat kétszer ,

míg 26 önkormányzat háromszor kapott támogatást . Meglátásunk szerint erőteljesen

szerepet játszott a kormánypártokhoz való kötődés a támogatáshoz jutásban .

A címzett és céltámogatások körében új címzett támogatás nem indult, de a kormány é v

végi döntéseivel „ quasi címzett támogatást” kreált azzal, hogy a közoktatási kiegészít ő

hozzájárulások, valamint közoktatási fejlesztési támogatásokból szocialista vezetés ű

településeknek színház, gyógyfürdő- és uszodafejlesztésre milliárdokat juttatott .

A normatív támogatások több esetben sem nominálisan - ebb ől következően -

reálértéken sem n őttek, ez a feladat ellátását és színvonalának megőrzését

veszélyeztette .



Nem jobb a helyzet az önkormányzati szervezett közfoglalkoztatás területén sem . A

minimálbér emelkedése ellenére – az előző évi előirányzattal azonos összegű, 15, 1

Mrd Ft-os előirányzat került megállapításra. Az előirányzat év közben nem módosult .

Az igénybevett támogatás a kifizetett munkabérekre és járulékaikra sem volt minde n

esetben elegendő. A változatlan összegű központi támogatási előirányzatból,

változatlan fajlagos támogatás mellett a közcélú foglalkoztatásban résztvevők

számának a növelésére nem volt lehetőség. A keretgazdálkodás miatt a

továbbfoglalkoztató önkormányzatoknak nem tudtak erre támogatást igényelniük, e z

különösen a hátrányos helyzetű térségekben okozott újabb nehézséget .

A problémáknak azonban nincs vége . A már említett helyi közösségi közlekedés

normatív támogatására a Költségvetési Törvény 35,2 Mrd Ft pályázat útján elnyerhet ő

támogatási előirányzatot biztosított, amelyen év közben sem változtattak.

A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 2007 . évi működése azonban

több szempontból is aggályos . A környezetvédelmi súlyszámok alkalmazása, a

minimális saját forrás mértékének 2006. évi csökkentése, illetve az alaptámogatáso n

felüli többlettámogatás mind-mind a főváros burkoltan kiemelt támogatását célozta .

Ezt nem tartjuk elfogadhatónak .

Az Állami Számvevőszék a 4-es metró kapcsán két súlyos hibára is felhívta a figyelmet.

Először is a projekt megvalósítása nem az eredeti ütemterv szerint halad. A 2007-ben

támogatásra előirányzott 65,6 Mrd Ft-ból 35,6 Mrd Ft került felhasználásra, amely

29,9 Mrd Ft-tal maradt el a tervezettől. Az első szakasz elkészülésének eredet i

határidejét 2010. december 31 ., amit 2011 . június 30-ra módosítottak, viszont súlyos

szabálytalanság, hogy 2007. évben 54 db kifizetést – összesen 2,3 Mrd Ft értékben –

indítottak el utalvány hiányában! A számvevőszék ennek kapcsán megállapította

továbbá, hogy az ÖTM utalványozása formálissá vált – nem felel meg a vonatkoz ó

kormányrendeletnek.

A bizottságnak évente beszámoló Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter/e k

(2007-ben) tárcájánál és háttér intézményeinél a továbbiakban is fellelhet ők a korábbi

években az Állami Számvevőszék által kifogásolt hibák, pl. a követelések

mérlegtételénél nem volt bizonyított a valódiság és az egyedi értékelés számvitel i

alapelveinek érvényesülése . Egyedi önkormányzati beruházások támogatásáról a



fejezeti szabályozás elmaradt. A támogatás a kihirdetést megelőzően átutalásra került

nem egy esetben jogszerűtlenül.

Összességében leszögezhetjük, hogy a javaslatból kiolvasható tényszámok és az Állam i

Számvevőszék megállapításai is több ponton aggodalomra adnak okot a z

önkormányzatokat illetően. Az egyébként is rossz 2006-os önkormányzati esztendő

után a 2007. évi költségvetés teljesítése sem hozott javulást, sőt a konvergencia

program további nehézségeket okozott. Jelentősen megnövekedett az

adósságállomány. A hitelből, kötvénykibocsátásból bejövőforrások mindösszesen 60-

65 %-a fordítódik felhalmozásra, és ez további eladósodást jelent.

2007-ben soha nem látott kötvény kibocsátási hullám indult el, amelyet elsősorban az

önkormányzatok pénzügyi önállóságát korlátozni kívánó törvényjavaslat benyújtása

okozott, de nem elhanyagolható szempont az uniós forrásokhoz az öner ő

megteremtésének szükséglete sem, hiszen a korábbi vagyonfelélés a m űködési többlet

kiadások miatt szükségessé vált a forrásteremtés. Az Önkormányzati és

Területfejlesztési Minisztérium gazdálkodása is sok esetben nem vette figyelembe a

hatályos jogszabályokat .

Mindezekre figyelemmel a javaslatot nem támogatjuk .

Budapest, 2008. szeptember 17.

Dr. Kovács Zoltán

alelnök



Az Országgyű lé s
Sport- és turisztikai bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/6133. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai . bizottságának a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben marad t
tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Egyet kell értenünk az Állami Számvev őszék megállapításával, miszerint a

zárszámadásban továbbra is megjelennek évek óta visszatér ő , tipikus hiányosságok a

dokumentum átláthatósága, döntés-el őkészítő jellege vonatkozásában . A zárszámadás i

dokumentum elkészítése terén nincs előrehaladás és „változatlanul indokolt a

közpénzügyi szabályozás megújítása” .

A jóval kedvezőbb államháztartási hiánymértéket a tervezettnél alacsonyab b

gazdasági növekedés, magas infláció és stagnáló beruházások mellett érte el a

kormány. A kiigazítás alapvetően bevételtúlsúlyos volt . A központi költségveté s

bevételeinek közel háromnegyedét az adóbefizetések adták . A kiemelt adónemek (Áfa ,

Szja stb.) teljesítése meghaladta az előirányzatokat, 158 milliárd forint többletbevétel

keletkezett .

Ugyanakkor nem használta ki a kormányzat az Európai Uniótól származ ó

forrásokat – az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjainak megvalósításába n

kirívóak a csúszások, mind az előkészítés, mind a döntés, mind a kiutalások terén .

Ez súlyosan érinti az idegenforgalmi szektort is, hiszen a szükséges fejlesztések

nem történnek meg időben. Ehhez hozzáadódnak a Turisztikai Célelő irányzat –

amúgyis szűkre szabott – forrásainak felhasználása körüli visszásságok, amire a z

Állami Számvevőszék ellenőrzése is rámutatott . Szabálytalan felhasználás, hiányos



ellenőrzés, a megítélt és fel nem használt támogatások visszautalásának elmaradása

jellemezte a turisztikai ágazat legfontosabb hazai támogatási keretét, az Állami

Számvevőszék megállapítása szerint jogszabályi felhatalmazás nélkül é s

indokolatlanul folyósítottak a 2008 . évi támogatás terhére 3400,0 M Ft-ot, ami

gyakorlatilag a teljes 2007 . évi támogatási kerettel megegyező összeg !

A sport terén is komoly visszásságokat találunk a kimutatásokban . Az Országo s

Sportegészségügyi Intézetnél a kinevezett biztos feltárta az eladósodás okait ,

intézkedéseket tett az adósság csökkentésére, de rámutatott a feladatok és források

közötti összhang hiányára is, ami azt mutatja : nincs a helyén a sport szempontjából ol y

fontos sportegészségügy finanszírozása. Nem egyezik az olimpiai felkészülé s

támogatására fordított összeg a zárszámadásban és a költségvetési el őirányzatban –

nem véletlenül érte sok kifogás a támogatás folyósítását az olimpiát közvetlenü l

megelőző időszakban. A zárszámadási beszámolóból is kitűnik, hogy továbbra sinc s

rendezve a magyar sport támogatási rendszere, ebből is adódnak a felhasználási ,

elszámolási anomáliák .

Mindezek alapján a Sport- és turisztikai bizottság tagjaiként a Magyar

Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133 . számú

törvényjavaslatot általános vitára nem ajánljuk .

Budapest, 2008. szeptember . 17.

(

Bánki Erik
elnök
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