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Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki
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szóló T/6571 . számú törvényjavaslat

általános vitájáho z

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban
Költségvetési bizottság) – mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága, Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága, Gazdasági é s
informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális és családügy i
bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága, Külügyi és határon túl i
magyarok bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási é s
tudományos bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és turisztikai
bizottsága, megvitatta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló T/6571. számon
beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a Házszabály 120. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás mellékleteként az Országgyűlés elé
terjeszti . Abizottságok véleményénekösszefoglalója szóban hangzik el, előadója: Szabó Lajo s
(MSZP), a kisebbségi vélemények el őadója: Domokos László (Fidesz) .

Budapest, 2008 . október 30 .

Varga $ ihály
a Költségvetési, izottság elnöke
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Az Országgyű lés Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a
2008 . október 27 .-i ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése
és 120.* (2) bekezdése alapján — megvitatta és azt — a Házszabály 95 .* (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelel ően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta . (16 igen és 13 nem szavazat mellett)

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai áttekintve a 2009 . évi költségvetési törvényjavaslat főbb
számait, figyelembe véve az abban megjelenő tendenciákat és prioritásokat,
összességében általános vitára alkalmasnak tartották az elő terjesztést.

Fontosnak tartotta a bizottság kiemelni azt a körülményt, hogy a 2009 . évi
költségvetési törvényjavaslat jelenlegi változata egy átdolgozott javaslat, a
korábban T/6380 . számon benyújtott 2009 . évi költségvetési törvényjavaslatnak
az időközben a világgazdaságban bekövetkezett kedvezőtlen - általánosan
elfogadottá vált közgazdasági nézet szerint válság - jelenségek következtében, é s
azokra megfelel ő módon reagálva átdolgozott változata. A törvényjavaslat
továbbra is összhangban van a kormány gazdaságpolitikai céljaival, alkalmas a
fejlesztés és modernizáció elvének tiszteletben tartása mellett is arra, hogy eg y
takarékos, hiánycsökkentő politika alappillére legyen, mely a
konvergenciaprogram teljesítését, sőt adott esetben annak felgyorsítását i s
biztosítani tudja .



Külön is ki kell emelni, hogy ez is, és a visszavont javaslat is, ugyanúgy, mint az
elmúlt években egy úgynevezett tiszta költségvetés, tehát az egyéb szüksége s
megalapozó törvénymódosításokat egy külön csomag tartalmazza .

A 2006 közepétő l megindult jelentős költségvetési konszolidáció következtében a
gazdasági növekedés üteme 2007-ben lelassult, megállapítható ugyanakkor, hogy
a 2008. évben ez a tendencia visszájára fordult, és - mint arra Dr . Wiener György
is utalt hozzászólásában - a II . negyedévben a növekedés üteme már 2 %
százalékra gyorsult .

A bizottság is sajnálatosnak tartja, hogy a 2008 . III., illetve IV . negyedévében
bekövetkezett, az Egyesült Államokból elindult, majd világméretűvé
terebélyesedett pénzügyi zavarok magyar gazdaságba történ ő begyűrűzése
elkerülhetetlen, középtávú következményeit pedig még jelenleg is nehéz pontosan
felmérni . A kedvezőtlen világpiaci jelenségek mellett, a magyar gazdaság
exportfüggősége is abba az irányba hatott, ami a költségvetési elképzelések
újragondolását eredményezte . A GDP tervezett növekedési mértékének 1, 2
százalékra csökkentése a 3,9 százalékon számolt infláció, illetve az államháztartá s
tervezett hiányának a GDP 3,2 százalékáról 2,9 százalékra való csökkentése
azonban elősegíti a válság sikeres kezelését . A szigorúbb hiánycsökkentési cél,
valamint az euró tervezettnél korábbi esetleges bevezetése egyaránt ebbe a z
irányba hathat .

Nagyon fontos alapelv, törvényben került kimondásra, hogy költségvetés i
akadálya nem lehet az uniós források felhasználásának, tehát a társfinanszírozás t
mindig rendelkezésre kell bocsátani . Ennek a követelménynek a törvényjavaslat
eleget is tesz .

Az egyes alrendszerek pénzügyi keretei kapcsán ki kell emelni, hogy a központ i
költségvetésben az előző évhez viszonyítva a kiadások 123,4 milliárd forintta l
csökkennek - ez egy 3,2 százalékos csökkenés -, valamint a fejezeti egyensúly i
tartalékok zárolásra kerültek. A kiadási elő irányzatok meghatározásakor lehetőség
volt bizonyos egyszeri és megszűnő feladatok kivételére, valamint további
megtakarításokat jelent az egyensúlyi tartalékok törlése, valamint az általáno s
báziscsökkentés is . A takarékosabb állam, a megtakarítások mértékének növelés e
mind a későbbi gazdaságélénkítés, mind pedig a válságkezelés lehetőségeinek
bővítésére alkalmas .

A bizottság hatáskörébe tartozó ágazatokat érint ő fejezeteket illetően a régi
benyújtott költségvetés bizonyos növekményekkel számolt 2008-hoz képest ,
azonban elmondható, hogy a köztársasági elnökség, illetve az Igazságügyi é s
Rendészeti Minisztérium el őirányzatát kivéve a tavalyihoz képest növekedés
jelenik meg 2009-ben, ezen csak nagyon apró korrekciókat vitt végbe az újonna n
benyújtott költségvetés . Tehát az új tervezet alapján is a tavalyihoz képest
növekedtek a rendelkezésre álló el ő irányzatok. Mind az Országgy űlés, az
Alkotmánybíróság, a Biztosok Hivatala, a Számvev őszék, mind pedig a
bíróságok, ügyészség tekintetében a tavalyihoz képest növekmény van a
törvényjavaslatban .

Budapest, 2008 . október 28 .

Dr. Csihá Judit
a bizottság elnöke



Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága 2008. október 29-i ülésén a törvényjavaslatot —
a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120 . ' (2) bekezdése alapján – megvitatta és azt – a
Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány 13 igen, 10 nem, 0 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi bizottság 2008 . október 29-i ülésén megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2009 .
évi költségvetéséről szóló T/6571 . számú törvényjavaslatot és a kapcsolódó Állam i
Számvevőszéki jelentést . A javaslatot általános vitára alkalmasnak találta és az alábbi többség i
véleményt fogalmazta meg .

A bizottság többsége tudomásul vette, hogy a kormány a megváltozott gazdaság i
körülményekhez alkalmazkodva új költségvetési törvényjavaslatot terjesztett be az Országgy ű lés
elé .
A bizottság többsége elfogadta, hogy a világgazdasági válság az egészségügyi ágazatot se m
hagyja érintetlenül, ami a jövő évre vonatkozóan nagyon fegyelmezett költségvetés i
előirányzatokat eredményezett mind az Egészségbiztosítási Alap, mind pedig az Egészségügy i
Minisztérium vonatkozásában .

A többség úgy vélte, hogy a benyújtott költségvetés a stabilizációt szolgálja, melynek célja, hog y
a gazdasági válság állampolgárokra gyakorolt hatását minimalizálja, ugyanakkor az intézménye k
működését biztosítsa .

A szaktárca költségvetésében többek között a légimentés számára, az Országos Orvos i
Rehabilitációs Intézet több éve húzódó rekonstrukciójára, a népegészségügyi progra m

ro



folytatására, illetve az oltóanyagok beszerzésére rendelkezésre álló források biztosítják a szakma i
feladatok végrehajtását.
Az egészségügy számára rendelkezésre álló, illetve újonnan megnyíló Európai Uniós forráso k
révén fejlesztési lehetőségeket is találhatunk az egészségügyi tárcánál m űködő programok
számára .
A bizottság tudomásul veszi, hogy az Egészségbiztosítási Alap költségvetését jelent ősen
befolyásolja a világgazdasági válság, tekintettel arra, hogy a foglalkoztatás csökkenése kihatássa l
van az Alap bevételeit képző járulékokra. Ugyanakkor a gyógyító-megel őző ellátások
elő irányzatai : a háziorvosi ellátás, az összevont szakellátás, a mentés és a fogászati ellátá s
elő irányzatai lehetőséget adnak szakmai fejlesztések megvalósítására is .

A bizottság többsége úgy véli, hogy a korábbi évek szakmai és szakmapolitikai vállalásai
továbbra is érvényesek, de tudomásul veszi, hogy a szükségesnél korlátozottabb lehet őségeink
vannak a teljesítésre. A költségvetésben tükröződő priorítási sorrendet, illetve az egye s
elő irányzatokat ennek tükrében tartja szükségesnek megítélni .

Az Egészségügyi bizottság többsége hosszú vitát követ ően 13 igen szavazattal a javaslatot
általános vitára ajánlja .

Budapest, 2008. október 29 .



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

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

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

A bizottság meghallgatta a Kormány jelenlévő képviselőjének és az Állami Számvevőszék
képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását.

A bizottsági ülésre meghívást kaptak az országos kisebbségi önkormányzatok elnökei, é s
az egyházak képviselői is, akik nem szóltak hozzá.

Bizottsági vélemény :

Romák
A 2009. évi költségvetés nagy vesztesei lesznek a magyarországi romák . A roma telepeken él ők
lakhatási és szociális integrációs programjának támogatására a 2005 . évi költségvetésben 800 M
Ft-ot tervezett a szocialista kormány . A 2006. és 2007. évben ennek már csupán fele, azaz
kereken 400 M Ft-tal kevesebb volt az el ő irányzat . 2008-ban is messze elmaradt a tervezet t
összeg a 2005 . évi szinttől : 516 millió Ft-ra változott . A 2009. évi költségvetésből azonban a fenti
célra egyetlen Ft-ot sem kíván költeni a szocialista kormány .

A roma integráció ügyének támogatása összességében a 2008-as 1 .266 millió Ft-os szinthez
képest 580,7 millió Ft-ra, azaz mintegy 54%-kal csökken, holott ez az egyik legsürgetőbb



megoldásra váró feladat a mindenkori magyar kormány számára a következ ő években,
évtizedekben .
A Roma Integráció Évtizede Program végrehajtásának támogatására 2009-ben is csak 116,2 M
Ft-ot kívánnak fordítani . Ezzel a szocialista kormány bebizonyítja, hogy valóban nem kívánj a
meggyorsítani a cigányság integrációját . Így az erre vonatkozó Roma Integráció Évtized e
Program Stratégiai Tervben megfogalmazott nagyszabású célok megvalósításában sajno s
egyáltalán nem bízhatunk .

Orvendetes, hogy a Gyurcsány-kormány belátta, nem szabad szétvernie a magyarországi
cigányság egyik legrégebbi, legismertebb, leghatékonyabban m űködő bázisát, a Magyarországi
Cigányokért Közalapítványt, melynek támogatására 2007-ben eredetileg 0 Ft-ot tervezett a
kormány. 2008-ban már 600 millió Ft szerepel ezen a soron, amely azonban még mindig messz e
elmarad a 2004-es költségvetés 1 101,6 millió Ft-os támogatásától . A 2008-ra előirányzott 600
millió Ft-os támogatásból ráadásul 2008. szeptember 30-áig csupán mintegy 20 millió F t
átutalását teljesítette a kormány. 2009-re 464,7 millió Ft-os elő irányzat szerepel ezen a soron, ami
ismét jelentős csökkenést mutat, ám lehet, hogy ennek is csak a töredéke kerül majd átutalásra .

Az Állami Számvevőszék 2008. április 30-án tette közzé összegző, helyzetfeltáró tanulmányát ,
amelynek címe „A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a
rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága” . Az ASZ tanulmányából
kiderül, hogy az elmúlt tíz évben több száz olyan kísérleti program zajlott le, amely a
magyarországi cigányság integrációját szolgálta . Ezeknek a programoknak azonban az igazgatási
célú kiértékelése nem történt meg. Alig van arról tudomásunk, hogy a roma integrációra költöt t
mintegy 120 milliárd forint hogyan hasznosult . Az ASZ szakemberei így fogalmaztak : az egész
támogatási rendszert sokkal átláthatóbbá kell tenni, hogy követhető és számon kérhető legyen ,
vajon a támogatásra szánt összegek valóban a roma lakosság érdekében hasznosultak-e .

A szocialisták úgy kívánják átláthatóbbá tenni a roma integráció támogatási rendszerét, hog y
felére csökkentik az állami támogatások mértékét ?

Nincs több roma telep Magyarországon, melyet fel kellene számolni, ezért tervez 2009-ben 0 Ft -
ot erre a célra Gyurcsány-kormány ?

Civil szervezetek:
2009-es előirányzat 7 700 millió Ft, mely a civil szféra szakért ői szerint 1 milliárd Ft-ta l
kevesebb az adófizetők által felajánlott 1%-okokból befolyt és az annak kiegészítését szolgál ó
állami támogatás összegénél . A civil szervezetek támogatására 2008-ra előirányzott összeg
megegyezett a 2006 . évivel : 6 887,8 M Ft. A szocialista kormány két évre befagyasztotta e
szektor támogatását, mely intézkedésével évi több százmillió forintot vont el a civi l
szervezetekt ől . Az igazi kérdés azonban továbbra is az, hogy ezt a rendkívül kiszolgáltatott, ún .
harmadik szektort valójában hány forinttal kívánja támogatni a szocialista kormány 2009-ben ,
hiszen a Nemzeti Civil Alapprogram maradványképzési kötelezettsége miatt az adózók álta l
felajánlott egy százalékok után járó összeg kevesebb mint feléhez juthattak csak hozzá 2006-ban
a civil szervezetek. A támogatásokra fordítható 6 190 M forintból 2006-ban mindössze 2 740 M
forint pályázati támogatás volt kifizethető . 2007-ben az NCA maradványképzési kötelezettsége 2
361,0 millió Ft volt . Vagyis 2007-ben a szocialista kormány a civil támogatások több mint 36%-
át zárolta . Félő , hogy 2009-ben is maradványképzéssel kívánják sújtani az NCA-t, ahogy ezt



2006-ban és 2007-ben is tették. Így további milliárdokat vonhat el a szocialista kormány a
civilektő l .
Egyházak :
A költségvetésrő l szóló törvénynek csak azon címei alatt nő az egyházakhoz köthető támogatások
nagysága, ahol azt törvény írja elő . Az egyházakat érintő költségvetési tételek között a
legnagyobb problémát az Egyházi alapintézmény - m űködése, szja-rendelkezése és kiegészítése
elő irányzat jelenti . Az elmúlt évben elfogadott, az egyházak egyetértését és a velük történ t
egyeztetést nélkülöző törvénymódosítás miatt ugyanis, az elkövetkez ő években folyamatosan
csökken az Szja kiegészítés mértéke. Ezen túlmenően további problémát jelent a jelenlegi 9 511, 4
millió Ft meghatározása . Információink szerint az összeg megállapítására az Szja bevalláso k
augusztus 31-ei feldolgozottsága alapján került sor . Ekkor még nem került az APEH által
feldolgozásra 20.000 Szja bevallás . Az eddigi adatok alapján megállapítható, hogy átlagosan a z
egyházak számára 2 .500 Ft-ot ajánlottak fel bevallásonként, amit a költségvetés a hatályo s
törvények alapján a duplájára egészít ki . Mindezek azt mutatják, hogy a 9 511,4 millió Ft 50 0
millió Ft-tal marad a kifizetendő összeg alatt . Az OKM költségvetésében ugyanakkor nem
szerepel olyan tartalék, amib ől az 500 millió Ft-ot elő lehetne teremteni .
Amennyiben az adóbevallások teljes kör ű feldolgozása nyomán kiderül, hogy a költségvetés i
törvényben alultervezték ezt az el őirányzatot, vajon milyen forrásból kívánja majd pótolni a
kormány a hiányzó több százmillió Ft-ot?

Az MDF képviselőcsoportja megjegyezte, hogy sajnálatos, hogy az idén a Pénzügyminisztériu m
nem készítette el a korábbi években jól bevált összehasonlító táblázatokat .

Budapest, 2008 . október 30 .

Balog Zoltán
elnök



Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséróZ
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2008 . október 27-i ülésén a törvényjavaslato t
– a Házszabály 95 . ' (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján – megvitatta és azt – a
Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 11 igen, 8 nem) .

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottsága 2008 . október 27-i ülésén lefolytatta a vitát a költségvetés i
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról . A bizottság a vita során külö n
figyelmet fordított a tervezet európai uniós vonatkozásaira . A bizottság a költségvetés
egyenlegére és adósságára vonatkozó mutatókat az ESA'95 módszertan figyelemb e
vételével vizsgálta. Megállapítást nyert, hogy 2009-ben a kormányzati szektor hiánya e
módszertan alapján a GDP 2,9%-át, a kormányzati szektor adóssága a GDP 65,8%-át
teszi ki . A bizottság üdvözölte, hogy a maastrichti hiánymutató a Gazdasági és Monetári s
Unióhoz történő csatlakozás, valamint a túlzott deficit eljárás szempontjából egyarán t
meghatározó 3%-os határérték alá kerül .

A Magyar Köztársaság és az Európai Unió költségvetési kapcsolatainak tekintetében a
bizottság számára meghatározó jelent őséggel bír az uniós támogatások, valamint a
közösségi költségvetésbe történő befizetések egyenlege. Pozitív fejlemény, hogy a 2009-
es évben a Magyarországra érkez ő — a költségvetésében megjelenő , valamint azon kívüli —
európai uniós támogatások az ország EU-tagsága óta első ízben meghaladják az
ezermilliárd forintot . Ebből 774 Mrd forint uniós forrás, míg 228 Mrd forint
költségvetésen kívüli támogatás formájában érkezik . Ezzel szemben áll a közösségi



költségvetésbe történő befizetés, amelynek várható összege 226 Mrd forint . A 2009 . évre
tervezett EU költségvetéshez való hozzájárulások összege 10,1%-os mértékbe n
emelkedett a 2008-as évhez képest . Ennek oka, hogy az EU nagy nettó befizetőinek
közösségi költségvetéshez való hozzájárulási kötelezettsége csökkent, míg az éves uniós
kifizetési előirányzat szintje megmaradt az összes tagállam GNI (bruttó nemzet i
jövedelem) összegének 1,24%-os szintjén .

A bizottság megállapította, hogy az egyenleg nagymértékű javulást mutat 2008-ho z
képest . Ez a növekv ő aktívum túlnyomórészt az Új Magyarország Fejlesztési Terv unió s
forrásainak magasabb szintű felhasználásából származik (2008-ban 335,4 Mrd, 2009-ben
561,6 Mrd forint kerül felhasználásra a tervek szerint) . A bizottság többségi véleménye
szerint a hazai társfinanszírozási előirányzatok, valamint a javaslat átcsoportosításra é s
kötelezettségvállalásra vonatkozó rendelkezései biztosítják, hogy a közösségi forráso k
felhasználásának 2009-ben sem legyen költségvetési akadálya .

Az elmúlt hetekben kibontakozó globális pénzügyi válság szükségessé tette a Kormán y
által szeptember végén benyújtott törvényjavaslat átdolgozását . A Kormány által
átdolgozott javaslat már a korábbihoz képest alacsonyabb gazdasági növekedéssel számol .
A makrogazdasági folyamatok ugyanakkor nem indokolták az európai uniós források
felhasználására vonatkozó fejezet módosítását. Az elmaradó adócsökkentés
következtében a GDP mintegy 3,5%-át kitevő uniós forrásoknak várhatóan még nagyobb
szerepe lesz a gazdaság élénkítésében .

A 2009-es esztendő során jelentős új kormányzati feladatként jelentkezik a 2011-es EU-
elnökségre történő felkészülés intenzív szakaszának megindulása . A bizottság a vita során
vizsgálta a felkészülés forrásainak megjelenését a költségvetési törvényjavaslatban . A
bizottság megállapította, hogy a költségvetés erre a célra megfelelő forrásokat biztosít ,
amit nem érint az, hogy a felkészülésre biztosított támogatások összesítése nem szerepel
külön előirányzatként . További, az uniós tagsághoz kapcsolódó különleges feladato t
jelent 2009-ben az európai parlamenti választások megszervezése, erre a célra a
költségvetés közel 4,2 Mrd forintot különít el .

Az Európai ügyek bizottságának többségi álláspontja szerint a 2009-es költségveté s
lehetővé teszi azt, hogy a Magyar Köztársaság megfelelő szinten ellássa az uniós
tagságból eredő kötelezettségeit, és élni tudjon tagállami jogaival . Erre tekintettel a
bizottság véleménye szerint a javaslat általános vitára alkalmas .

Budapest, 2008. október 27 .

D Eörsi átyás
a 1i ottság elnöke ,



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyú7és Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571 számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2008 . október 27-ei
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: 10 igen,
9 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány legfontosabb célja, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeine k
megteremtésével a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsul ó
ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához .

A Kormány gazdaságpolitikájában 2006 . közepétől lényeges fordulatot okozott az
egyensúlyi feltételek létrehozásának igénye, melynek hatására 2007-re a gazdaság i
növekedés lelassult . 2008. első félévében – miután a kiigazítást szolgáló intézkedések
döntő része a megelőző időszakban már megtörtént – élénkülés, 1,9%-os gazdaság i
növekedés volt megfigyelhet ő a gazdaságban.

2008 . második negyedévétő l azonban, az amerikai jelzálogpiacról kiindult pénzügyi válság
következtében, az eurózóna makrogazdasági adatai a növekedés lassulását és a gazdasági
folyamatok tartós gyengeségét jelzik . A magyar export bővülése már 2008-ban is 7-
8%-ra csökken, és 2009-ben még kisebb mértékű lehet. A romló külső kereslettel
szemben 2008-ban a belföldi kereslet némi élénkülést mutat, a háztartások fogyasztása a
2007. évi 2%-ot megközelítő csökkenés után 0,9%-kal b ővül. Ugyanakkor a pénzügyi



háztartások fogyasztása a 2007. évi 2%-ot megközelítő csökkenés után 0,9%-kal
bővül. Ugyanakkor a pénzügyi
válság várható következményei – köztük a hitelforrások drágulása, az alkalmazott i
létszám csökkenése – a következő évben mérséklőleg hatnak a fogyasztás
növekedésére is .
Az elmúlt évek kormányzati kiigazító lépései, valamint a világpiaci energia- é s
agrárárak nagymértékű emelkedése következtében az éves átlagos infláció 2007-ben
8% volt, 2008-ra kedvezőbb - 6,4%-os fogyasztói áremelkedés várható . 2009-ben az
infláció további mérsékl ődésére lehet számítani .
A várható gazdasági folyamatok hatására a GDP növekedése 2008-ba n
megközelítőleg 1,8%-ra, míg 2009-ben várhatóan 1,2%-ra zsugorodik.

A Konvergencia program az államháztartás eredményszemléletű hiányát 2009-re a
GDP 3,2%-ában határozta meg. A Kormány a világgazdaságban bekövetkezett
kedvezőtlen folyamatok hatására –az ország versenyképességének meg őrzése kapcsán
- szükségesnek tartja a korábbi Konvergencia programban szerepl ő hiánymutató
módosítását. Az Országgyűlés a központi költségvetés 2009. évi bevételi főösszegét 8
457 930,6 millió forintban, kiadási főösszegét 9 231 267,1 millió forintban, a hiányát
773 336,5 millió forintban állapítja meg - az államháztartás eredményszemlélet ű
hiánya a GDP 2,9%-ára csökken.
Az államháztartási hiánycsökkentés követelménynek tekinthet ő ahhoz, hogy – a
maastrichti kritériumoknak megfelelően - az államadósság GDP-ben mért arányát é s
az infláció mértékét egyaránt csökkenteni lehessen . Az államháztartás egyensúlyának
javításával a Kormány egyúttal biztosítja, hogy Magyarország a korábban
tervezetnél hamarabb teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az euro
bevezetéséhez szükségesek.

A munkáltatók a járulékalapot képező jövedelmek után ugyanúgy, mint 2008-ban
29%-os mértékű társadalombiztosítási járulékot fizetnek, ebb ől a Nyugdíjbiztosítás i
Alapot megillető rész továbbra is 24%, így az Egészségbiztosítási Alapba fizetendő
rész mértéke 5% . A biztosítottak által fizetendő egyéni társadalombiztosítási járulék
15,5%. Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek fontos részét képez ő fix összegű
egészségügyi hozzájárulás továbbra is 1950 forint/hó/fő, a százalékos egészségügyi
hozzájárulás mértéke is változatlan. Így 2009-ben valamennyi adónemb ől befolyt
összeg várhatóan magasabb lesz a 2008 . évben tervezettnél.

A kisebb, olcsóbb és hatékonyabban működő állam megteremtésének céljából a
korábbi években elrendelt létszámcsökkentési és szervezeti intézkedések végrehajtása
befejeződött, további központi intézkedés hatásával a jövő évi költségvetés nem
számol. A 2009. évre tervezett létszám így 261 ezer fő , közel azonos a 2008. évre
tervezettel .
A közszférában foglalkoztatottak 2009 . évi bérpolitikáját a megváltozott
makrogazdasági feltételeknek megfelelően, a párhuzamosan kialakult más
szabályozási meghatározottságok figyelembevételével kell alakítani . A közszférába n
2009. évben is a reálkeresetek szintentartása valósulhat meg .



Nem tartalmazza a költségvetés tervezete a „Csatlakozási Szerz ődésbő l” származó,
nem vidékfejlesztési célú mezőgazdasági közvetlen támogatások 60%-os mértékű
összegét, valamint az EU Bizottságtól közvetlenül pályázható kutatásfejlesztési é s
innovációs források összegeit sem . Külön érdeme a most új változatban benyújtot t
törvényjavaslatnak, hogy a rendszerváltást követő időszak első olyan választásokat
megelőző évi költségvetési tervezete, amely a költségvetési hiány tovább i
lefaragásával számol és hiánycsökkent ő .

Munkaerőpiaci Alap

Az elkülönített állami pénzalapok 2009-ben 39,8 milliárd forint összegbe n
részesülnek költségvetési támogatásban .
Az alrendszer bevételeinél 2009-ben is a járulékbevételek és a hozzájárulások képezi k
a legnagyobb részt. A munkaadói járulék mértéke 3% marad, a munkavállalói
járuléké változatlanul 1,5% . A vállalkozói járulék mértéke változatlanul az egyéni
és a társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme ,
de legalább a kötelez ő legkisebb munkabérbér 4%-a . Az egy évre jutó
rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyévet megelőző második év – Központ i
Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresetének 8% -
a, 2009. évben 177 600 forint/fő lesz . A szakképzési hozzájárulás tekintetében a
hozzájárulásra kötelezettek autonóm módon választhatják meg a hozzájárulás i
kötelezettségük teljesítésének formáját. A kötelezettség mértéke változatlanul 1,5% .

Az elkülönített állami pénzalapok befizetéseit vizsgálva megállapítható, hogy a
Munkaerőpiaci Alap összesen 153,8 milliárd forint befizetést teljesít a központ i
költségvetésbe . Az Alap hozzájárul a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának támogatásához, a rendszeres szociális segélyben, illetve a
rendelkezésre állási támogatásban részesül ők ellátásához, valamint a közcélú
foglalkoztatáshoz .

A Munkaerőpiaci Alapból az aktív támogatásokon belül a foglalkozatási és képzés i
támogatásokból finanszírozható foglalkoztatási alaprész decentralizált, központi ,
valamint képzési kerete . A tervek szerint többek között pályakezdő, roma, hátrányo s
helyzetű munkanélküliek számára foglalkoztatási programokat támogat az Alap .
A korábbi évekhez hasonlóan az Alap 2009-ben is biztosít forrást a Társadalmi
Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a
„Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása” alcímen . Közmunka céljára is ad át
pénzeszközt az Alap . Továbbra is folytatódnak az ún . „egycsatornás finanszírozással ”
megvalósuló TAMOP programok. A konstrukció esetében az Alap el őfinanszírozóként
működik, és a kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az Alap jelenleg i
pénzellátási rendszerén keresztül jutnak hozzá . A foglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékkedvezmény előirányzata tartalmazza a pályakezdő fiatalok START-kártyával
történő foglalkoztatása után járó kedvezményt . A START-kártyával várhatóan 20-
25 ezer fő foglalkoztatása valósul meg havonta . A szakképzési és felnőttképzés i
támogatásokból a jogszabályban meghatározott szakképzési célú feladato k
megvalósítására, az iskolarendszeren kívüli feln őttképzési célok támogatására kerül



sor. A rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosító munkahelyek számának
növelésére hivatott. A passzív kiadások közül álláskeresési támogatásként a z
álláskeresési járadék és az álláskeresési segély állapítható meg. A tervezet szerint
álláskeresési járadékban havonta átlagosan 96,4 ezer fő, az álláskeresés i
segélyben pedig havonta 40,9 ezer fő részesül . A vállalkozói járadék összege
havonta 2,5 ezer fő munkanélkülivé vált vállalkozó ellátását biztosítja . A közcélú
munkavégzés járuléktartalékaként további többletforrás lett elkülönítve, amelyne k
felhasználására a közcélú munkavégzés kiadásainak 2009 . év folyamán megállapításra
kerülő várható éves összegének mértékétől függően kerül sor .

Budapest, 2007 . október 27.

Oúr Nándor
elnök



Az Országgyűlé s
Gazdasági és informatikai

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséróZ
szóló T/6571 számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2008 . október 29-i 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, 12 nem)

Bizottsági vélemény :

A gazdasági bizottság többségi véleménye a 2009 . évi költségvetésrő l

A bizottság többsége T/6571 törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . Az
elmúlt hetek történései igazolták, hogy a nemzetközi pénzügyi válság és tapasztalhat ó
gazdasági recesszió nem kerüli el a magyar gazdaságot sem. A gazdasági növekedé s
várhatóan lényegesen kisebb lesz a jelenleginél, illetve a korábban tervezettnél .
Ennek egyenes következménye, hogy az eredeti tervezettben szereplő bevételek
csökkenek, ezért indokolt volt az új változat benyújtása .
Az adótörvények vísszavonásából származó, az eredeti tervhez viszonyított többletbevéte l
várható, amelyet teljes egészében felemészt a gazdasági növekedés lassulásából eredő
bevételkiesés .
A javaslatban a kiadások a 2008 . évi tervhez képest is csökkennek . Szükségesnek látszi k
azonban módosító indítványokkal további költségcsökkentést érjünk el annak érdekében ,
hogy az államháztartás hiánya a tervezettnél is kisebb legyen . A bizottság véleménye,
hogy az új változatban a kiadáscsökkentés „fűnyíró elv” alkalmazásával történt, amelyet



módosító javaslatokkal fel kell oldani . A költségvetésen belül a kiadások további
csökkentésével a tartalékot növelni kell a biztonság érdekében .
A fejezetek részletes felülvizsgálatával kell forrásokat teremteni a gazdasági növekedés
ösztönzéséhez KKV-k segítségéhez és megmentéséhez .
Külön gondot kell fordítani a közszférában várható bérintézkedések mellett az APE H
ösztönzésére, mert vélelmezhető , hogy a megszorító intézkedések következtében er ősebb
lesz a kísértés a fekete és a szürke gazdaság területén . A szűkülő fogyasztás mellett
várhatóan nő a korrupció veszélye is .

Összefoglalva : a bizottság többsége a t örvényjavaslatot az általános vitára alkalmasnak
tartotta .

Budapest, 2008 . október30 .

A gazdasági bizottság nevében



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2008. október 28-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 : 9 igen, 7 nem)

Bizottsági vélemény :

Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 291,2 milliárd forint,

bevétele 14,6 milliárd forint, kiadási előirányzata 305,8 milliárd forint. Ezen felül a

fejezet 25 milliárd forint zárolt egyensúlyi tartalékkal rendelkezik. A fejezet költségvetése

a tervezett GDP 1,11%-a, ami a 2008-as arányhoz képest 0,01%-os növekedést mutat. Ez

a támogatási előirányzat 14 milliárd forintos emelkedését jelenti az előző évhez képest.



A fejezet gazdálkodási céljai a 2009 . évben lényegében változatlanok, a megkezdett

haderőreform továbbvitelét szolgálják. A fő célkitűzés továbbra is a haderő önkéntes

professzionális jellegének erősítése, a Magyar Honvédség alkalmazhatóságának,

telepíthető képességének növelése . A 2009. évi költségvetés és a tárca hosszú távú

fejlesztési stratégiája biztosítja, hogy a Magyar Honvédség szövetségi együttm űködéssel

képes legyen a Magyar Köztársaság függetlenségét megvédeni, a nemzetköz i

szerepvállalásokkal és a NATO tagsággal járó kötelességeket teljesíteni . A haderőreform

nagy szerkezeti változtatásokkal járó szakasza 2007-ben lezárult, 2008-ban a Magya r

Honvédség már megújult vezetési renddel és szervezeti struktúrával látta el feladatait . A

változásokhoz igazodva a 2009. évi költségvetés címrendje néhány ponton eltér az el őző

évi költségvetéstől. Megszűnik a HM háttérintézményei alcím, és helyette a HM

Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai illetve a

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadása i

alcímek kerülnek be a költségvetés bels ő struktúrájába, és a HM Hivatalai alcímet a z

Egyéb HM szervezetek alcím váltja fel. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint az

alcímek új struktúrája megteremti a költségvetési kiadások lényegesen nagyobb fok ú

átláthatóságát.

A nagy szerkezeti változások lezárulása után 2009-ben a kialakított új szervezeti rendsze r

konszolidálására, és a már megkezdett, a Magyar Honvédség 10 éves stratégiai tervéhe z

igazodó képesség-fejlesztési programok végrehajtására kell törekedni . A kialakított új

struktúra személyi és dologi kiadásainak finanszírozásán túl a költségvetési javasla t

megteremti a fejlesztési programok folytatásának feltételeit . A Gripen programra a tárca

27,7 milliárd forintot fordíthat, a páncélos és gépjármű beszerzési programra több, mint

4 milliárd forint áll majd rendelkezésre, csakúgy mint a híradó és informatikai fejlesztés i

programokra . A haditechnikai fejlesztések mellett tovább folytatódnak az állomány élet -

és munkakörülményeinek javítását célzó programok is, mint a Laktanya Rekonstrukció s

Program és a ruházati program . A tárca a fejezeti egyensúlyi tartalékot, a Honvéd

Vezérkar által összeállított haderő-fejlesztési célkitűzések megvalósítására fordíthatja ,
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amennyiben a zárolás feloldására a Kormány a 2009 . év államháztartási folyamata i

függvényében lehetőséget lát.

A 2009. évi költségvetés biztosítja a Magyar Köztársaság nemzetköz i

kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez szükséges forrásokat is, lehet ővé téve mintegy

1000 fő folyamatos részvételét különböző NATO, EU, ENSZ, EBESZ és egyéb

missziókban.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztériu m

A fejezet kiadási előirányzata 328,8 millió forint, bevételi előirányzata 14 465,3 millió

forint, támogatási előirányzata 315 563, 7 millió forint. Ezen felül a fejezet 5 893,2 millió

forint zárolt egyensúlyi tartalékkal rendelkezik. A költségvetési javaslat biztosítja a

tárcára háruló feladatok ellátását, és egyes területeken lehetőséget teremt az előző évinél

magasabb színvonalú feladatellátásra is.

A költségvetési javaslat a Rendőrség cím kiadásaira 208 001,9 millió forintot, és enne k

fedezetére 203 341,2 millió forint támogatást irányoz elő. A 2008. évi költségvetési évtől e

címhez tartozik a határrendészeti feladatok finanszírozása is, követve a rendészeti szervek

struktúrájának változását. A Rendőrség és a Határőrség integrációjával 2008. január 1 -

től kezdte meg működését az új határrendészeti szolgálati ággal kibővült rendőrségi

szervezetrendszer. Az új struktúra a párhuzamosságok kiküszöbölésével, a jobb

eszközkihasználással, az állomány igényekhez igazított diszlokációjának fokozatos

megteremtésével hatékonyabb és költségtakarékosabb m űködést tesz lehetővé. A

költségvetési javaslat a Rendőrség cím alatt biztosítja az integrált rendőrségi szervezet

személyi kiadásait, és takarékos gazdálkodás mellett fedezetet nyújt a dologi kiadásokra

is. Emellett a törvényjavaslat a Fejezeti kezelés ű előirányzatok között az állomány élet- és

munkakörülményeinek javítására, és a rendőrségi feladatellátás korszerűsítésére is

biztosít forrásokat. Így 2009-ben 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre a vidéki települések



biztonsági helyzetének és a körzeti megbízotti szolgálat m űködési feltételeinek javítására ,

valamint a csapater őbe szervezett állomány megerősítésére . További 222,6 millió forinto t

költhet a Rendőrség építési- és beruházási munkálatokra . Az Európai Unió továbbra is

jelentős pénzügyi segítséget nyújt a határrendészeti feladatellátás hatékonyabbá tételéhez ,

és az egységes határőrizeti rendszer fejlesztéséhez. E célra a Külső Határok Alapban 1

621,7 millió forint uniós, és 380,5 millió forint költségvetési támogatás fog rendelkezésr e

állni a következő évben .

A Büntetés-végrehajtás cím kiadási előirányzata 38 259,9 millió forint, bevételi

előirányzata 2 715,6 millió forint, támogatási előirányzata 35 544,3 millió forint. A

személyi juttatások 23 250,3 millió forintos előirányzata a jogszabályok alapján fizetendő

rendszeres és nem rendszeres juttatásokon kívül fedezetet nyújt a fogvatartotti munkadíj

és az őrzési pótlék emelésére is . Az intézményrendszer fejlesztése terén jelentős előrelépés

jelent, hogy Szombathelyen és Tiszalökön 2008-ban megkezdte működését a két új PPP

konstrukcióban megépült büntetés-végrehajtási intézet . Az új intézetek személyi

állománya illetményének fedezetét a Büntetés-végrehajtás cím tartalmazza, míg a bérlet i

díj megtérítésére a Fejezeti kezelésű előirányzatok között biztosít forrást a

törvényjavaslat. Elkészült a büntetés-végrehajtási szervezet 2008-2010. időszakra

vonatkozó „Felelősen, felkészülten című fejlesztési programja. Ennek végrehajtására,

valamint rendőrségi fejlesztési programokra a Fejezeti kezelésű előirányzatok között 1, 5

milliárd forint lett betervezve .

A költségvetés a lehetőségekhez mérten 2009-ben is támogatja az állomány lakhatás i

körülményeinek javítását. A Budapesten szolgálatot teljesítő hivatásos állomány lakhatás i

támogatására 300 millió forintot, egyéb lakáscélú beruházásra 140 millió forintot irányoz

elő a törvényjavaslat.

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a Rendőrtiszti Főiskola támogatás i

előirányzata, bár minimálisan, de növekszik a 2008. évi költségvetés eredeti



előirányzataihoz képest, és tovább folytatódik a társadalmi b űnmegelőzési stratégia

végrehajtása is .

A fentiek alapján a Honvédelmi és rendészeti bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetés i

javaslat megfelelő kereteket biztosít az állam védelmi és közrendvédelmi feladataina k

eredményes ellátásához.

Budapest, 2008. október 28.

Keleti György
alelnök



Az Országgyű lé s
Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 2008 . október 28-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján - megvitatta
és azt - a Házszabály 95.x' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános
vitára alkalmasnak tartotta : (szavazati arány : 15 igen, 11 nem, tartózkodás nélkül .)

Bizottsági vélemény :

Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásainak megoszlását tekintve látható ,
hogy továbbra is a jóléti funkciókra szánt kiadások jelentik a legjelent ősebb kiadási tételt
(61,2%) . Ezen belül is a legnagyobb részt a társadalombiztosítás és jóléti szolgáltatásokhoz
tartozó kiadási elő irányzat jelenti, amelynek aránya a tavalyi 34,0 %-ról 34,4%-ra növekszik .

Mindez a GDP arányában azt jelenti, hogy 30,32%-ot fordít az állam a jóléti funkcióka t

betöltő kiadásokra, ezen belül 17,04% a társadalombiztosítás és a szociális ellátásokra .
A Kormány 1,2%-os GDP növekedéssel, 3,9%-os inflációval számol a Javaslatban . A

háztartások fogyasztása kis mértékben növekszik várhatóan 0,3%-kal .
A Magyarországot is érint ő világméretű pénzügyi válság következtében a költségveté s

módosítása kényszerítő szükségletté vált . Így kénytelen volt a Kormány 2009-re új Javaslatot
kidolgozni . Úgy véljük, hogy a kialakult helyzethez kapcsolódó intézkedéseket, beleértve a 2009 .
évi költségvetési módosításokat is a Kormány id őben, gyorsan és határozottan hozta meg, úgy
hogy a leginkább érintett, szociálisan nehéz helyzetben lev ők érdekeit tartotta szem előtt .



Családi támogatások
A 2009. évi költségvetésben a családi támogatások rendszere, jogosultsági feltételei

lényegében változatlanok maradnak . A családi pótlék gyermekenkénti összegének az éves

infláció mértékével megegyező (3,9%-os) emelésére 2009 . szeptember 1-jétől kerül sor .
A nyugdíjminimumhoz kötött családi támogatások növekedésének mértéke 3,9% . A

GYED felső korlátja változatlanul a jövő évi minimálbér kétszeresének 70%-a .
A fiatalok életkezdési támogatásának (baba kötvény) els ő utalási összege 42 500 forint, a

második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2009 . évben született .
A jövedelempótló és kiegészítő ellátások többsége körében a nyugdíjakkal azonos

mértékű (3,9%) ellátásnövelést tervezünk, de a kiadások — az ebben az ellátási körben jellemz ő
létszámcsökkenéssel összefüggésben — ennél kissé kisebb emelkedést mutatnak . Eszerint
emelkedik a gyes, gyet mértéke is .

Szociális ellátások
A szociális támogatások összege a várható áremelkedésnek megfelel ően emelkedik

(felfelé kerekítve) .
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők a természetbeni juttatás

(étkeztetés, tankönyv) mellett 2009-ben kétszer 5800 forint, illetve a gyámok kétszer 8400 forin t

támogatásban részesednek. Ebben a támogatási rendszerben kb . 450-500 ezer jövedelmi
szempontból rászoruló gyermekkel számolva 2009-re 6,0 milliárd forint kiadást irányzott el ő a

költségvetés .
Jövőre már a bölcs ődédben, óvodában az alsó tagozaton és a felső tagozat két évfolyamán

(5 ., 6.) folytatódik a rászoruló gyermekek felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése .
A „Legyen jobb a gyermekeknek” program keretében — a gyerekszegénység ellen i

küzdelemben, az SZJA 1%-ából tett felajánlásokból — a költségvetés garanciát vállal arra, hog y
az eddigi 1 hónap helyett már 2 hónapig szervez ődjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése . (Az
idei 2 mdr Ft helyett 2,4 mdr Ft. )

A térítések körében a közgyógyellátás 2006 . évi reformjának eredményeként a jogosultak
korábbinál magasabb színtű ellátását viszonylag kis költségnövekedéssel tervezzük megvalósítani
(a növekedés 750 millió forint, a tervezett kiadás 2009-ben 21 milliárd forint) . A
közgyógyellátásnál az egyéni gyógyszerkeret havi összege 2009 . évben 12 000 forint . Az eseti
keret éves összege 2009 . évben 6 000 forint .

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőségét, hogy a
korábbiakhoz képest többszörösére emelkedjen segélyezés helyett közfoglalkoztatásba n

résztvevők száma. A javaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a
települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában . A

Munkaerőpiaci Alapból idecsoportosuló pénzeszközzel együtt több, mint 96 milliárd forin t

szolgálja a program megvalósulását .
A lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009 . évben

450 forint .
A nevelőszülői díj jelenlegi mértéke 13 ezer forintról 15 ezer forintra emelkedik . A

hivatásos nevelőszülő i díj jelenlegi mértéke 112 ezer forintról 135 ezer



Szociális szolgáltatáso k
A 2009. évi költségvetési törvénytervezetben jelent ősen, átlagosan 5 %-kal emelkednek a

normatívák. Az emelt normatíva magában foglalja a 2008 . évben bérpolitikai intézkedés
keretében önkormányzatoknak juttatott összeget .

Az alapszolgáltatások körét érintő változás, hogy megszűnik az úgynevezett
„kapacitásszabályozás” alá vont ellátásokra vonatkozó szabály, amely szerint az elmúlt 2 évbe n
egyes ellátások esetében az új induló szolgáltatók csak 50%-os normatívára voltak jogosultak .
2009-tő l a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az utcai szociális munka esetében is megkapjá k
az új induló szolgáltatások után is a 100%-os normatívát a szolgáltatók .

A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében is fontos változásról beszélhetünk :
Az önkormányzatok szempontjából kedvező , hogy e két szolgáltatás esetében jövőre

ismét visszaáll a régi igénylési rend : 2008-ban – a korábbi évekkel ellentétben – a z
önkormányzatoknak nem volt lehetőségük többletigényt benyújtani e két szolgáltatás esetén é v
közben, hanem csak pályázat útján érvényesíthették igényeiket . Átlátva ennek a rendszernek a
problémáit, jövőre ismét a korábbi Áht. szabályok alapján lehet a többletigényeket érvényesíteni .

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi normatívák 1,6-3,5% között emelkedtek a korábban

benyújtott javaslathoz képest. A 2009 . évi költségvetési javaslat hosszú évek után ismételte n
magasabb összegben határozza meg a nevel őszülőket megillető juttatásokat .

Lakástámogatások
A közvetlen lakástámogatásokra (lakásépítési és lakásvásárlási kedvezmény, fiatalo k

otthonteremtési támogatása, akadálymentesítési támogatás), a kiegészít ő és jelzáloglevél
kamattámogatásokra, a lakás-takarékpénztári megtakarítások támogatására, a víziközm ű hitelek
kamattámogatására, valamint az Iparosított technológiával épült lakóépületek és környezetü k
felújításának támogatására, az úgynevezett „panel” önálló fejezeti kezelés ű elő irányzatra
együttesen 203,4 milliárd forint a 2009-re tervezett kiadási el őirányzat .

A 2009 . évben a támogatott lakásépítési, -vásárlási hitelállomány csökkenése várható .
Továbbra is fennmarad a 2005-ben a fészekrakó program keretében bevezetésre került a

fiatalok lakáshiteleinek állami kezességvállalása, valamint a közszféra munkavállalói által felvett
vásárlási, építési célú lakáskölcsönök állami kezességvállalása .

A szociálisan rászorult családok lakbértámogatásban részesülnek a hely i
önkormányzatokon keresztül, amely továbbra is önálló el ő irányzatot képez.

Ezeken túl lakáscélt szolgál a 2007 . előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez nyújtot t
jövedelemadó-, a lakásvásárlási illetékkedvezmény, a rendvédelmi szervek és a Magyar
Honvédség – központi beruházások között szereplő – lakástámogatása, a martinsalakból épül t
lakások helyreállítására fordított támogatás, valamint a kötvénytörlesztés (volt lakásalap) é s
kamatának terhe .

Nyugdíjak
A társadalombiztosítás két pénzügyi alapjának bevételei között a j árulékbevételek é s

hozzájárulások mellett szintén meghatározó nagyságrendet képviselnek a központi költségvetési

támogatások. Utóbbiak azért szükségesek, mivel a számos tényez ő (részben törvényi elő írások,
részben automatizmusok) által determinált egészség és nyugdíjbiztosítási ellátási kiadáso k
fedezetéhez a j árulékbevételek é s h ozzáj árulások nem e légségesek, a hiányzó részt a központi



költségvetés bevételei egy részének átcsoportosítása biztosítja . Az erre a célra biztosított
támogatások garancia és hozzájárulás összefoglaló névvel a két pénzügyi alap költségvetéséne k
bevételei között, a Pénzügyminisztérium fejezetben, mint kiadások jelennek meg .

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2009-ben – hasonlóan a korábbi évekhez – több jogcímen i s
kap támogatást, amelyek a következők.

A központi költségvetés :
– pótolja a magánnyugdíjpénztári tagok Nyugdíjbiztosítási Alapból hiányzó

befizetéseit (8%) ;

– megtéríti a GYES-en és GYET-en lévők, valamint a rehabilitációs járadékban

részesülők után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékot ;

– a 2006 . évi CXXI. törvény 30. § (14) bekezdése értelmében ebben az évben a
korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-ának megfelel ő összeget téríti meg a

Nyugdíjbiztosítási Alapnak ;

– a kiegyensúlyozott költségvetés b iztosításához szükséges támogatással kiegészít i
az Alap bevételeit. Az egyensúlyi költségvetés készítését az államháztartási törvény írja elő .

Az Egészségbiztosítási Alapnak átadott központi költségvetési támogatás az Alap
költségvetésében a „központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz” megnevezésse l

jelenik meg. Ezt a bevételeket kiegészítő támogatást a biztosítási jogviszonyból származ ó
jövedelemmel nem rendelkez ő , de egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult személyek

után biztosítja a központi költségvetés . Ebbe a körbe tartoznak, pl. a saját jogon nyugdíjban és
hozzátartozói nyugellátásban részesülők, a 18 év alattiak, a 18 évnél id ősebb közép, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók, a rendszeres szociális segélyben ,
GYES-ben, GYET-ben, GYED-ben részesül ők. A támogatás átutalására vonatkozó szabályok
megegyeznek a 2008 . évivel .

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi L XXXI. törvény 62 . §-a szerinti

nyugdíjemelés számításánál 2009 . évben 3,9 %-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,9 % -
os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni (A svájci indexálás szerint így 3,9%-kal
emelkedik a nyugdíjak értéke is) .

A méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint,
méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 150,0 millió forin t

használható fel .

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása i
Az Egészségbiztosítási Alap 2009 . évi pénzbeli ellátásai összesen 242 791,2 millió

forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 17,1 százaléka.
Terhességi-gyermekágyi segély
A terhességi-gyermekágyi segély 2009 . évi elő irányzata 39 209,2 millió forint .
A terhességi-gyermekágyi segély kiadás emelkedését els ősorban a segélyezés alapjául

szolgáló átlagkeresetek növekedése okozza, melyhez hozzájárul a segélyt igénybevev ők

számának növekedése .
Táppénz
A táppénzkiadások tervezett el ő irányzata 2009. évben 102 843,2 millió forint. A táppénz

kiadások 2009 . évi elő irányzata számol a táppénzes napok számának kismértékű csökkenésével, a



táppénzre jogosultak számának 0,6 százalékos növekedésével, valamint a táppénz kiszámításána k
alapjául szolgáló átlagkeresetek emelkedésével is . A táppénzesek napi átlagos létszáma, illetve a
táppénzesek aránya várhatóan nem változik .

A jogcím-csoporton belül az egyes jogcímek az alábbiak szerint alakulnak : Táppénz : 90
844,7 millió forint

Gyermekápolási táppénz : 4 680,6 millió forint
Baleseti táppénz : 7 317,9 millió forint
Betegséggel kapcsolatos segélyek
A betegségekkel kapcsolatos segélyek 2009 . évi együttes kiadása 1 270,0 millió forint . Az

elő irányzat tartalmazza a külföldi gyógykezelés és az egyszeri segély keret összegét is .
A 2009. évre tervezett egyszeri segély összege a korábbi évekhez hasonlóan 450,0 milli ó

forint.
A kártérítési járadék 2009 . évi előirányzata 994,6 millió forint, amelynek tervezésénél a

nyugdíjemelés és létszámcsökkenés került figyelembevételre .
A baleseti járadék előirányzata 8 453,2 millió forint . A tervezés a nyugdíj emelésével és a

létszám kismértékű csökkenésével számolt .
A gyermekgondozási díj el ő irányzata 90 021,0 millió forint . A tervezés az átlagkeresetek

emelkedésével, valamint a díjban részesülők átlagos létszámának és a segélyezési napo k
számának kismértékű emelkedésével számolt.

Szociális és Munkaügyi Minisztériu m
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási el ő irányzata: 918,2 milliárd forint

(a fejezeti egyensúlyi tartalékkal együtt : 920,3 milliárd forint), bevételi elő irányzata 43,3 milliárd

forint, támogatási elő irányzat: 213,4 milliárd forint (a fejezeti egyensúlyi tartalékkal együtt :
215,7 milliárd forint) .

Az SZMM felügyelete alatt álló intézmények folyamatos működéséhez 2009-ben i s

biztosítottak a pénzügyi források.
Az SZMM fejezetben tervezett költségvetési források alapvetően lehetővé teszik a

korábbi években indított programok folytatását .
A kábítószer-megel őzéssel összefüggő feladatokra 2009-ben 914,7 forint ál l

rendelkezésre . A pénzügyi fedezet biztosított a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott feladato k
ütemezett végrehajtásához, az „elterelés” intézményrendszerének m űködtetéséhez .

Az ifjúsági feladatok között forrás biztosított a gyermek és ifjúsági pályázatokra, a Zánk a

Kht. működtetésére .
A fejezetben a megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásával összefügg ő

költségkompenzációra, a szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatására és a

megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatásra a javaslat

összesen: 52,9 milliárd forintot tartalmaz .
A jogszabályi változások miatt külön el őirányzaton került megtervezésre a támogató

szolgáltatások és a közösségi ellátások finanszírozásával kapcsolatos forrás, melyre köze l

7 milliárd forint áll rendelkezésre .
A korábbi évekhez hasonlóan folytatódnak az esélyegyenl őségi, és fogyatékosok

támogatásával, a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok és programok, a fejezetben töb b
szociálpolitikai társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány címzett támogatására is biztosítot t

a forrás (pl. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjog i

Közalapítvány) .



„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégi a
A Miniszterelnöki Hivatal fejezetében szereplő előirányzat a közkiadások hatásosságána k

mérésére, az ehhez szükséges eszközök kimunkálására, hasznosítási rendje kialakítására irányuló
feladatok finanszírozására szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint támogatást biztosít a
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísérleti kutatás i
programokhoz.

A költségvetési támogatás elősegíti a gyerekszegénységet enyhítő kormányzati
beavatkozások esetében monitoring feladatokhoz módszertan kidolgozását, a rendelkezésre áll ó
és hiányzó információk, szakértő i elemzések feltérképezését, a gyerekszegénység helyzetéve l
foglalkozó, az Országgyűlés részére készített éves jelentések adatigényének kialakítását ,

elkészítését.
A feladatok megvalósításához 137,9 millió forint áll rendelkezésre .

Az Állami Számvev őszék Jelentése
Az Állami Számvev őszék jelentősében részletes kitér a szociális területet érint ő

előirányzatokra is . Ezekbő l az alábbiakat érdemes kiemelni és figyelembe venni :
Az „Út a munkához” program fő célja a szociális segélyezés feltételrendszeréne k

átalakítása, a rendszeres szociális segélyen lév ő tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése é s
foglalkoztathatóságának javítása . A program elindítása, a segélyezési rendszer átalakítása a jog i
szabályozás változása mellett a finanszírozás megváltoztatását is szükségessé teszi, amely a z
önkormányzatokat a foglalkoztatás megszervezésére ösztönzi a központi és az önkormányzat i
források eltérő arányával . A programtervezet 30 munkanapban határozza meg a közfoglalkoztatá s
legrövidebb időtartamát a munkaképesség fenntartása és fejlesztése érdekében, amel y
nagyságánál fogva alacsony és nem biztosítja a kívánt hatás elérését, mert a foglalkoztatottak eg y
része kizárólag a minimális foglalkoztatás teljesítésére törekszik majd . A tervezet nem határozza
meg a közfoglalkoztatás maximális id őtartamát . A szociális igazgatásról és a szociáli s
ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény ezzel összefüggő módosítása nem történt meg .

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai jogcí m
igénybevételének feltételei nem változnak, a javaslat 319,3 millió Ft-tal növelt el ő irányzato t

tartalmaz. Az alapszolgáltatások közül a 2009 . évben változatlan a szociális étkeztetésben és ház i
segítségnyújtásban részesülők száma, amely több mint 131 ezer fő . A két jogcím által biztosítot t
szolgáltatások színvonalának fenntartására 1,1 milliárd Ft többletforrás szolgál .

A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás jogcím fajlagos összegét továbbra is

differenciáltan – a jövedelmi helyzett ő l függően – állapítja meg a törvényjavaslat . A 2009 . évre

létszámbővüléssel nem számol a javaslat, a 2008 . évi ellátottak számát vették figyelembe a 2009 .

évi előirányzat tervezésekor . A 2008. évtől szakosított ellátás csak abban az esetben vehető
igénybe, ha az igénylő az alapellátásában nem gondozható megfelel ően. A gondozási szükséglet
vizsgálatát alapszolgáltatás esetén a városi jegyző , szakosított ellátás esetén az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet végzi . Az SzMM a javaslat beterjesztéséig nem
elemezte a gondozási szükségletek kapcsán végzett vizsgálatok eredményét, hogy az milye n
hatással volt a bentlakásos intézményi férőhelyek kapacitáskihasználtságára, illetve a felvételre
várók száma hogyan változott az intézkedés kapcsán. Az SzMM a törvényjavaslat benyújtását

követően munkabizottság létrehozásával tervezi a gondozási szükségletek hatásainak vizsgálatát.

Az előző években kialakított támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások jogcímeket a

2009. évi javaslat megszünteti, mivel ezeket a jogszabály nem sorolja az önkormányzato k

kötelezően ellátandó feladatai közé. A pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint a fogyatékos



személyek lakó környezetében történ ő alapellátása keretében eddig biztosított közszolgáltatáso k
elérése, a működő speciális személyszállítási és egyéb feltételek továbbra is biztosítottak azáltal ,
hogy az SzMM éves költségvetésében fej ezeti kezelésű elő irányzatként 2009. évben mintegy 6, 9
milliárd Ft-ot különítettek el erre a célra, amelyet a szolgáltatók pályázat útján vehetnek igénybe .
A két jogcím finanszírozásának rendjét a 191/2008 . (VII . 30 .) Korm. rendelet szabályozza,
amelyben a civil szféra és az önkormányzatok részére egységes igénybevételi feltételeke t
határoztak meg .

Az utcai szociális munka jogcím igénybevételénél változás, hogy a 2009 . év folyamán
újonnan induló szolgáltatások is a teljes összeg ű normatív állami hozzájárulást vehetik igénybe ,
szemben az előző évi szabályokkal, amikor az új szolgáltatások csak a fajlagos összeg 50%-át
vehették igénybe . Az intézkedés indokolt, mert a 2008 . évben mindössze egy új induló szerveze t
vette azt igénybe .

Az időskorúak nappali intézményi ellátása esetében a SzMM jelzése szerin t
létszámcsökkenés következett be a feladat alulfinanszírozottsága miatt . A normatív hozzájárulás
elszámolása során az ellátásban részesülők látogatási és esemény naplója alapján naponta
összesített létszámot veheti figyelembe az intézményfenntartó és nem vehet ők figyelembe a
kizárólag étkezésben részesülők. A fajlagos összeg ugyanakkor az így kiszámított létszá m
figyelembevételével nem nyújt fedezetet az étkeztetésre és az ellátottaknak biztosított egyéb
ellátásokra, továbbá az állandó költségekre .

A fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezménye s
étkeztetésének fajlagos összege 18,2%-kal 65 000 Ft/fő-re növekedett .

Az átlagos ápolást, gondozást igényl ő ellátás és hajléktalanok átmeneti intézménye i
jogcímcsoportok keretében az ellátás igénybevételének feltételei nem változnak . Az előző évhez
hasonlóan a törvényjavaslat az időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellátásához kapcsolód ó
normatívát differenciált mértékben, az egy főre eső jövedelem figyelembevételével állapítja meg .
A tervezet továbbra sem támogatja az emelt színvonalú bentlakásos ellátás fér őhelyeinek
bővítését .

A gyermekek napközbeni ellátása jogcímcsoportba tartozó bölcs ődei, családi napközi
ellátás, ingyenes étkeztetés 675,2 millió Ft-os el ő irányzat növekménye a bölcsődei ellátottak
számának és az ingyenes intézményi étkezés fajlagos összegének 30%-os növekedésével füg g
össze .

A Kormány 2009. évben indítja az „Új Tudás - Műveltséget Mindenkinek” programot ,
melynek középpontjában az esélyteremtés áll . Ebben a közoktatást érintően a pedagógus pálya
fontosságának anyagi elismerését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek
érdekeltté tételét a rendszeres óvodába járatásban, a védőnői bölcsődei és az óvodai hálózat
fejlesztését irányozták elő .

Folytatódik az óvodáskorúak teljes körű ellátását célzó három éves program. Ez alapján
2008 . szeptember 1-jétől 3 éves kortól valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
számára biztosítani kell az óvodai ellátást, 2010 . szeptember 1-től pedig valamennyi óvodai
felvételi igényt ki kell e légíteni . Ennek deklarálása új létszámokat hoz be az óvodai ellátásba.
(Jelenleg 36 300 óvodáskorú gyermek nem jár óvodába, akik a nagyvárosi agglomerációkban ,
Budapesten és környékén, illetve kistelepüléseken élnek . )

A szociális továbbképzés, szakvizsga fajlagos támogatása és a továbbképzésre
kötelezettek száma nem változik, így az el ő irányzat is változatlan a javaslat szerint . A több éve
azonos nagyságrendű (9400 Ft /fő) fajlagos és elő irányzati összeg nem fedezi a továbbképzés i
költségeken túl a Szoctv . 92/D. § (2) bekezdésének el őírása alapján a továbbképzést teljesítő
dolgozók – egyhavi illetményének megfelel ő – garantált jutalmazását, ezért az



önkormányzatoknak az ezzel kapcsolatos kiadásaik egyre nagyobb hányadát kell hely i
rendelkezésű forrásból biztosítani .

Úgy véljük, hogy a Javaslat általános vitára alkalmas .

Budapest, 2008 . október 28 .



Az Országgyű lés
Költségvetési, pénzügyi és

számvevőszék i
bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7
szóló T/6571 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 2008. október 28-i
ülésén a törvényjavaslatot — a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95.f (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 16 igen, 11 nem, D tartózkodás )

Bizottsági vélemény :

A 2009-es költségvetés tárgyalására meglehetősen szokatlan körülmények között kerül sor . Az
eredeti költségvetés benyújtása és a parlamenti vita megkezdése közötti időszakban olyan
mértékben változtak meg a viszonyok a gazdasági életben, hogy az eredetileg benyújtot t
költségvetést a kormány visszavonta és újat terjesztett be.
A visszavont és újra benyújtott költségvetések makro számai közötti különbséget az alább i
táblázat tartalmazza .



Október 9 .

%
megelőzően utána

Növekedés 3,0 Növekedés 1,2

Infláció 4,3 Infláció 3,9

Házt. fogy. 1,9 Házt. fogy. 0,3

Export 8,0 Export 4,1

Beruházás 6,0 Beruházás 4,0

Reálbér 2,4 Reálbér 0

Á jelen bizottsági vélemény kialakításánál tisztában vagyunk azzal, hogy az alacsonyab b
növekedési prognózisnak is jelentős a bizonytalansága.
Ezek ismeretében a költségvetési törvény parlamenti tárgyalása során készek vagyunk a

szükséges módosítások támogatására amelyek a megváltozott körülményekhez igazodva hozzá
tudnak járulni egy működőképes költségvetés elfogadásához.

1. A gazdaságpolitikafővonásai
A 2006. közepétől megkezdett költségvetési konszolidáció hatására 2007-ben a gazdaság i
növekedés lelassult. Ez elsősorban az állami ágazatokban (közigazgatás, oktatás, egészségügy)
meghozott hatékonyságjavító intézkedések és az állam beruházási kiadásainak visszafogása miat t

következett be, de hozzájárult a kedvezőtlen időjárás miatt a térség egészében tapasztalt gyenge

mezőgazdasági teljesítmény is. A magánszféra egészének teljesítményét az egyensúlyjavító
intézkedések csak mérsékelten érintették, itt becslések szerint a növekedés megközelítette a 3%-ot .
2008. első félévében — miután a kiigazítást szolgáló intézkedések dönt ő része a megelőző
időszakban már megtörtént — a magyar gazdaságban már élénkülés volt megfigyelhető. A GDP

növekedési üteme az első negyedévi 1, 7%-ról a második negyedévben 2%-ra gyorsult, így az első
félévben 1,9%-os gazdasági növekedés valósult meg.
Ugyanakkor a nemzetközi konjunktúra 2008. második negyedévétől egyértelműen

kedvezőtlenebbé vált. Az amerikai jelzálogpiacról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására —
amelyeknek a pénzpiacokra, a nemzetközi kereskedelmi folyamatokra vonatkozó rövid- és
középtávú következményei sem akkor, sem jelenleg pontosan még nem mérhet őek fel — az
eurózóna makrogazdasági adatai (ipari termelés, kiskereskedelmi értékesítés, fogyasztás,
beruházás) a növekedés lassulását és a gazdasági folyamatok tartós gyengeségét jelzik .
2008. október elejétől a válság egyre erőteljesebben jelentkezd, hatása már a világgazdaság
egészének növekedését is negatívan érinti. A folyamatnak az amerikai és az európai állam i

bankmentő akciók sem tudtak egyelőre gátat szabni, mivel azok jótékony hatását erőteljesen
fékezik a piaci szereplők recessziós félelmei.



Mindezek alapján arra kell felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása
hosszabb időt vesz igénybe, és ebben az akár több mint egy évig is eltartó periódusban a
növekedés erőteljes lassulásával célszerű számolni a világgazdaságban. Igy a növekedési
kockázatokat tekintve új, az eddig feltételezettnél kedvez őtlenebb helyzet teremtődött.
Mivel a magyar export súlya a GDP-ben meglehet ősen magas, a magyar gazdaság nem tud
függetlenedni a nemzetközi folyamatoktól. Igy a vártnál jóval erőteljesebb lassulás a fő
exportpiacainkon mutatkozó kilátásokat számottevően rontja. Á magyar exportbővülés lassulását
mindeddig tompította, hogy a kivitel jelentősen eltolódott a dinamikusan fejlődő új
EU-tagállamok és EU-n kívüli országok felé, de várható, hogy a világgazdasági visszaesé s
idejére ezen országok növekedése – így importigényük is – csökken. Ezért a magyar export
bővülése már 2008-ban is 7-8%-ra csökken, majd 2009-ben még kisebb mértékű lehet.
A romló külső kereslettel szemben a kiigazítás orrnehéz volta miatt 2008-ban a belföldi kereslet
némi élénkülést mutat, a háztartások fogyasztása a 2007. évi 2%-ot megközelítő csökkenés után
0,9%-kal bővül. Ugyanakkor a pénzügyi válság várható következményei – köztük a hitelforráso k
drágulása, az alkalmazotti létszám csökkenése – a következő évben mérséklőleg hatnak a
fogyasztás növekedésére is, így az ebben az időszakban várhatóan alig bővül.
2008-ban a beruházásokra a kiigazítás – bár csökkenő mértékben – még mindig, a külső kereslet
romlása pedig már növekvő mértékben negatívan hat, így a bruttó állóeszköz felhalmozás
növekedése csak 1% körül várható .
Mindezen várható folyamatok alapján a GDP növekedése 2008-ban 1,8% körüli, majd a
következő évben ennél némileg kevesebb (1,2%) lehet.
Az elmúlt évek kormányzati kiigazító lépései, valamint a világpiaci energia- és agrárárak
nagymértékű emelkedése következtében az éves átlagos infláció 2007-ban 8% volt . Ezt követően a
fogyasztói árak emelkedése lassult, és 2008-ban az éves átlagos infláció üteme már csak 6,4 %
körüli lesz. 2009-ben az infláció további mérséklődésére lehet számítani. Ezt az általános
recesszió deflációs hatása és a hazai folyamatok (gyengén bővülő kereslet, iparcikkek
drágulásának mérséklődése, mezőgazdasági árak csökkenése) egyaránt alátámaszthatják.

2. Az államháztartás célja és keretei

A Kormány célja az, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével
a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek a z
Európai Unió átlagához. A reálkonvergenciához olyan növekedés- és fejlesztésorientált
gazdaságpolitikára van szükség, amely az államháztartás tartós egyensúlyán alapul . Az így
létrejövő, fenntartható egyensúly a gazdasági növekedés számára kedvező feltételeket teremt,
mert a gazdasági szereplők számára kiszámítható gazdaságpolitikai kereteket nyújtva
megkönnyíti a fejlesztési döntéseket.
A Konvergencia program az államháztartás eredményszemlélet ű hiányát 2009-re a GDP
3,2%-ában határozta meg.
Á Kormány a világgazdaságban bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok hatására –az ország
versenyképességének megőrzése kapcsán - szükségesnek tartotta a korábbi Konvergenci a
programban szereplő hiánymutató módosítását .
Ennek alapján 2009-re az államháztartás eredményszemlélet ű hiánya a GDP 2,9%-ára csökken .
Az államháztartási hiánycsökkentés követelménynek tekinthető ahhoz, hogy - a maastrichti
kritériumoknak megfelelően - az államadósság GDP-ben mért arányát és az infláció mértéké t
egyaránt csökkenteni lehessen .



Az államháztartás egyensúlyának javításával a Kormány egyúttal biztosítja, hogy Magyarorszá g
a korábban tervezetnél hamarabb teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az eur o
bevezetéséhez szükségesek .
A költségvetési hiány fenti ütemének teljesítése előfeltétele a hosszú távon fenntartható
növekedési folyamatok stabilizálódásánal, ezen túlmen ően pedig jelentős mértékben javíthatja a
magyar gazdaságpolitika hitelességének nemzetközi megítélését .
A jelenleg meglévő determinációk a következő évek mozgásterét nagymértékben behatárolják
Néhány terület kivételével (pl. az uniós források felhasználását lehetővé tevő társfinanszírozás)
2009-ben nincs lehetőség a kiadások jelentős növekedésére .
Az állam kiadásainak mérséklésével a tartós növekedéshez — s egyben az euro övezeti
csatlakozáshoz — szükséges egyensúlyi feltételek megteremtődnek, és létrejönnek az egyensúly
hosszabb távú, biztonságos fenntartásához szükséges feltételek .
Á javuló egyensúly kedvezőbb feltételeket teremt a vállalkozások fejlődéséhez, bővíti
hitellehetőségeiket, és az elkövetkező évek fejlesztéseibe bekapcsolódva lényegesen javul
versenyképességük.

3. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolata i

Magyarország és az Európai Unió 2009-2012 közötti költségvetési kapcsolatait a 2007-2013
közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a
közös költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg. A támogatási források
felhasználása — nagyságrendjénél fogva — alapvetően befolyásolja a makrogazdaság i
paraméterek teljesülését és így a konvergencia program végrehajtását .
A 2009-2012. évekre meghatározott, uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási
társfinanszírozás összegei és a társfinanszírozás biztosításának rendje együttesen garantálják azt ,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan költségvetési akadálya — sem pénzügyi, sem szabályozás i
szempontból — ne legyen az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz kötelezően
biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás ugyanis az eddigi gyakorlato t
követve prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében .
A 2009-2012 közötti években a 2004-2006-os időszak forrásai terhére egyre kisebb összegű
kifizetés várható : míg 2009. elején még az I. Nemzeti Fejlesztési Terv egyes programjainak
áthúzódó kifizetéseivel is számolni kell, ezt követően néhány Kohéziós Alap-projekt és az ún.
Átmeneti Támogatás egyes projektjein kívül már kizárólag a 2007-2013 közötti időszak
támogatásainak felhasználási adatai jelennek meg a törvényjavaslatban. E támogatások közül
kiemelendőek — átfogó fejlesztéspolitikai jellegük, és a rendelkezésre álló európai uniós forrá s
nagyságrendje miatt — az Ú Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) és az Uj Magyarorszá g
Vidékfejlesztési Program (UMVP) támogatásai. Míg a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
forrásait magában foglaló UMFT programjainak, projektjeinek kifizetése — a programoly
projektek megvalósítási ütemével összhangban — fokozatosan növekszkl, addig az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásainak stratégiai terve, az UMVP alapján várható
kifizetések már 2009-től körülbelül azonos szinten állandósulnak — jellemz ően a főbb
támogatások normatív jellege miatt. A 2009-es év azonban 2008-hoz viszonyítva a „felfutás
éve "-ként jellemezhető, mivel ez az az év, amikorra a 2007-2013 közötti időszak támogatásainak
felhasználása várhatóan magasabb szintre emelkedik az ezt megelőző évekénél, köszönhetően
annak hogy a programok kezdeti fázisa 2009-re lezárul, így a kifizetések összege várhatóa n
jelentősen növekszik. Á kifizetések ütemének fokozását segíti elő az UMVP esetében az a tény is,



hogy egyes, az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében elfogadott, de onnan már ne m
finanszírozható programok, támogatások is innen kerülnek kifizetésre.
A költségvetésben megjelenő európai uniós támogatások főszabályként felhasználásukkor mind
bevételként, mind kiadásként elszámolásra kerülnel, így az államháztartás egyenlegét közvetlenü l
nem befolyásolják. Kivételt képeznek ez alól a már a központi költségvetés által korábban
megelőlegezett támogatások éven túli megtérülései (pl . a programok projektek utolsó
részleteinek uniós átutalása), melyek a „XLII. A központi költségvetés fő bevételei” fejezetben
kerülnek megtervezésre, kizárólag a költségvetés bevételi oldalán .
A korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is több jogcímen érkezik jelent ős összegű támogatás
hazánkba, melyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül
kerül sor. Ennek oka, hogy ezen támogatásokhoz nem kapcsolódik kötelező nemzeti
társfinanszírozás, továbbá a kedvezményezettek körének a támogatások összegéne k
meghatározása nem a magyar hatóságok feladata, a jogosultsági kritériumokat ugyanis
közösségi jogszabályok vagy az Európai Bizottság döntése határozza meg.
A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben a nem vidékfejlesztési cél ú
mezőgazdasági támogatások dominálnak. A Csatlakozási Szerződés alapján 2009-ben már az
EU1S-öknekjáró közvetlen támogatások 60%-ára jogosultak a magyar gazdák (ezt egészíti ki a
hazai költségvetési forrásból finanszírozott ún . top-up támogatás) . Az EU Közös
Agrárpolitikájának végrehajtását szolgáló másik jogcím, az ún . piaci támogatások (belpiaci-,
export- és intervenciós támogatások) lebonyolításában a hazai intézményrendszer szintén csa k
közvetítő szerepet játszik, a kedvezményezettek körének ill. a támogatások mértékének
meghatározása nem hazai, hanem közösségi döntés eredménye.
Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai Bizottságtó l
pályázható egyéb támogatásoly melyek közül kiemelendőek a kutatás-fejlesztési, valamint a
különböző oktatási programok keretében megpályázható források .
Az Unió költségvetése felé teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét 2009-2012 között eze n
időszak közösségi költségvetéseinek várható kiadási főösszegei határozzák meg. A 2009-ben
teljesítendő nemzeti hozzájárulás összegét mindezek mellett befolyásolja a közösségek sajá t
forrásairól szóló új tanácsi határozat 2009-ben várható hatályba lépése . Ez utóbbi szabály — az
egyes országok számára meghatározott kedvezmények miatt — plusz-befizetést fog jelenteni a
tagállamok túlnyomó többségének így Magyarországnak is, melynek 2007. és 2008. évre jutó
összegét visszamenőlegesen - a határozat közösségi szinten történő hatálybalépését követően -,
2009-ben kell teljesíteni.

Budapest, 2008. október 28.



Az Országgy ű lés
Környezetvédelmi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága 2008. október 29-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 Környezetvédelmi Bizottság 2008. október 29-i ülésén megtárgyalta a Magya r
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot és a kapcsolódó Állam i
Számvevőszéki jelentést. A javaslatot a bizottság többsége általános vitára alkalmasna k
találta.

A támogató álláspont kialakítása során világosan megfogalmazódott, hogy a jöv ő év
költségvetése több tekintetben is rendkívüli . Egyrészt maga a tény, hogy új változatba n
kellett a jövő év büdzséjét benyújtani, másrészt az ennek szükségességét kiváltó okok .

A fő ok, ami az új változatának benyújtását kiváltotta, az Amerikai Egyesült Államokban
bekövetkezett hitelpiaci válság, ami megrendítette a világ pénzpiacait és az egyes államo k
részéről a gazdasági növekedés, a pénzügyi helyzet átértékelését kényszerítette ki.
Magyarország számára is halaszthatatlan feladattá vált a külső gazdasági-pénzügyi
folyamatokhoz igazodó új pénzügyi terv elkészítése, ami az eredeti benyújtot t
törvényjavaslat módosításával nem volt megoldható .



Az új javaslat, melynek célja a konvergencia program végrehajtása, még erőteljesebben a
pénzügyi stabilitás, a finanszírozhatóság fenntartása, a környezetvédelem szemszögéből
mégis hordoz magában pozitív elemet. A központi és területi hatósági munkának a
feltételei javulnak, az elvégzendő feladatokra nem kiemelkedő mértékben, de növekvő
források állnak rendelkezésre .

A környezetvédelmi tárca kiadási oldala az eredeti javaslathoz képest mindössze kisebb,
mint 2 %-kal csökkent, 52,6 milliárd forint lett változatlan bevételi, de csökken ő
támogatási oldallal. Az ország fizetőképességének megőrzését, a kiadások csökkentésé t
célzó javaslat értelemszer űen kisebb mértékű programfinanszírozással jár a tárcánál is,
meghatározóan olyan területeken, ahol a környezetvédelmi feladatok gerincéne k
elvégzése már megtörtént .

Mindezekre tekintettel indokolt volt egy új, óvatos költségvetési törvényjavaslat
benyújtása, melyhez néhány finomítás az általános vita során elhangzottak alapján ne m
zárható ki.

Budapest, 2008. október 30 .

Katona Kálmán
elnök



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága 2008. október 28-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján - megvitatta
és azt - a Házszabály 95. ,¢ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános
vitára nem tartotta alkalmasnak. (szavazati arány : 9 nem, 9 igen )

Bizottsági vélemény :

Teljes a bizonytalanság a kultúrára szánt költségvetési támogatások mértékéről . Nem tudni, hogy
meddig lesznek érvényesek azok a számok, melyek az új változatú költségvetésben szerepelnek . Nem
lehet tudni azt sem, hogy a T/6380 . számú javaslatban foglalt célok milyen mértékben változnak az új
változatban szereplő csökkentett támogatások miatt .

Ebben a helyzetben nincs mirő l tárgyalni az általános vitában, hiszen nem tudni, hogy a kormán y
milyen célokra, milyen mértékű támogatást szán. A helyzet nagyon hasonló a 2006 . évi országgyűlési
választásokat megelőző időszakhoz, amikor a Gyurcsány-kormány ígéretei mindenki t
megtévesztettek, majd nyilvánosságra került az őszödi beszéd. . A jelenlegi javaslatnál is csak az a
kérdés, hogy mikor kerül nyilvánosságra a „második őszödi beszéd”. De emlékezhetünk Draskovic s
2004-es csomagja előtti költségvetésre is . ITiller miniszter úr még 2004 februárjában (1 héttel a
csomag bejelentése előtt) is azt nyilatkozta, hogy 24%-kal n ő a kultúrára fordítható támogatás . Ez
akkor valójában 5% volt, amit elvitt az infláció .
A mostani javaslattal is azt a látszatot keltették, mintha jelent ősen nőne a támogatás, de az új
változatban már 1 milliárddal csökkent az elő irányzat . Az IMF megállapodás tükrében vélhet ően
tovább csökkentik



Valószínű, hogy a bújtatott kormányzati kommunikációs kb. 2-3 milliárd forint az egyetlen olyan
tétel, ami nem fog csökkeni. Ezt idén eldugták a közkultúra, kulturális vidékfejlesztés el ő irányzatai
közé .

A mostani emelkedés egyébként csak az elmúlt 4 év drasztikus elvonásait pótolná részben, hiszen az
intézmények közüzemi számlái a növekv ő gáz-, áram- és egyéb díjak miatt ma már hatalmas költséget
jelentenek számukra .

Helyi Önkormányzatok támogatás a

A 2006-os önkormányzati választások után a költségvetési törvényt úgy fogadták el a kormánypártok,
hogy a megyéknek kötelező feladataikon kívül, semmilyen forrást nem biztosítottak Az ASZ is úg y
fogalmazott akkori jelentésében, hogy nagy veszély a 2008-as költségvetésben az önkormányzato k
már-már tarthatatlan eladósodása . Kényszerbő l . Mert nincs kellő kormányzati támogatás bizonyos
feladatok fenntartására, és ez a folyamat nagyon-nagyon veszélyes a kulturális intézmények és a
kulturális támogatások tekintetében.
Ezért 2007-ben megkezdődött a megyei intézményrendszer átalakítása. Nógrád, Somogy, Jász-
Nagykun-Szolnok, Békés, Zala, Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyében szűnt
meg a megyei művelődési Központ, Hevesben pedig folyamatban van az átalakítás .
Miért ?
A megyei kulturális intézmények átalakítása nem kultúrpolitikai cél vagy elvárás, hanem a
költségvetési források elvonása következtében kialakult kényszer .
2007-ben 5-600 millió forinttal csökkent a megyék támogatása, és mivel 1997 óta (nem véletlenül a
Horn-kormány a 1997/140 . törvényben) nem kötelező feladata a megyéknek a művelődési központ
fenntartása, ezért sorra adják el vagy alakítják át a művelődési központokat a megyék, hiszen 1997 ót a
ezt a feladatot elláthatja egy iroda is . Noha nem csökken a megyei művelődési normatíva, de az
önkormányzatok nem tudják kiegészíteni, mert költségvetési támogatásuk más területeke n
(egészségügy, oktatás és szociális terület) csökken .
Ez a tendencia 2009-ben is folytatódik . Miközben a Gyurcsány-kormány az új változatban
némileg emelte a normatívákra szánt támogatás összegét, aközben a személyi jövedelemadó helybe n
maradó részét csökkentette . Az eredmény, hogy a megyék nem lesznek képesek fenntartani kulturáli s
intézményeiket.
A közgyűjteményi és közművelődési feladatok támogatása 2007-ben csökkent, 2008-ban és 2009-be n
szinten maradt.
Ezt a folyamatot erősíti a kormány a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat létrehozásával, hisze n
a megyei múzeumok legfőbb bevételi forrásai a régészeti feltárásokból származott .

A színházak támogatása a készülő előadó-művészeti törvény fényébe n

A színházak támogatását növelni tervezi a kormány, de itt is teljes a bizonytalanság, hiszen az
előzetes számítások szerint több színház támogatása a színházi törvény elfogadása után tovább fo g
csökkeni vagy szinten marad, azaz reálértéken csökken.
Miller miniszter úr azzal zsarolja a színházi szakmát, hogy csak akkor biztosítja a költségvetés az ígér t
4 milliárdot, ha a parlament elfogadja a törvényt .

A koncepciónak még egy eleme lenne pozitív: a társasági adókedvezmény, kár hogy az
adótörvényekben nyomát sem látni:



A koncepció egyébként kidolgozatlan, átgondolatlan a legtöbb ponton, ső t néhány pontja kifejezetten
visszalépést jelentene a magyar színházi kultúra számára .

Mit csökkentenek megint?

A Gyurcsány-kormány megint az örökségvédelmi támogatásokat csökkenti . Jellemző , hogy
kommunikációs és PR célokra szánt összegek n őnek, míg a magyar kulturális örökség pusztul .

Budapest, 2008. október 29 .



Az Országgyűlés
Külügyi és határon túli magyarok

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága 2008 . október 28a-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, 9 nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság támogatja a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetési tervezetének általános vitár a
történő bocsátását . A külügyminisztériumi feladatokra, ill . a határon túli magyarokkal való
kapcsolattartásra szánt el ő irányzatokat illetően, nyilvánvalóan több pénzre is szükség lenne .
Azonban a reális lehetőségeket figyelembe véve és elfogadva, a feladatok ellátását alapvet ően
biztosítottnak látja a tervezett keretek között is .

Budapest, 2008. október 28 .



Az Országgyű lé s
Mezőgazdasági bizottsága

	 Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt OrszággyúZés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2008. október 28-i ülésén a törvényjavaslato t
– 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 :

A Magyar agrárpolitika célja és legfontosabb törekvései a 2009. évi költségvetésben :

â több mint 10 millió hazai fogyasztó és a b ővülő export piacok egészséges élelmiszerekke l
történő ellátása

â a vidéken élők jövedelembiztonságának és megélhetésének javítás a

â a KAP kereteiben hazánk számára rendelkezésre álló ágazat és vidékfejlesztési forráso k
lehívása, célszerű és eredményes felhasználása elegend ő hazai társfinanszírozási forrás
biztosításával .

A 2009. évi költségvetés tervezet előirányzatai alapján az agrár és vidékfejlesztési támogatásokr a
felhasználható összes forrás : 480.250,1 millió forint .

Az EU társfinanszírozással működtetett támogatások el őirányzata összesen 159 .962,5 , millió
forint. Ezek közül az agrártermelők az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP )
keretében összesen 148 .439,3 millió forint támogatáshoz juthatnak .

A Halászati Operatív Program 1 .200,0 millió forinttal segíti a hazai haltermelést, a feldolgozást .



A fejezet költségvetésében nemzeti támogatásokra 87 .681,2 millió forint áll rendelkezésre. Ebből
az egységes területalapú támogatás nemzeti kiegészítéseként fizetett 78 .000,0 millió forint .
Nemzeti agrár kárenyhítésre a központi költségvetés 351,8 millió forintot biztosít .
Az egyéb fejezeti kezelésű elő irányzatok alcímhez tartozó jogcímcsoportok előirányzatain 2009 .
évben összesen 6 .327,6 millió forint tervezett kiadás teljesíthet ő , 2009-ben 8,0%-al csökken,
2008-hoz viszonyítva.

A tervezés id őpontjában a minisztérium a 39 önálló és 20 részben önálló költségvetési intézmény t
felügyel. Az FVM intézmények költségvetési támogatási előirányzata - a konvergencia
programmal összhangban - 2008-ról 2009-re 4,6 %-kal 39 .280,7 millió forintra növekedett .

Ezzel együtt azonban a közfeladat-ellátás hatékonyabb szervezeti kialakítása érdekében 2009-be n
tovább folytatódik az intézményhálózat korszerűsítése. A jövő év kiemelt feladatai lesznek a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) szervezeti integrációj ának elmélyítése, az egye s
szakmai részlegek egységes fizikai elhelyezésének megoldásával, informatikai rendszerének
fejlesztésével, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) budapesti állományának eg y
ingatlanban való elhelyezésének megoldása, valamint az agrár-kutatóintézeti hálózat megkezdet t
szervezeti korszer űsítésének folytatása.

Az FVM-hez tartozó költségvetési intézmények feladataikat 2009 . évben 13 .021 fős tervezett
létszámmal látják el, amely a 2006 . évi 15 .888 fős létszámhoz képest közel 3.000 fős csökkenést
jelent .

A Bizottság többsége, ugyanakkor az alábbiakra hívja fel a figyelmet :

az intézményi feladatok végrehajtásában prioritásként kell kezelni a „szolgáltat ó
közigazgatás” jellegének erősítését

a 2009. évi költségvetés általános tartalék képzésénél figyelembe kell venni az el őre nem
látható események miatt (pl . időjárás okozta nagyobb károk, súlyos piaci zavarok )
szükséges beavatkozások forrás szükségletét, mivel a fej ezeti költségvetésben ilye n
esetekre nincs elegend ő tartalék tervezve .

a szakmai célkitűzések megvalósítása érdekében – figyelembe véve az Agrárgazdaság i
Tanács „az Agrárgazdaság 2007. évi helyzetérő l készített Jelentéséhez” adott javaslatoka t
– intézkedési terv készítését tartja szükségesnek .

Budapest, 2008 . október 28 .
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Az Országgy ű lés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2008. október 28-i 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 : 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A fejezet – fejezeti egyensúlyi tartalékot is tartalmazó – költségvetési támogatása a 2008 .
évi eredeti előirányzatokhoz (38,486 milliárd FT) képest a 2009. évi tervben 2,089
milliárd forinttal csökken (36,397 milliárd Ft-ra), a fejezeti egyensúlyi tartalék nélkü l
kalkulált, közvetlenül felhasználható előirányzat csökkenése 1,747 milliárd Ft (37,46 7
milliárd Ft-ról 35,720 milliárd Ft-ra) . A csökkenés mértéke 5,4 % illetve 4,7 %. Mivel a
tervezett saját bevétel ennél nagyobb arányban csökken, ezért a fejezet kiadási főösszege
5,8 % illetve 5,0 %-kal csökken .

A támogatás változása elvonások és többletek eredőjeként alakult ki.

Az összes elvonás 3, 767 milliárd Ft.

- 2008. évi egyszeri többletek: - 1,853 milliárd Ft;
- általános báziscsökkentés I . üteme:

	

- 0,712 milliárd Ft;
- általános báziscsökkentés 2. üteme: - 0,510 milliárd Ft;



- egyensúlyi tartalék képzése: - 0,677 milliárd Ft;
- szintrehozások: - 0,015 milliárd Ft.

Az összes többlet 2,020 milliárd Ft.

- beépülő évközi többletek (nyugdíj és bérfejlesztés) : - 1,004 milliárd Ft;
- többletfeladatokhoz biztosított többlettámogatás : - 1,016 milliárd Ft.

A Nemzetbiztonsági Bizottság megállapította :

A kiadási előirányzatokon belül emelkedett a személyi juttatás (és közterhei) aránya: 66
%-ról 72 %-ra. Csökkent a dologi kiadások aránya (19 %-ról 18 %-ra), erőteljesebben
csökkent a felhalmozási kiadások aránya (9 %-ról 4 %-ra) .

Megállapítható, hogy a feladatok ellátásához a humáner őforrás elegendő (az
állománytáblai létszám 4004 fő, nem változott). Az állomány járandóságainak
kifizetéséhez szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak.

A dologi kiadások csökkenése (nominálisan 873 millió Ft, mintegy 12 %) érzékenye n
fogja érinteni a 2009. évi gazdálkodást, hiszen az általános tendenciák (például köz- é s
egyéb szolgáltatások áremelkedése) a Szolgálatokra is hatással lesz. A hatások
kivédésére, részleges kompenzációjára újabb takarékossági, racionalizálás i
intézkedésekre lesz szükség, ezeket még ebben a költségvetési évben elő kell készíteni.

A kormányzati kiadáscsökkentési tervek megvalósítása a Szolgálatoknál a felhalmozás i
kiadásokban fog megmutatkozni, a bázisévhez képest ezen a területen 2,0 milliárd Ft a
csökkenés. Ez annak ellenére is igaz, hogy a már említett, 2008-ban egyszeri többletkén t
megadott források mértéke összesen 1,4 milliárd Ft volt .

Összességében megállapítható, hogy a fejezet költségvetési tervezése korrekt módon, a z
elvárásoknak megfelelően történt. A 2009. évi előirányzatokkal a Szolgálatok előtt álló
feladatok teljesíthetők lesznek, ehhez azonban különböző területeken a gazdálkodás
szigorítása is szükséges lesz.

Budapest, 2008 . október 28 .

Tóth Károl y
ottság alelnöke



AZ ORSZÁGGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyú7és Oktatási és Tudományos Bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és !

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága 2008. október 29-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány:13 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Közoktatás
A nemzetközi pénzügyi válság Magyarországra begyűrűző hatása sajnos az önkormányzatok
központi költségvetési kapcsolatait sem hagyta érintetlenül .
Ennek elsődleges megnyilvánulási formája az, hogy nem kerülhet sor a munkáltatókat terhel ő
járulékok 2009 . évre tervezett csökkentésére . Így a közoktatási normatív hozzájárulások
fajlagos összegeinek számítási alapját, a tervezés során a 2008 . évi bérpolitikai intézkedések
2009. évre történő beépítése és a tervezett 2009 . évi járulékcsökkentés egyenlegéből adódó ,
175.000 forint/finanszírozási egység értékű növelés helyett – az elmaradó járulékcsökkentés t
kompenzálandóan – 230 .000 forinttal tervezi megemelni a költségvetési törvényjavaslat .
Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatai oktatási vetületének alakulásába n
alapvetően két elem különböztethető meg, amelyek a következők:

1 . Önkormányzatok közoktatási hozzájárulásainak változása, ennek részeként
a. a 2008. évi bérpolitikai intézkedések 2009. évi forrásainak normatív rendszerbe

történő beépülése ;
b. a teljesítmény-mutató rendszerének 2008 . szeptemberi és 2009. szeptemberi

paraméterugrása hatásának a számítási alap kiegészítésén, illetve növelésén
keresztül történő kompenzálása ;

c. a teljesítmény-mutató intézményi együtthatójának kiigazítása ;
d. az ingyenes étkeztetés fajlagos támogatási összegének növelése .



2. az „Új Tudás – Műveltséget Mindenkinek” program 2009. évi forrásainak a z
önkormányzati körben való megjelenése, amely az oktatási területet érinti . A
program 2009 . évi, önkormányzati körben felhasználható kerete 15,3 milliárd forint ,
amelyből 11,6 milliárd forint közoktatási, esélyegyenl őségi intézkedések forrását
jelenti .

I. 1. Önkormányzatok közoktatási hozzájárulásainak változás a
A 2009. évi költségvetési törvénytervezet 3 . számú mellékletében megállapítot t
önkormányzati közoktatási hozzájárulások körében az előző évekhez képest nem kerültek
újabb normatív jogcímek a teljesítmény mutató rendszerébe bevonásra .
A teljesítmény-mutató rendszer bevezetése ugyanakkor – a felfutó rendszerb ő l adódóan – mé g
mindig folyamatban van, hiszen 2009 . szeptemberében is lesznek még olyan
évfolyamcsoportok, amelyek mindeddig „puhított” paraméterek mellett kerültek
finanszírozásra, míg szeptembertől már a közoktatásról szóló törvényben meghatározot t
átlagos csoport-, illetve osztálylétszám alkalmazásával kerülnek számításra .
A teljesítmény-mutatók számítási alapja a korábbi évek egységes 2 .550.000 forintos értékérő l
2009. január 1-jével 230.000 forinttal, 2 .780.000 forintra nő .
A teljesítménymutató rendszer belső paraméterei is változnak . Az óvodai ellátás intézmény-
típus együtthatója 0,85-ről 0,9-re, míg a napközis, illetve tanulószobai foglalkoztatá s
intézmény-típus együtthatója 0,25-ről 0,35-re, és végül az iskolaotthonos foglalkoztatás
együtthatója 0,26-ról 0,3-ra nő 2009. szeptemberétő l .
Ezen túl további mintegy 4,0 milliárd forintos forrásb ővítést jelent az óvodában, iskolában,
kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés fajlagos összegének 10 .000 forinttal
történő növelése.
I. 2. „Új Tudás – Műveltséget Mindenkinek” program 2009 . évi önkormányzat i
intézkedései
Az Új Tudás programnak – a forrás mértékét és az intézkedés következő évekre áthúzódó
hatását tekintve – legfontosabb, a közoktatás, esélyegyenlőség ügyét előmozdító – a pénzügyi
válság kedvezőtlen hatása ellenére továbbra is tervezett – elemei a következők:

a. az integrációs programok támogatásának 1 .600,0 millió forintos növelése ;
b. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek 760,0 millió forinto s

óvodáztatási támogatása ;
c. a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel ,

tanulókkal foglalkozó pedagógusok ösztönzése, amelyhez a 2009 . évi
rendelkezésre álló forrás együttesen 4 .670,0 millió forint ;

d. az osztályfőnökök számára kiegészítő illetmény biztosítása 2 .545,0 millió forint
értékben;

e. a pedagógusok teljesítményösztönzését szolgáló források 1 .800,0 millió forinttal
történő növelése .

2009. évben az eredetileg tervezettel szemben elmarad
a. a közoktatási intézményvezetők kiegészítő illetményének biztosítása (az

osztályfőnökök kiegészítő illetményének eredetileg tervezett 855,0 millió forinto s
összegének 2 .545,0 millió forintra emelésével párhozamosan) é s

b. a pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetményének 2009 . szeptemberétől történő
bevezetése .



Mindezen, fennmaradó intézkedések fedezetéül 2009 . évben — az átdolgozott tervek
szerint — 11 .375,0 millió forint többletforrás jelenik meg az önkormányzati alrendszerben,
amelyek 2010-2012 . évekre áthúzódó hatásának forrásigénye is megjelenítésre, illetve
megtervezésre került az Uj Tudás program pénzügyi keretében .
Az Uj Tudás program közoktatási, esélyegyenlőségi intézkedéseinek 2009 . évi forrásaiból
3 .013,0 millió forint jelenik meg a XX . Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetés i
fejezetében, amely összeg alapvet ően az integrációs program-támogatás, valamint a z
osztályfőnöki kiegészítő illetmény biztosításának a humán fenntartók körében történő
megvalósításához, illetve a Nemzeti Tehetség Programhoz nyújt forrást .
II. Felsőoktatás
A felsőoktatás 2009. évi, eredetileg benyújtott költségvetési javaslatában kett ős
problémakörrel szembesültünk .

1. A felsőoktatásról szóló törvénynek a hároméves fenntartói megállapodást bevezető
módosítása során megegyezés született arról, hogy a fels őoktatás támogatása évrő l -
évre az infláció mértéknek megfelelően emelkedjék .
A XX. OKM központi költségvetési fejezet sorain felsőoktatási célt szolgáló
(rész)előirányzatok — a zárolt egyensúlyi tartalékot tehát nem tartalmazóan — érték e
227.323,1 millió forint.

2. A második problémakör alapvetően szerkezeti jellegű .
Az új, bolognai rendszerű képzések jelenleg is felfutó fázisban vannak, ami 2009 .
évben éri el a mesterképzést . 2008. szeptemberében még csak a kísérlet i
alapképzést befejező hallgatók jelentek meg a mesterképzésben . A szükséges
források az egyensúlyi tartalékban szerepeltek . 2009 . szeptemberében már egy
teljes évfolyamnyi — 21 .700 fő — mesterképzéses hallgató finanszírozásáró l
szükséges gondoskodni, mintegy 2,0 milliárd forint összegben .

Budapest, 2008 . október 29 .



Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága 2008. október 29-i ülésén
a törvényjavaslatot — a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 15 igen, 13 nem )

Bizottsági vélemény :

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat — állami hozzájárulások és támogatások ,
valamint átengedett személyi jövedelemadó címén — 1427,5 milliárd Ft forrást biztosít a hely i
önkormányzatoknak, amely a számítások szerint a 2008 . évi korrigált elő irányzathoz viszonyítv a
7,9%-os nominális, a 3,9%-os fogyasztói áremelkedést figyelembe véve 3,8%-os reálérté k
növekedést tartalmaz .

A helyi önkormányzatok a 2009 . évben 3477 milliárd Ft költségvetési bevételle l
gazdálkodhatnak, ezt egészíti ki a 2007 . évi kötvénykibocsátásból és pénzeszközállomán y
növekedésbő l származó tartalékok felhasználási lehetősége.

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslatban a helyi önkormányzati költségvetések hiány a
(GFS rendszerű egyenleg) a pénzügyi egyensúly romlását jelzi . A hiány a 2007. évben a
tervezett 84 milliárd Ft helyett 53,9 milliárd Ft-ra csökkent az előző évi 156,5 milliárd Ft-tal
szemben, de a 2008. évben várhatóan ismét 90 milliárd Ft-ra, 2009-ben 134 milliárd Ft-r a
növekszik. A helyi költségvetésekben meghatározó központi források korábbi években jellemz ő
kiszámíthatatlansága mellett tapasztalható finanszírozási feszültségekhez társult a z
önkormányzatok eladósodása miatti kockázat, amely kiemelt kockázatot hordoz a megyei



önkormányzatok esetében (az intézmény fenntartó szerepe miatt) . A pénzügyi egyensúly
fenntarthatósága jelent ős mértékben attól függ, hogy a megszorító intézkedések valód i
megtakarításokat eredményező szervezeti, szervezési intézkedésekkel párosulnak-e a hely i
önkormányzatoknál, az általuk nyújtott közszolgáltatások területén .

A költségvetési törvényjavaslat szerint a szabályozott források aránya a hely i
önkormányzatok költségvetési bevételein belül a megsz űnő feladatok (pl . kifutó címzet t
támogatások) miatt nem változik érdemben (a 2008 . évi javaslatban szerepl ő 41%-ról 2009 .
évben 41,1%-ra módosul), az átengedett adók (szja, gépjárm űadó) részaránya 1,4 százalékpontta l
emelkedik. A személyi jövedelemadó 84,1 milliárd Ft-os növekményéb ő l a javaslat szerint 67,3
milliárd Ft normatívan kerül felosztásra, a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó 16, 8
milliárd Ft-tal, a megyei önkormányzatok részesedése 0,5 milliárd Ft-tal emelkedik . Az európa i
uniós támogatások és a hazai társfinanszírozás, valamint az államháztartáson belülr ő l átvett
(támogatásértékű) felhalmozási bevételek összességében 48 milliárd Ft-os csökkenéséve l
számolt a PM a költségvetési törvényjavaslat kidolgozása során .

A költségvetési törvényjavaslat szerint a forrásszabályozás, illetve azon belül a z
önkormányzatokat a központi költségvetésb ő l megillető források elosztásának módja 2009 .
évben alapvetően nem változik. A szabályozott források között azonban a személy i
jövedelemadó súlya nő , egyidejű leg a 2008 . évi országgy ű lési elő irányzathoz képest az állami
támogatások részaránya, azon belül a támogatásból finanszírozott normatív hozzájárulások é
mérséklődik .

A támogatási rendszer átalakításának eredményeként a javaslat az önkormányzati szféra
egészét érintően a 2009. évre az Európai Unióból, valamint a hazai társfinanszírozásból és a
központi fejezetektő l származóan összesen 270 milliárd Ft bevétellel számol. Annak érdekében,
hogy a saját forrás hiánya ne legyen akadálya az EU támogatásban részesül ő beruházáso k
megvalósításának, 2,5 milliárd forinttal, 17,6 milliárd forintra emelkedett a rászorul ó
önkormányzatok számára az EU Onerő Alap.

A Leghátrányosabb helyzetű kistérségek gazdasági felzárkóztatására a költségvetés i
javaslatban az előző évben tervezett elő irányzat a reálérték megőrzése érdekében 4,3%-kal (25 0
millió Ft-tal) 6,1 milliárd Ft-ra emelkedik a három kelet-magyarországi és egy dunántúli (Dél-
Dunántúl) régió fejlesztési tanácsainak döntési jogkörébe utalva. A régiók szerepének
konvergencia célokkal összehangolt elmozdulását jelzi, hogy a helyi önkormányzatok
fejlesztései és vis maior támogatására szolgáló — összegében az el őző évi kereteket 500 millió Ft-
tal (4,6%-kal) meghaladó — 11,4 milliárd Ft előirányzat teljes egészében a regionális fejlesztés i
tanácsok döntési jogkörébe tartozik. A hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében a
térségi lehatárolás 2007. évben meghatározott szempontjai a támogatási keretek felosztása sorá n
érvényesültek, azonban a régiós el ő irányzatok önálló fejezetben való megjelenítésére, a
régiókkal való tervszerződéses rendszer szabályainak megalkotására még nem került sor .

A megnövekv ő központi költségvetési támogatásokból több mint 73 milliárd forint
garantálja az önkormányzati foglalkoztatottak reálbérének megőrzését. Az érdekegyeztetés
keretein belül történő végleges megállapodás alapján 2009-ben is tételes felméréssel biztosítja a
központi költségvetés a szükséges többletforrást a helyi önkormányzatok részére .

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőségét, hogy a
korábbiakhoz képest megnégyszereződjön — meghaladja éves szinten a 60 000 főt — a segélyezés
helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma . A javaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az



érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély
munkával való kiváltásában . A Munkaerőpiaci Alapból idecsoportosuló pénzeszközzel együt t
több, mint 96,0 milliárd forint szolgálja ,a program megvalósulását.

A Kormány 2009-ben indítja az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programot, melynek
középpontjában az esélyteremtés áll . Ennek keretében célzott forrásokkal segíti elő a javaslat

az előadó-művészeti intézmények m űködési feltételeinek javítását ,
a védőnő i, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztését ,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszere s
óvodáztatásában ,
a pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbé r
növekedést eredményez.

Közel 16 milliárd forint áll rendelkezésre e komplex program önkormányzati körbe n
megvalósuló részére .
A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében – a gyerekszegénység elleni küzdelemben, a z
SZJA 1%-ából tett felajánlásokból – a költségvetés garanciát vállal arra, hogy az eddigi 1 hóna p
helyett már 2 hónapig szerveződjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése .
Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése ,
2009-tő l már a 6 . osztályosokkal .
A 2009. évre – 3 évi folyamatos fejlesztés után – válnak teljessé a t űzoltók heti 48 órás
szolgálatteljesítési idejének feltételei . Ennek érdekében a törvényjavaslat mintegy 2,0 milliár d
forinttal növeli – az eddig ennek bevezetésére szolgáló központosított el ő irányzat belső
átcsoportosításával – a hivatásos önkormányzati t űzoltóságok normatíva rendszerét . További
555,0 millió forint épül be a dologi kiadások közé .
Folytatódik a társult feladatellátás ösztönzése, ennek révén egyre több feladatot vállalnak a
többcélú kistérségi társulások.
A villamosenergia-áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be .
Belső forrásátcsoportosításból lehet őség nyílik :

a fejlesztési feladatokra, közöttük a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására
szolgáló támogatás reálértékének tartására ,
a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, közösségi buszok
beszerzése támogatásának közel egynegyeddel való növelésére .

A 2009. évi költségvetésérő l szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban
alapvető változásokat nem tartalmaz.

Budapest, 2008 . október 29 .

Gy. Németh Erzsébe t
elnök



Az Országgy ű lés
Sport- és turisztikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága 2008 . október 28-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 :

A magyar gazdaságban 2008 . első félévében élénkülés volt tapasztalható, ami a 2006-ban
elkezdett, fegyelmezett gazdálkodás eredményeként 2007-ben is folytatódó konszolidáció hatása .
2008. második félévétő l az eurózóna makrogazdasági adatainak és növekedésének ütemében i s
érzékelhető volt az amerikai piacokról induló válság . Hatása a nemzetközi kereskedelmi
folyamatok gyengülését és a gazdasági növekedés ütemének lassulását eredményezik . 2008
október első felétő l a válság hatásai egyre erő teljesebben jelentkeztek, ez pedig a világgazdasá g
egészének növekedését is negatívan érintette, így a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása
hosszabb időt vesz igénybe, e miatt célszerű a gazdasági növekedés erőteljes lassulásával
számolni . A 2009. évi költségvetés kiadásait és bevételeit ezen hatások figyelembe vételével kel l
kialakítani.

Az Önkormányzati Minisztérium fejezet 2009 . évi költségvetése 72,4 milliárd forint kiadási
előirányzatból gazdálkodhat, a zárolt egyensúlyi tartalékkal együtt 75,6 milliárd forintból .

2009-ben 6 195 millió forint a Turisztikai Célel őirányzat, melyből 5 000 millió forint nemzeti
turisztikai marketing- és promóciós tevékenységre fordítható . Ez az összeg ugyanakkora, mint a
2008. évi költségvetésben volt, így a bázishoz viszonyítva nem történt változás . A hazai forrású



pályázatokon belül prioritást élveznek a kulturális nagyrendezvények, melyek turisztikai hatása i s
jelentős. Ezek az előző évhez képest továbbra is jelentős támogatásra számíthatnak a Turisztika i
Célelő irányzatból, így 300 millió forint fordítható ezen projektek támogatására . Az országos
jelentőségű és nemzetközi vonzer ővel is bíró nagyrendezvények szélesítik a programkínálatot é s
ezáltal elérhető a devizabevételek és a tartózkodási id ő növelése. Nem változott a kiemelt
kötelezettségnek tekinthető Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatása sem, így erre 250 milli ó
forint áll rendelkezésre 2009-ben is .
2009-ben is rendelkezésre állnak az Európai Uniós források, melyek segíthetik a turisztika i
fejlesztések megvalósítását és a versenyképesség növelését . A 2009-10-re vonatkozó akciótervek
keretében 100 milliárd forintot lehet turisztikai célra felhasználni .

A sport fejezeti kezelés ű elő irányzatokra a módosított költségvetés 12,6 milliárd forint állami
támogatást biztosít . Ezt az összeget egészíti ki a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet (NUSI) 4 milliárd forintos támogatása, így a sporttámogatásokra összesen 16,6 milliár d
biztosít a tervezet.

A Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazottaknak megfelel ően kiemelten kezeli a 2009 . évi
költségvetési törvény tervezete az utánpótlás-nevelést . Az előző évnél 312 millió forinttal
nagyobb összeget, összesen 1 375,6 millió forintot biztosít erre és az ehhez kapcsolód ó
feladatokra .
A doppingellenes feladatokra 295 millió forintot szán a költségvetés, mely jelent ős növekedés t
jelent az előző évhez képest .

A sportlétesítmények PPP konstrukcióban történ ő fejlesztésére fordítandó forrásokban a el őző
évihez képest növekedés tapasztalható. Az állam által biztosított forrás ezen a területen 1499, 5
millió forint .
A javaslat a tavalyi évhez hasonlóan támogatja a Sport XXI . Nemzeti Sportstratégiában
megfogalmazott innovatív sporttudományi feladatok támogatását, a Tárt Kapus létesítménye k
program finanszírozását, melyre az előző évhez képest több forrást biztosítanak .

Mindezekre tekintettel a Sport- és turisztikai bizottság a T/6571 . számú törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak tartja .

Budapest, 2008 . október 29 .

L
Pál Bél a

a bizottság alelnöke



Az Országgyű lés Alkotmányügyi ,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága

Kisebbségi Vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a
Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló T/6571 . 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 :

Az Alkotmányügyi bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai kizárólag
a költségvetés tervezetének a bizottság hatáskörébe tartozó területeire tértek ki a
bizottság ülésén . Az észrevételek els ősorban a X. Miniszterelnökség, a VI.
Bíróság, illetve a XIV . Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezeteket
érintették.

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai szerint elfogadhatatlan,
hogy miközben a kormány éppen egy válságköltségvetésre készül, a sz űkebb
értelemben vett kancellária személyi kiadásai nőnek, létszáma a korábbi évekhez
hasonlóan nő , és tovább duzzad a bürokrácia a Miniszterelnöki Hivatalban . Míg
például 2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal engedélyezett létszáma 694 fő volt,
jövőre 752 fő lesz a tervezett létszám; a 2007-es 3,8 milliárd forintos személyi
kiadáshoz képest 2009-ben 5 milliárd forintot terveznek . Tehát 2007-hez képest
1,2 milliárd forinttal nő a Hivatal személyi kiadása .

Hasonló megítélés alá esnek a propagandakiadások is . A lakossági
tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások bár csökkennek az előző évhez képest, de
még így is 844 millió forintot tesznek ki . Az ünnepi rendezvények támogatás a
pedig az előző évhez képest megduplázódik, most 900 millió forintot tervez a
költségvetés ; az előző évben 418 millió forint volt . Ez további magyarázatra
szorul, mert miközben a lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadásokat a
szokásos módon magyarázza a költségvetési törvényjavaslat indoklása : a
kormányzati kommunikáció céljaival, az Új Magyarország kormányprogra m
végrehajtásának a bemutatásával, stb ., de az ünnepi rendezvények
kiadásnövekedésére mindez nem szolgál elégséges magyarázattal .



A bíróságok támogatása az előző évhez, tehát 2008-hoz képest több mint 1
milliárd forinttal csökken nominálisan, ez reálértékben még nagyobb csökkenés t
jelent . A legmagasabb támogatás eddig a 2005-ös esztend őben volt, 75 milliárd
forint, ez az összeg azóta folyamatosan csökkent . Tehát a 2005-ös támogatást
alapul véve reálértékben nagy mértékben csökkent a bírósági fejezet támogatása .
Ez nem magyarázható pusztán a megszorításokkal, és valószínűsíthető , hogy az
igazságszolgáltatás területén az intézményi működés fog az elő irányzat -
csökkentések miatt kárt szenvedni .

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet kapcsán fel kell hívni a
figyelmet az Állami Számvevőszék jelentésének egyik megállapítására, mely
szerint „a dologi kiadások tervezett előirányzata valószínűleg nem biztosítja
minden intézmény, különösen a rendőrség és a büntetés-végrehajtás területén a
folyamatos, zavartalan működést .”. Miközben az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium egyéb kiadásairól talán kijelenthet ő, hogy a források az
intézmények működési feltételeinek minimális szinten tartását biztosítják ,
amennyiben ez éppen a rend őrség és a már eddig is különösen nehéz helyzetbe n
lévő büntetés-végrehajtás tekintetében nem állapítható meg, úgy az komoly, akár
nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet .

A közrend és közbiztonság fenntartása kapcsán kijelenthet ő , hogy az nem pusztán
a kormányzat, hanem az egész ország érdeke, és feladata . A kisebbségi véleményt
megfogalmazó képviselők egyetértettek ezért abban is, hogy amíg vannak az
országban olyan kistérségek, körzetek, amelyekben esetenként egy vagy
maximum két rendőr van, aki az egész kistérségben rendelkezésre áll egy-eg y
konkrét időszakban, addig válságkezelés és megszorítások idején is meg kel l
találni annak lehetőségét, és a kormánynak meg kell teremtenie annak anyag i
feltételeit is, hogy ez a helyzet megnyugtatóan rendez ődjön .

A költségvetések feladatai közé tartozik az is, hogy meg tudja alapozni az európa i
uniós támogatások következő évi rendszeren belüli felhasználását . A
költségvetések rendszeresen deklarálják is, hogy ez garantált lesz . Ehhez azonban
az önkormányzatoknak a megfelelő források nem állnak rendelkezésükre . Még
kevésbé azoknak, akik a rendszeren belül kisvállalkozóként, vállalkozóként
kívánnának ezekkel a lehetőségekkel élni. Mivel az elkövetkezendő évben
fejlesztések végrehajtására jószerével csak akkor lenne lehet őség, ha az európa i
uniós lehetőségek lehívásra kerülnek, így ebben a költségvetésben a fejlesztés i
lehetőségek úgyszólván teljesen hiányoznak .

Tarthatatlan ebbő l a szempontból az is, hogy az újonnan benyújtott költségveté s
még mindig a GDP növekedésével számol, holott mértékadó és nem kormányho z
köthető szakértők szerint elkerülhetetlen, hogy vagy nulla, vagy az alatti, tehát
negatív legyen a GDP jövő évi helyzete . Ennek bekövetkezte esetén pedig a jöv ő
évre rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek döntő részérő l az ország kénytelen
lesz lemondani .

Összefoglalóan . A bizottság kisebbségben maradó tagjai szerint nem következete s
a kormány válságkezelő és kiadáscsökkentő politikája. A bizottság hatáskörébe
tartozó területeken is vannak egyfel ől felesleges, indokolatlan kiadások, pl . : a
Miniszterelnökség tekintetében, vagy a kommunikációs kiadásoknál, másfel ő l
csökkenő állami támogatás, következetlen és átgondolatlan spórolás mutatható k i
például az igazságszolgáltatás költségvetésében . A bizottság kisebbségben maradó
tagjainak álláspontja szerint van, ahol az indokolatlan kiadásokat azonnal el kellene



vonni, ilyenek a kommunikációs kiadások, és akadnak olyan kiadáscsökkentések, a
költségvetésben, ahol már jelenleg is nagy bajban vannak az adott szervek . A
központi közigazgatásban érdemes spórolni, ott vannak még tartalékok, de példáu l
a bírósági szervezetrendszer már nem nagyon viseli el a tovább i
kiadáscsökkentéseket .

Mindezek miatt a bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai a
törvényjavaslatot nem tartották általános vitára alkalmasnak .

Budapest, 2008 . október 28 .

$t: ' assy Róbert
a bizottság alelnöke



Az Országgyűlés
egészségügyi bizottsága

Kisebbségi vélemény

a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló
T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló
T/6571. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségbe n
maradt tagjai — a Házszabály 77. 5 (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2009. évi költségvetési tervezést a következetlenség és a bizonytalanság jellemzi . Még a
törvényjavaslat bizottsági vitájában sem voltak ismertek a valós számok, amelyekre a többszö r
megváltozott helyzet miatt a költségvetés épülni fog .

Ami világosan látszik: a 2006 óta folyamatos forráskivonás folytatódik, a 2009 . évi újabb
megszorító költségvetés lesz . Úgy látjuk, hogy az egészségügyi ellátás megfelel ő működése az
elégtelen finanszírozás miatt nincs biztosítva . Az ágazat költségvetése nem számol az infláció s
hatással, és bérfejlesztésre sincs el ő irányzat .

A gyógyító-megelőző ellátásokra szánt 745 milliárd Ft jövőre 3,4%-os reálérték-csökkenést
jelent, és komoly problémákat vetít előre az alapellátásban, valamint a járó- és fekvőbeteg
szakellátásban.

Hiányzik az összhang a struktúra és a teljesítményfinanszírozás között . Ezen kívül, korábban
példátlan módon a GYED kiadásait teljes egészében az Egészségbiztosítási Alapra terheli k
majd, ennek összege 2009-ben 111 milliárd Ft .

A költségvetés vesztesei közé tartozik az ÁNTSZ, a Vérellátó Szolgálat és a Ment őszolgálat
is, az ANTSZ költségvetési el őirányzata nominálisan 500 millió Ft-tal csökken . A
Vöröskereszttől 20 millió Ft-ot vettek el .
A Népegészségügyi Program csak retorikai szinten létezik : az 500 millió Ft-os költségvetés i
forrás a feladatok végrehajtásához elégtelen .

A társadalmi szervezeteket, köztestületeket ez a költségvetés kétszeresen is sújtja : az eddig
külön biztosított források helyett egyetlen közös költségvetési tételbe olvasztották a
támogatásokat, azok összegét pedig közel 10 százalékkal csökkentették . Elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy kevesebb pénzt szánnak többek között a rákbeteg szervezetek támogatására .



A költségvetés nem foglalkozik a 68 milliárdos kórházi adósságállománnyal, és az ember i
erőforrás kritikus helyzetével.

A fentiek alapján a 2009-es költségvetést elfogadhatatlannak és vitára alkalmatlannak tartjuk .

Budapest, 2008 . október 29 .



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

vallásűgyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil-és vallásügyi bizottságának a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 . 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 világgazdasági válság hatásának következtében arra kell felkészülni, hogy a pénzügy i
rendszer problémáinak megoldása hosszabb id ő t vesz igénybe, és ebben az akár több mint eg y
évig is eltartó periódusban a növekedés erőteljes lassulásával célszerű számolni .
Így a növekedési kockázatokat tekintve új, az eddig feltételezettnél kedvezőtlenebb helyzet
teremtődött . Ennek a helyzetnek a függvényében tekintette át a bizottság a 2009 . évi
költségvetési törvényjavaslatot .

A Kormánynak a határon túli magyarság iránti erős elkötelezettségét jelzi, hogy a világban
megfigyelhető pénzügyi nehézségek és az azokhoz kapcsolódó hazai költségvetési környezet
jelen körülményei között is a határon túli magyarok programjainak támogatását biztosít ó
források nagysága, azok megosztása gyakorlatilag megegyezik a 2008 . évi végleges fejezeti
előirányzattal . Ez biztosítja az alapvető bázist a nemzetpolitikai feladatok végrehajtásához .
Ezen elköteleződés jól tükröződik abban, hogy a határon túli magyar célokra fordítható össze g
2008-ban 2007-hez képest több mint 924 millió Ft-tal növekedett, s ezen szint fenntartását a z
új költségvetési javaslat is biztosítja .

A Szülőföld Alap kötelező 1 milliárd Ft támogatása biztosított, amely 2009-re is kiegészítésre
kerül a fej ezetbő l és a Munkaerőpiaci Alapból legalább 2 milliárd Ft-ra.

A Miniszterelnökség fejezet 2009 . évi költségvetése biztosítja a kisebbségi önkormányzato k
működésének támogatását, növeli az országos önkormányzatok és az általuk fenntartot t
intézmények működésének támogatását, miközben nem csökken a települési és a terület i
kisebbségi önkormányzatok támogatása .
Jelentős mértékben növekszik a kiemelt kisebbségi projektek, a kisebbségi önkormányzatok
működésének támogatása és bővül a nemzetiségi színházak támogatása is, valamint a
kisebbségi intervenciós keret, amely lehet ővé teszi a kisebbségi vegyes bizottságokban tett
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kormányzati vállalások gyors és hatékony teljesítését . A Magyarországi Nemzeti és Etnika i
Kisebbségekért Közalapítvány támogatása a 2009. évi költségvetés általános rendelkezéseihe z
igazodóan változik .
Míg a költségvetés új változata a gazdasági körülményekre figyelemmel csökkenti a z
önkormányzatok központi költségvetési támogatásait, addig a 2009 . évi költségvetési tervben
a helyi önkormányzati fej ezeti előirányzatok közül ezek a helyi kisebbségi feladato k
ellátásához kapcsolódó, a szaktárcák fejezeteiben megjelenő tételek, valamint a települési é s
területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása összességében 36,5 millió Ft-o s
növekedést mutatnak.
A legfontosabb, romákat is érintő , a közoktatás, esélyegyenlőség ügyét előmozdító — a
pénzügyi válság kedvezőtlen hatása ellenére továbbra is tervezett - programok elemei a
következők :

- integrációs programok támogatásának 1 .600,0 millió Ft-os növelése
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek 760,0 millió Ft-o s
óvodáztatási támogatása
- a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal foglalkozó pedagógusok ösztönzése, amelyhez a 2009 . évi rendelkezésre
álló forrás együttesen 4.670,0 millió Ft.

Az Új Tudás program részeként megjelen ő közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi
kultúra tervezett többlet támogatása 3 .047,9 millió Ft .

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatására 1 .335,7 millió Ft többlet el őirányzat lett
biztosítva az előző évhez képest, ami 7 .700,0 millió Ft-ot jelent a 2009. évi költségvetésben.

Az egyházak hitéleti támogatása 25,6 milliárd forint . Az SZJA 1%-os felajánlások új, 2009 .
január 1-jétől érvényes kiegészítési mechanizmusa alapján az egyházi alapintézménye k
támogatása 9,5 milliárd forint . Az egyházi kulturális örökség értékeinek felújítására ,
megőrzésére szolgáló támogatás (0,8 milliárd forint), az egyházi közgy űjtemények ,
közművelődési intézmények működtetését szolgáló el őirányzat (0,7 milliárd forint) és az
átadásra nem került egyházi ingatlanok után fizetett járadék (9,6 milliárd forint) összeg e
jelentősen nő .

Összegezve: a bizottság feladatkörébe tartozó területeken, a kényszer ű kiadáscsökkentés
egészének mértékéhez képest, viszonylag jók a pozíciók . Néhány feladat ellátásához azonban
(pl. roma telepek felszámolása, ösztöndíjak, nemzeti és etnikai kultúra- és sajtó támogatása)
megfontolandó a korrekció, ha van rá lehetőség.

Budapest, 2008. október 30.

Fogarasiné Deák Valéria
alelnök



Az Országgyűlés
Európai Ügyek Bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló T/6571 . számú törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. §-
ának (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A T/6571 átdolgozott költségvetés számai még mindig nem tükrözik a magya r
gazdaság reális helyzetét, ezért azokat újra kell tervezni . A legfrissebb hírek szerint az
IMF-fel történő megállapodás létrejötte miatt az átdolgozás folyamatban van . Ebbő l
következően a jelenleg ismert költségvetés nem alkalmas a parlamenti vitára, hisze n
főszámai nem fedik a valóságot, nem tartalmazza a részletes fej ezeti kötetek átdolgozását ,
késői megismerése miatt az Állami Számvevőszék részletes megállapításokat a fej ezet i
kötetekről nem tudott tenni, nem számolt azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2008 .
október 22-i rendkívüli ülésén 300 bázisponttal felemelte irányadó kamatrátáját .

A 2009-es költségvetés uniós fejezete az elmúlt évek költségvetéseitől jelentősen
eltér, hiszen 2009-től már csak egy uniós pénzügyi keretterv támogatásait foglalja magába
(a 2004-2006-os az n+2 szabály miatt 2008 . december 31-én lezárul), másrészt 2009-től
nagyságrendileg megnőhetne a rendelkezésre álló uniós fejlesztési források mértéke. Ez
attól függ, hogy a pályázatokat lebonyolító intézményrendszer milyen gyorsan és
hatékonyan tud működni (pályázati kiírások, elbírálás, szerz ődéskötés, kifizetés ,
ellenőrzés stb .) . Az eddigi tapasztalatok alapján azonban az állapítható meg, hogy a
Kormány az önmaga által tervezett kifizetési űtemtervéhez képest jelentős lemaradásban
van. A pénzügyi válság tovagyűrűző hatása miatt gyorsítani kellene a felhasználá s
mértékét, átcsoportosításra lenne szükség az operatív programokon belül, hiszen a
gazdaságfejlesztésre jóval több forrást kellene biztosítani, ezen belül is a kis- é s
középvállalkozásokat kellene kiemelten támogatni, hiszen a válságnak ők lesznek az
elsődleges károsultjai .

Azonban a gyors válaszok helyett például a kifizetések gyorsítása, és az eddig i
csúszások ellenére a Kohéziós Alapnál és minden operatív programnál jelent ős mértékű
csökkentést hajtatott végre a pénzügyminisztérium . Az operatív programok Irányító



Az Országgyű lé s
Európai Ügyek Bizottság a

Hatóságai által benyújtott tervszámokat a saját hatáskörben végrehajtott felülvizsgálat ,
illetve az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a pénzügyminisztérium közötti egyeztetés i
folyamat során többször jelentős mértékben csökkentették. Mindeközben az ASZ
megállapította, hogy a projektindítás folyamatának elhúzódása, torlódása, „sokszerepl ős”
volta stb. minden fázisban magában hordozza továbbra is a bizonytalanság lehet őségét az
elő irányzatok teljesülését illetően .

A mezőgazdaságban a támogatás legnagyobb tétele a kiegészítő nemzet i
támogatás, amellyel kapcsolatban (Top-up) . A PM tervezési körirata 2004 óta minden
évben előírja, hogy a Top-up előirányzatát külön törvényi soron kell tervezni . Az FVM
10883/1/2008. számú észrevételében jelezte, hogy „A Top-up-ot a tárca a PM tervezés i
köriratában foglaltak alapján eredetileg külön soron tervezte meg, de a szeptember 18-ai
államtitkári értekezlet ettő l eltérő döntést hozott ."Így 2009-ben továbbra is sérül a Top-up
kiadások átláthatósága.

A Fidesz–MPSZ nem támogatta a T/6571 . számú törvényjavaslatot a Magyar
Köztársaság 2009- évi költségvetéséről .

Budapest, 2008. október 28.

r. raun Márton
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. §-ának (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A kormány első költségvetési törvényjavaslatát T/6380 szám alatt nyújtotta be, majd
annak visszavonását követően az új változatot, 2008 . október 18-án terjesztette az
Országgyű lés elé .
Az átdolgozott törvényjavaslat nem ad érdemi választ a pénzügyi és gazdasági válsá g
kezelésére, annak ellenére, hogy az els ő változat visszavonásának és átdolgozásának
ez volt az indoka . A tervezett alacsony gazdasági növekedés, mely 1,2 % és az él ő
munkát terhelő kirívóan magas adó és járulék terhek egyértelművé teszik, hogy a
következő évben tovább csökken a foglalkoztatottság, és drámaian megn ő a
munkanélküliség .
A bizottság ülésén – amely október 27-én délelőtt '/2 10 -kor kezdődött – konkré t
kérdésként hangzott el, hogy a 13 . havi fizetésre illetve a félhavi keresetre van e
fedezet és az hol található meg a költségvetésben? Erre a válasz egyértelm ű igen volt ,
és fedezetként a céltartalékot jelölte meg a Pénzügyminisztériumot képvisel ő
munkatárs . Néhány óra leforgása alatt a kormány változtatott álláspontján és a
híradások szerint megszüntetik a 13 . havi juttatást a közszférában, mely intézkedé s
több mint 700 ezer munkavállalót érint .

A Munkaerőpiaci Alap tervezett bevételi - kiadási főösszege 439 958 milliárd forint ,
amely 9%-al haladja meg az előző évit . A tervezett növekedés megalapozatlan, hiszen
ha csökken a foglalkoztatottak száma, és csökken a vállalkozások száma is csökken i
fog a befizetett járulék összege is .



Az alapot 153, 75 milliárd forint egyéb költségvetési befizetési kötelezettség terheli ,
amelynek konkrét célját a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza .
Felhasználásáról szintén nem kap tájékoztatást a MAP Irányító Testülete .

Minden realitást nélkülöz, hogy az álláskeresési támogatásokra (járadék, segély )
tervezett 100 milliárd forint kevesebb 3,1 milliárd forinttal, mint amennyi 2008-ba n
volt.

A bérgarancia kifizetések ugyan így alultervezettek, a tavalyi 7 milliárdról 5,2 5
milliárdra csökkennek .

Az aktív foglalkoztatási célokra fordított kiadások aránya alacsonyabb mint a passzív
kiadások összegének aránya.

Munkahelyteremtő beruházások támogatására mindösszesen 2,5 milliárd forintot
terveznek .

„Út a munkához” című program pénzügyi fedezetét úgy állították be, hogy anna k
törvényi szabályozásáról szóló javaslatot még be sem nyújtották az Országgyűlésnek .

Összefoglalva : a benyújtott törvényjavaslat megalapozatlan és alkalmatlan arra ,
hogy növelje a munkahelyek, a foglalkoztatottak számát és csökkentse a
munkanélküliség növekedését.

A benyújtott törvényjavaslatot általános vitára alkalmatlannak tartjuk .

Budapest, 2008 . október 28.



Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottság a

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a Magyar Köztársasá g
2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 . 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:

A bizottság Fidesz-es és KDNP-s képvisel ő i nem találták általános vitára alkalmasnak a 2009 .

év költségvetésérő l szóló törvényjavaslatot . A szeptemberi benyújtást követ ően visszavont ,

átdolgozott, és októberben ismételten benyújtott költségvetési törvényjavaslatró l

bebizonyosodott, hogy alapjaiban téves prognózisokon nyugszik . Az ország gazdasági

növekedése az elkövetkezendő évben várhatóan recesszióba süllyed. Az alapkamat 30 0

bázispontos emelése következtében az államadósság finanszírozása jelent ősen drágul, további

forrásokat vonva el a gazdaságtól . Ebben a helyzetben a kormány elvesztett bizalmát radikáli s

megszorító csomag árán kívánja visszaszerezni . A költségvetési törvény tervezetéből

kiolvasható kormányzati gazdaságpolitika tovább mélyíti Magyarország gondjait, nem mutat

kiutat a jelenlegi válságos gazdasági helyzetb ő l .

A javaslat elfogadhatatlanságának további indoka, hogy mind az újraírt főkötet, mind az azóta

egyszer sem aktualizált fejezeti kötetek nem nyújtanak lehetőséget hiteles és reális szakmai

kép kialakítására . A kormányzat kaotikus munkája következtében eddig példátlan módon a

fej ezeti kötetekről nem tudott részletes megállapításokat tenni az Állami Számvev őszék .

Ha megvizsgáljuk a már érvénytelen tartalmú köteteket általánosságban megállapítható — é s

ezt a számvevők véleménye is alátámasztja — hogy minden racionalitás nélkül alkalmazták a

„fűnyíróelvet” a kiadások lefaragására. A minisztériumok fejezeteiben szinte valamenny i

főösszeg nem csak reálértéken, hanem nominálisan is csökkent .



Megállapítható, hogy a gazdasági tárcánál a legnagyobb vesztesek közé tartoznak a hazai

vállalkozások . 20 milliárd forinttal kevesebb jut a beruházás-ösztönzési előirányzatra ,

annak ellenére, hogy már megkötött kötelezettségvállalások is determinálják az összeget .

500 millióval kevesebb pénz jut a kis- és középvállalkozások célel ő irányzatára — például a

vállalkozások szempontjából a válságra tekintettel növekv ő jelentőségű Széchenyi Kártya

Programot is jelentősen csökkentették, valamint megszüntették az állami kamattámogatást .

Szintén nagy vesztes a közlekedési ágazat. A fejezet csak a szeptemberi kötethez képest 3 6

milliárd forinttal lett kevesebb . Többek között 6 milliárd forint hiányzik az útpénztár

támogatásából — ennyivel kevesebb jut az úthálózat üzemeltetésére és fenntartására —, 3 0

milliárd forinttal pedig csökkentek a helyközi személyszállításra és vasúti hálóza t
működtetésére fordítható 2009-es források .

A globális pénzügyi válság Magyarországot olyan állapotban érte, melyben gazdaság a

legyengült — míg régiós versenytársai felzárkózása felgyorsult —, az állam adósság a
kiemelkedően magas és növekszik, a kormány pedig végérvényesen elvesztette hitelét .

Minderre a 2009-es költségvetés téves válaszokat ad, a problémák megoldása helyett a
válságot mélyíti tovább . A számokból egyértelm űen következik, hogy minden koncepció

nélkül történnek a megszorítások, így a költségvetés tervezetét a Fidesz és KDNP képvisel ő i

elutasítják.

Budapest, 2008. október 29.
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Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a Magya r
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagja i
- a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő:

A Magyar Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságában „a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló T/6571. számú törvényjavasla t
általános vitája során véleményükkel kisebbségben maradt képviselők szerint a
jogszabálytervezet általános vitára alkalmatlan. Véleményünket a bizottsági vita
során elhangzott érvek alapján írásban foglaljuk össze .

A 2008. év őszére a világgazdasági pénzügyi válság nyomán egyértelművé vált, hogy a
szocialista kormány hibájából a magyar gazdaság rendkívül sebezhet őAz elmúlt ha t
év elhibázott, adóemelésekre és megszorításokra épülő politikája megbukott. Mára oly
mértékben megrendült a magyar államháztartás helyzete, amely miatt azonnal i
„ tűzoltásra” van szükség. Ezt az is bizonyítja, hogy a kormány immár második
változatban nyújtotta be a tervezetet az Országgy űlésnek. Az október közepén
beterjesztett újabb változat nem tartalmazza a részletes fejezeti kötetek átdolgozását .
Mivel a 3 évre vonatkozó úgynevezett gördülő tervezés csak a fejezeti kötetekből
ismerhető meg és a szeptemberi bázisértékek alapvető módosításon mentek keresztül,
nincs reális előrejelzés a 2010-es, 2011-es és 2012-es évekre . Az újból beterjesztett
változat késői megismerése miatt az Állami Számvev őszék részletes megállapításokat a
fejezeti kötetekről nem tudott tenni . Az ÁSZ a rendelkezésére álló rövid idő alatt az
általános indoklás átdolgozását végezte el ; ebben elemezte a költségvetés egészét ,
valamint több esetben utalt a fejezeteknél tervezett változásokra. A kormány láthatóa n
nem számolt azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2008. október 22-i rendkívüli ülésén
300 bázisponttal felemelte irányadó kamatrátáját. Természetesen a kamatemelés
döntő módon befolyásolja – a kamatkiadások megnövő mértéke miatt – a 2009. évi
költségvetést. Az Állami Számvevőszék formai és tartalmi oldalról egyaránt komoly
kritikát fogalmazott meg a 2009. évre ismételten benyújtott költségvetési javaslattal



kapcsolatban. Formai kifogásainak jelentős részét évek óta ismétlődésszerűen szóvá
teszi — bár mind a tartalékok, mind a középtávú tervezés kapcsán új kritikákkal is él .
Tartalmi kifogásai kapcsán kiemelendő, hogy a bevéli oldalt felültervezettnek tartja,
miközben a kiadási oldal kapcsán nem jutott releváns információkhoz ,
háttérszámításokhoz; a Kormány által prognosztizált hiány betartását emiat t
kockázatosnak véli.

A bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek költségvetési számait elemezve
arra a megállapításra jutottunk, hogy mind az Igazságügyi és Rendészet i
Minisztérium, mind a Honvédelmi Minisztérium 2009. évi költségvetése elhibázott .
Fentebb már említésre került, de a bizottság hatáskörébe tartozó fejezetek elemzéseko r
is kritikaként fogalmazhatjuk meg, hogy az újonnan beterjesztett változat főkötetéhez a
részletes háttéradatokat tartalmazó új függelékkötetek nem készültek, így rendkívü l
nehéz pontos képet kapniuk az ellenzéki szakpolitikusoknak a költségvetés i
törvénytervezet egészéről. Az elmúlt évek gyakorlatával szemben tehát a beterjesztett
költségvetésről nem kapunk általános képet, annak számait csak az elmúlt évek
költségvetési számaihoz tudjuk viszonyítani .

A javaslat részletes elemzése után az egyértelműnek tűnik, hogy nem javul a
dolgozók anyagi helyzete, továbbá élet- és munkakörülményeik sem lesznek jobba k
2009-ben. A fegyveres szerveknél és a honvédségnél hivatásos állományú és
szerződéses viszonyban álló munkavállalók illetményalapja nem változik a tavaly i
évhez képest, reálértékben tehát kevesebb pénzt visznek majd haza 2009-ben, min t
2008-ban tehették. A legfrissebb hírek szerint a dolgozók 13 . havi fizetésüket is e l
kívánja venni a kormány, az IMF hitel folyósításának fejében .

Az IRM fejezetében található támogatási főösszeg 4 446,9 forinttal kevesebb,
mint a 2008-es költségvetési törvényben szereplő szám. A tárca 2,4 milliárd forintta l
kevesebb bevétellel számol, mint tavaly, és a kiadási összeg is csökken 16 683, 0
milliárd forinttal. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009 . évi kiadási
előirányzata 334 422,2 millió Ft, amelyhez 321 456,9 millió Ft támogatási előirányzat
és 14 465,3 millió Ft saját bevétel került tervezésre .

Szűkös gazdálkodás lesz jellemző a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára ,
hiszen 12 millió forinttal jut csak több erre a feladatra, mint 2008-ban . A Szolgálat
alapfeladata a Rendőrségről szóló 1994. évi =V. törvényben (Rtv.) kapott
felhatalmazás alapján az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervek b űnmegelőzési célú
ellenőrzése és bűnfelderítése, valamint a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a
büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatt i
kifogástalan életvitelének ellenőrzése. 239 fő státusszal dolgozik a Szolgálat. Személyi
juttatásokra 1 187,1 millió forint jut, ez a keret a tavalyi 5%-os illetményemelé s
fedezetét is biztosítja. Dologi kiadásokra a tavalyi 193, 7 millió forint helyett csupá n
138,9 millió forint került tervezésre .

A Büntetés-végrehajtás előirányzatánál a tavalyi összeghez képest 519,8 milli ó
forinttal kevesebb összeg szerepel, 35 544,3 millió forintból kell gazdálkodniuk.
Működési költségvetésre ugyanannyi az előirányzat, mint a tavalyi évben (2 715, 6
millió forint), a személyi juttatásoknál viszont 728,8 millió forintos emelkedés



tapasztalható. A dologi kiadások jelentős megnyirbálása azonban jelentős veszteséget
jelent: a tavalyi évhez képest (9 020,0 millió forint) 2009-ben mindössze 7 932,2 milli ó
forintot szán a kormány erre a célra (ez 1 07,8 millió forintos csökkenést jelent) .

Nem jár jól a Rendőrség sem 2009-ben. A Rendőrség és a Határőrség
összevonása 2008. január 1-vel történt meg. Ez a 2008. évi költségvetési törvény
számaiból is kiderül. A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításával 2008-tól a
Rendőrség feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme . Az
államhatár rendjének védelme a Határőrség integrációjának következtében került a
Rendőrség feladatai közé. Már a tavalyi költségvetési törvényhez hasonlóan az önáll ó
határőrségi cím már nem szerepel a fejezetben, az integrált szervezet támogatása va n
már csak feltüntetve a kötetben. A meghatározott tevékenységi kör teljesítése
érdekében a Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti, közigazgatási hatósági és szakhatósági szabálysértési hatósági ,
határrendészeti feladatokat lát el . A 2008. évi költségvetésben szereplő a
Határőrséggel immár integrált Rendőrségi címnél a támogatási összeg 37 116, 1
forinttal nőtt a 2007. évi még külön kezelt határőrségi költségvetési számhoz képest
(210 615,6 Ft), tehát mintegy 4 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhatott az
összevont szervezet, 2008-ban, mint a 2007-es összeadott érték . A 2009. évi
költségvetési tervezetben a Rendőrség költségvetési támogatása 8 427,3 millió forinttal
csökken még a 2008 . évi számhoz képest is . A személyi juttatásokra 2,3 milliárd
forinttal több jut (ez tartalmazza az előző évben történt 5%-os illetményfejlesztés
áthúzódó hatását, továbbá a Rendészeti Főiskolának átadott Határrendészet i
Tanszékkel kapcsolatos illetmény csökkentést), azonban dologi kiadásokra 8 735, 0
millió forinttal kevesebb szerepel a kötetben, mint a 2008-as költségvetési törvényben .
A fejezeti indoklás szerint a felújításra javasolt előirányzat az előző évivel azonos
szinten került biztosításra, amely immár három év elteltével sem változik (342,5 millió
forint). A rendőrségi címekhez tartozik, hogy új előirányzatként találhatunk egy új
I 656,0 millió forintos előirányzatot a költségvetési főkötetben, amely a rendőrségi
feladatellátás korszerűsítésére hivatott. A rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazat i
feladatokra is új címként található egy 1 380,0 millió forintos összeg a 2009 . évi
költségvetési törvénytervezetben. A Rendőrség lakáscélú beruházásaira a hangzato s
ígéretek ellenére is a tavalyi mértékkel megegyez ő 100,0 millió forint jut. A büntetés-
végrehajtásban dolgozók számára viszont új címként szerepel egy 40,0 millió forintos
összeg ugyanezen célra.

A Bevándorlási és Állampolgári Hivatal is rosszabbul jár, mint tavaly. A
Hivatal 2009. évi költségvetési létszáma 881 fő, és 52,4 millió forinttal csökken a
támogatási előirányzat 2008-hoz képest.

Az Oktatási Igazgatás 136,0 millió forintot veszít a 2009. évi költségvetésse l
2008-hoz viszonyítva. Az igazgatási feladat dologi kiadásait 602,9 millió forintba n
határozták meg, míg tavaly ez az összeg 810,2 millió forint volt . Intézményi beruházás i
kiadásokra tavaly 32,0 millió forint jutott, idén azonban csak 19,9 millió forint .

A 2008. évi költségvetési számokhoz képest 129,5 millió forinttal csökken a
társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások összege, míg jogi
segítségnyújtásra (85,0 millió forint), továbbá a b űncselekmények áldozataina k
kárenyhítésére (132,0 millió forint) a tavalyi szinttel megegyez ő összeg jut.



A HM fejezetére jellemző, hogy növekednek a támogatások, de így is messz e
vagyunk a NATO elvárásoktól. A Honvédelmi Minisztérium fejezetében a 2009-as
költségvetési támogatási sorban 14 050,8 milliárd forinttal több szerepel, mint a
tavalyi évben. 2009-ben a Magyar Honvédség 316 239 milliárd forint központ i
támogatási összegből gazdálkodhat. A HM gazdálkodásának növekménye még így se m
éri el azt a szintet, amelyet a NATO megkövetel (2%-os GDP arányos szint) . 2006-
2007 években a Magyar Honvédséget teljesen visszafejlesztette – saját elmondásuk
szerint átalakította – a szocialista kormány . Több haderőnem megszűnt, vagy
„hibernálásra” került. A 2009. évi költségvetési törvénytervezetben szereplő adatok
szerint a honvédelmi reform eredményeként több régi cím eltűnt, vagy összevonásra
került. Az Állami Egészségügyi Központ m űködésének részbeni finanszírozására az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12 .708, 708,2 MFt.

A Honvédelmi Minisztérium igazgatási költségvetése csupán 0,8 millió forinttal
nő. Egyéb HM szervezetek címen új előirányzat szerepel 11 484,6 millió forinttal, új
előirányzat továbbá a HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központ i
infrastrukturális ellátás kiadásai 42 821,8 millió forinttal . A HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai címen tovább á
62 273,7 millió forint szerepel . 2008-ban. Az új címek összesen 116 580,11 milli ó
forintot jelentenek. Tavaly a költségvetési kötetben két címen a HM hivatalai, tovább á
a HM háttérintézményei címeken szerepeltek összegek 114 627,9 összességben .

A HM Igazgatása költségvetési alcím létszáma 499 főben került
meghatározásra. A HM Katonai Légügyi Hivatal és az MH Katonai Fogház 2007.
évben kikerült a fejezet intézményrendszeréből. A fejezet nemzetközi feladatai ellátását
alapvetően befolyásolja az a kormányzati szándék, mely szerint a Magya r
Köztársaságnak a békeműveleti tevékenységekben betöltött szerepét a korábbi időszak
szintjén kell tartani és ezzel összefüggésben, az egyes missziókban, kontingensekben
(NATO, ENSZ, stb.) a feladatot végrehajtó állomány létszámát folyamatosan, a
jelenlegi mintegy 1 .000 fős szinten kell tartani.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetési támogatása 2009-be n
885,8 millió forinttal kevesebb, mint 2008-ban .

2007. január 1:jével, székesfehérvári központtal megalakult Összhaderőnemi
Parancsnoksággal egyidejűleg a korábban önállóan működött haderőnemi
parancsnokságok és az Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság
megszűntek létezni, mint jogi személyiségek, és az alárendelt szervezetek vezetéséve l
kapcsolatos valamennyi feladatot 2007. január Hét követően az Összhaderőnemi
Parancsnokságnak kellett végrehajtania . 2007. évben a 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozat alapján az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, az
MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapest i
Helyőrségparancsnokság, az MH Művelet Irányító Központ és az MH Egészségügy i
Parancsnokság egyes részei (2/1 alcímről), az MH Szárazföldi Parancsnokság és az
MH LégierőParancsnokság egésze (a 2/2 és a 2/3 alcímr ől) összeolvadásával létrejött
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP). Ez azt jelenti, hogy a Magyar
Honvédség Szárazföldi Csapatai és a Magyar Honvédség Repül ő és légvédelmi



csapatai sorok eltűntek már a 2008. évi költségvetési törvényből is, és helyüket a
Magyar Honvédség Összaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) és alárendelt szervei vették
át. Az egységes szervezet, ÖHP rövidítéssel 2009-ben több mint 88 milliárd forintta l
gazdálkodik majd, ez 6 milliárd forinttal több, mint a 2008. év folyamán a
költségvetésben szereplő cím összege . A Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei címen
2 906,8 millió forinttal kevesebb összeg szerepel, mint tavaly .

Az ellenzéki képviselők nem támogatják a kormány által az Országgy űlés
számára benyújtott költségvetési törvényjavaslatot, mert láthatóan az nem alkalmas a
súlyos gazdasági válság enyhítésére. A fegyveres szervek, és a honvédség anyag i
helyzete jövőre sem javul, sőt bizonyos területeken további visszalépés tapasztalható .

Budapest, 2008 . október 28.

Dr. Lázár J

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség



Az Országgyű lé s
Ifjúsági, szociális és családügy i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló T/6571. 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 2009. évre szóló költségvetés első, 3,0%-os változatához képest sokkal alacsonyabb ,
már csak 1,2 százalékos GDP növekedéssel számol a kormány, mely azonban még mindi g
optimistának nevezhet ő a legfrissebb elemzések -1%-os bruttó hazai termék szűküléséhez
képest.

A kormány által visszavont majd újra benyújtott költségvetés bevételi főösszege
8 457 930,6 millióra csökkent az eredetileg tervezett 8 520 130,3 millióról, míg a kiadás i
főösszeg 9 231 267 millióra 773 336,5 millió forint tervezett hiány mellett .

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiadási előirányzata 982 543,4 milli ó
forintról 920 272,6 millió forintra csökkent .

A családtámogatásokra fordítható keret növekedése nem haladja meg még az infláci ó
mértékét sem. Tovább nehezíti a gazdasági válság viharában sodródó családok életét, hogy a
költségvetést megalapozó törvények értelmében a családi pótlék emelésére csak szeptembe r
elsejétől kerül sor . A legújabb költségvetés a gyermekgondozási díj teljes fedezetét az
Egészségügyi Alapra hárítja, ellenben annak költségvetési forrását nem biztosítja telje s
mértékig .

A lakossági energiaköltségekhez való hozzájárulás a tavalyi 81 milliárd forintról 62, 7
milliárd forintra csökkent . Ez a csökkentett összeg az emelked ő energiaárak mellett számtalan
család mindennapi megélhetését veszélyezteti .

Elfogadhatatlan, hogy az egyre növekvő infláció mellett egy fillérrel sem emelkedik a
közgyógyellátásra fordított keret .

A jelenlegi, Magyarországot sújtó gazdasági válságban kiemelkedően fontos lenne az
elesettek védelmére hivatott alapítványok és civilszervezetek támogatása . Ezzel szemben alig
találni olyan szervezetet, amely több forráshoz jut jövőre, mint idén. Kifejezetten visszás ,
hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete egyetlen fillér költségvetési támogatást sem kap ,
míg a terhesség megszakítására fordítható keretösszeg a tervezett infláció mértékét meghalad ó
mértékben emelkedik .



A Nyugdíjbiztosítási Alapot ismét nullszaldósra tervezte a kormány. Az eredetileg
tervezett 3 149 581,9 millió forintos kiadási el őirányzat 3 084 304,1 millióra forintra, a
bevételi elő irányzat 3 149 581,9 millió forintról 3 084 304,1 millióra csökkenése mellett . A
kormány a költségvetés első változatában még 5,6%-os, a jelenlegi számok mellett már csa k
3,9%-os nyugdíjemelést tervez a 2009-es esztendőre. Ezzel a kormány mintegy 50 milliárd
forintot spórol a nyugdíjasokon.

A költségvetést megalapozó törvények további komoly szigorításokat tartalmaznak . A
nyugdíjkorrekció szeptember elsejéig történő elhalasztásával 970 ezer embertől vesznek el
összesen 14,6 milliárd forintot, azaz átlagosan 15 ezer forintot .

A második alkalommal beterjesztett költségvetéssel azonban nem ezek a legsúlyosab b
problémák. Megértjük, hogy létfontosságú az ország számára, hogy legyen költségvetése, d e
nem mindegy milyen áron . Az eredetileg benyújtott költségvetés és annak módosított másodi k
változata között 144,5 milliárd forint volt a különbség .

A legfrissebb információk értelmében az IMF 300 milliárdos kiadáscsökkentést
irányoz elő Magyarország számára. Ez az összeg nagyságrendileg kétszerese annak a z
összegnek, ami miatt már egyszer átíratta a kormány a költségvetést . További problémát
jelent, hogy a legújabb tervek szerint elvonják a 13 . havi nyugdíjat a korhatár alatti öregségi
nyugdíjasoktól, valamint a 62 év fölöttiek esetében is 80 ezer forintban húzzák meg a fels ő
határát. Mindemellett 723 ezer közszolga 13 . havi illetményét is el akarja vonni a kormány .

Szinte napról napra jelennek meg különböz ő információk a kormány legújabb
megszorítási terveirő l . Ezek a folyamatosan felbukkanó több tízmilliárdos elvonások káoszt
okoznak, mely lehetetlenné teszi a megalapozott tervezést .

2008. október 28-án a Pénzügyminisztérium államtitkára a költségvetési bizottságba n
elismerte, hogy drasztikusan változnak a jöv ő évi költségvetés sarokszámai . Ennek
megfelelően el fog készülni a költségvetés harmadik változata, mely már negatív GDP-ve l
számol .

Mindezeket figyelembe véve a T/6571 számon benyújtott költségvetés i
törvénytervezetet meghaladta az id ő , így annak tárgyalása érdektelen . Ennek megfelelően
általános vitára sem alkalmas .

Budapest, 2008 . október 29 .
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Az Országgyűlé s
Költségvetési, pénzügyi é s

számvevőszéki
bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságának a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi vélemény t
terjesztik elő:

A bizottság Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Szövetség álta l

delegált képviselői nem tartják általános vitára alkalmasnak a 2009 . évre szóló költségvetés i

törvényjavaslatot. Ennek elsődleges oka, hogy az nem tartalmazza a részletes fej ezeti kötete k

átdolgozását, és nem számol azon makrogazdasági kockázatokkal, amelyekke l

Magyarországnak szembesülnie kell . A 2009. évre szóló költségvetési törvényjavaslat nem

alkalmas arra, hogy hazánk Európai Unió fejlettebb államaihoz történ ő felzárkózását segítse .

A kisebbségi vélemény kialakításakor nagymértékben támaszkodtunk az Állam i

Számvevőszék megállapításaira. Az egyik legfőbb kritikája a benyújtott törvényjavaslatnak,

hogy azt nem nevezhetjük a végleges változatnak, alapvet ő számok fognak benne módosulni ,

hiányzik belő le a transzparencia, és olyan makrogazdasági feltételezésekből indul ki, amelye k

megvalósulása valószínűtlen. Ilyen tervezési kockázatnak tekinthető az exportnövekedé s

magas dinamikája, a GDP-növekedés reálisnál lényegesen magasabb szinttel tervezése, a z

infláció, a kamatkiadások, valamint az államháztartási hiány betartása . A 2009 . évre szóló

költségvetési törvényjavaslat nem tükrözi azokat a problémákat, illetve kezelésü k

lehetőségeit, amelyek a törvényjavaslat visszavonását és átdolgozásának indokát jelentették .

Több adónem teljesíthetősége kapcsán komoly kétségek merülnek fel . Magas kockázatú

elő irányzatnak tekinthető az általános forgalmi adó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a



regisztrációs adó, a társasági adó és társas vállalkozások különadója . A kiadási oldalon ne m

álltak rendelkezésre megfelelő háttérszámítások, döntést megalapozó információk sem a

bizottság ellenzéki képviselő i, sem az Állami Számvevőszék számára. Az újfent benyújtott

költségjavaslat szerint a családi támogatások és szociális juttatások köre jelent ősen, 62,8

milliárd forinttal csökken, a vállalkozások folyó támogatása 30 milliárd forinttal mérsékl ődik,

és a fogyasztói árkiegészítés is 5 milliárd forinttal lesz alacsonyabb az eredeti tervezetthe z

képest. Szintén jelentős változásnak tekinthető , hogy a nyugdíjkorrekciós intézkedések 2009 .

szeptemberig elhalasztódnak .

Előreláthatólag mind a gyógyító-megelőző , mind a gyógyszerkiadásokra vonatkozóan

feszültségforrások fognak jelentkezni 2009-ben. A gyógyító-megel őző kiadásoknál a

megváltoztatott struktúra és a jelenlegi teljesítmény-finanszírozás összhangja évek óta nem ál l

fenn, s ebben változás 2009-ben sem történik . A gyógyszertámogatások visszafogása pedi g

már korábban is azzal a következménnyel járt, hogy a fogyasztás eltolódott az olcsób b

gyógyszerek irányába, a makrogazdasági helyzet romlásával minden bizonnyal a következ ő
évben is ez a tendencia érvényesülhet .

Az ismételten benyújtott 2009. évi költségvetési törvényjavaslat helyi önkormányzato k

vonatkozó része a visszavont költségvetési törvényjavaslathoz képest jelent ősnek minősíthető
módosításokat nem tartalmaz, számos pontban kritizálható . Csökken benne a

jövedelemkülönbségek mérséklésére fordított összeg nagysága, túlzottan is figyelembe vesz i
az önkormányzatok helyi adóbevételeit, nem fordít kell ő összeget a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek gazdasági felzárkóztatására, valamint folytatódik benne a fejlesztési támogatáso k

európai uniós forrással történő kiváltása .

Az utóbbi évek költségvetési törvényjavaslatainak visszatér ő kritikája, hogy távlati

elképzeléseket, kitörési pontokat nem tartalmaz . A 2009. évre szóló költségvetési

törvényjavaslat a tekintetben is visszalépést jelent, hogy az már Magyarország való s

gazdasági állapotának leírásával kapcsolatban is adós maradt . Több esetben a 2008 . évre

vonatkozó bázisszámok helytállósága alapvet ően megkérdőjeleződött .

Budapest, 2008. október 28.



Az Országgyű lé s
Környezetvédelm i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2009 .
évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

1./ A környezetvédelmi tárca költségvetésének csökkentése kapcsán megállapítható,
hogy a tárca a 2009-es költségvetés legnagyobb vesztese .

2./ Az egyetlen pozitívum, amit a költségvetéssel kapcsolatosan el lehet mondani az ,
hogy legalább a minisztérium és intézményei létszámát sikerült megőrizni. Persze, ez
úgy is felfogható, hogy a további leépítés már a vég, a m űködésképtelenség állapota
lett volna.

3./ Tanulmányozva a költségvetést, elmondható, hogy a tárca ezt a mértékű csökkentés t
a fejlesztési kiadások tejes feladásával érte el .

4./ A 2009. évi költségvetési javaslatban is megfogalmazottan a zöldtárca, élén a
miniszterrel, a Kormány – és egyben az ország – zöld lelkiismerete kíván lenni . E
szándéknak ellentmond, hogy a 2009. évi költségvetési javaslat egyik legnagyobb
vesztese éppen a zöldtárca.

S./ Az eredetileg benyújtott 2009. évi költségvetési javaslat főösszege a 2008. évi 60, 5
milliárd forinthoz képest 52,6 Milliárd forintra csökkent, amely a pénzügyi válságra
tekintettel 51,2 milliárd forintra módosult. A költségvetési támogatás csökkenés 17, 3
%. Ilyen drasztikus csökkenést semmi sem indokol, ha csak az nem, hogy a zöl d
tárcának még nem sikerült a Kormány zöld lelkiismeretévé válnia, vagy a lelkiismere t
altatható. Onnan vesz el a Kormány a megszorító csomagjához forrásokat, ahol a
legkisebb a társadalmi ellenállás .



6./ A környezetvédelmi tárca szakemberei a túlélésre törekednek, amelyet az is mutat,
hogy a költségvetési javaslat elkészítésekor az elvonást nem az intézményrendsze r
leépítésével, hanem a fejezeti kezelés ű előirányzatok, elsősorban a beruházások
leállításával érvényesítették. Ez az elképzelésük az adott helyzetben érthet ő, mivel a
Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja keretében az uniós előírásoknak
megfelelően kialakított környezetvédelmi intézményrendszer az elmúlt években
drasztikus leépítéseken ment át.

7./ Makrogazdasági, illetve költségvetési szempontból fontosnak tartották kiemelni ,
hogy a környezetvédelem finanszírozásához szükséges el őirányzatok megteremtésébe n
döntő szerepe van a környezetvédelmi szabályozás által előírt vállalkozói, illetv e
állampolgári befizetéseknek. A KVVM kiadásai előirányzataira tervezett 52 .6 Milliárd
forintból a bevételi előirányzati oldalon 42.7 Milliárd forint olyan tétel szerepel, amely
a termékdljból, bírságból, visszatérítésből, vízkészlet járulékból és saját bevételből
származik. Ha ezen túlmenően azt is figyelembe veszik, hogy az Öko-adó és a
környezetterhelési díj további 25 Milliárd forintos bevételt jelent és ezt még továb b
növelheti a CO2 kvóta eladásokból származó bevétel, akkor megállapítható, hogy a
környezetvédelmi kiadásokat a szakmapolitikai szabályzórendszer által a szakterüle t
önmaga finanszírozza. Valószínűnek látszik, hogy még ezen túlmenően további
forrásokat is teremt a rendszer a költségvetési politika számára . Kiemelendő, hogy
más szakterületekkel, költségvetési fejezetekkel összehasonlítva ez az arány
kiemelkedően magas és a szakterület vonatkozásában elismerésre méltó .

8./ A tárgyi költségvetési törvényjavaslat korábbi T/6380 . számon jegyzett, illetve az
újonnan benyújtott T/6571. számon jegyzett törvényjavaslatok között a
környezetvédelmi tárca tekintetében figyelemre méltó, hogy az elmúlt mintegy egy
hónap alatt a rendelkezésre bocsátott költségvetési kiadásokat mintegy 1 Milliár d
forinttal csökkentették. Feltűnő viszont, hogy az igazgatási kiadásokkal kapcsolato s
címek összességükben mintegy 350 Millió forinttal növekedtek, ennek indokoltságára a
tárca képviselő meggyőző magyarázatot nem tudtak adni .

9./ A Környezetvédelmi bizottságnak az elmúlt három évben végzett tevékenysége
során három témakörben fogalmazódott meg igény a jöv őbeni költségvetésekke l
szemben. Ezek közül az ivóvízbázis védelemmel kapcsolatos feladatokra (1/2006 . X.
25.), és a parlagfű elleni küzdelemre (6/2008. X. 7.) vonatkozó többletkiadásokra tett
javaslatokat a bizottság, bizottsági állásfoglalások formájában . A 2009. évi
költségvetésben ezen szakmai feladatok esetében a törvényjavaslatban szereplő
költségvetési összegek nem kielégítő nagyságúak, bár bizonyos mértékek megjelölésr e
kerültek. Mindezek mellett az UNESCO Világörökség Egyezmény keretében vállal t
nemzeti feladatokra, amelyekre vonatkozóan a bizottság 4/2007. (XII. 18.) számú
állásfoglalásában tett javaslatokat a 2009. évi költségvetés nem tervez pénzügyi
eszközöket biztosítani.

10./A költségvetési törvényjavaslathoz tett ÁSZ vélemény megállapításaira fokozottan
indokolt támaszkodni. Az ÁSZ által tett megállapítások közül az alábbi megjegyzéseke t
a kisebbség figyelemre méltónak tartja és ezek megfontolását az Országgyűlésnek
ajánlja .



- A költségvetési törvényjavaslat nem tartalmazza azt, hogy az SZIA 1 százalékából a
parlagfű elleni küzdelem is támogatásra kerülhet . A parlagfű elleni küzdelem hosszú
távú feladat és ezért folyamatos, módszeres tevékenységet igényel. Negatív
folyamatokat indíthat el egy ilyen intézkedés, amely megszakít egy jól beindult é s
eredményekkel kecsegtető tevékenységet.
- A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (WMA) nem kielégít ő
működésével kapcsolatban már a korábbi zárszámadások és a megel őző költségvetések
kapcsán is észrevételeket tett a kisebbség. A tájékoztatások szerint a Kormány döntött
a WMA 2008 . december 31-i hatállyal történt megszüntetéséről. Az előterjesztett
javaslat szerint ez a tétel a jövő évi költségvetési javaslatban is szerepel és így a
helyzet ellentmondásosnak tűnik, amely feltétlenül feloldandó. A kisebbség részéről
felmerült továbbá, hogy a WMA adminisztrációs működésére öt év alatt fordított
mintegy 200 Millió forint nem kellően indokolt, különös tekintettel figyelembe véve,
hogy magára az érdemi tevékenységre, a kártalanításra mintegy 45 .8 Millió forintot
fordítottak, illetve a kezelt összeg, illetve tételszám nem túlzottan nagymértékű.
- Az Állami Számvevőszék negatív véleményként jelzi, hogy a KVVM XVI. fejezet a
2010-2012. évekre vonatkozóan az előirányzatok megalapozottsága és
dokumentáltsága az irányszámok hiánya miatt nem ellenőrizhető. Az államháztartásró l
szóló törvény 36. § (1) bekezdés c) pontja szerint ezeket a számszerű előirányzatokat,
irányszámokat a PM-nek kellett volna közreadnia. Tekintettel arra azonban, hogy ez
nem történt meg, a költségvetési fejezetek döntő része – többek között a KVVM fejeze t
is – a 2010-2012-es évekre nem tudott előre tekinteni. Ez a hiányosság a jövőben
feltétlenül kiküszöbölendő, mivel csak így biztosítható az egymást követő
költségvetések megalapozottsága és eredményes m űködése.

Budapest, 2008. október 30.

Katona Kálmán



Az Országgyűlé s

Kulturális és sajtóbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a Magyar Köztársaság 2009.
évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Elkerülhetetlen és szükségszer ű megszorítások ellenére – a Kormány programjának
megfelelően – az oktatás és kultúra területe a továbbiakban is prioritást élvez . A válság
megoldásának egyik lehetséges eszközévé válhat az oktatás és kultúra a
humánerőforrás felkészítésére szolgáló programokkal . Ennek érdekében a szakma i
felkészültséget biztosító, a kulturális szaktörvényből eredő támogatások nem
csökkenthetőek.
Az új változatban benyújtott költségvetés kulturális területet érint ő támogatásai közül
az intézményfenntartásra fordítható előirányzatok további megvonást már nem bírnak
el .
Közösségi kultúra és az elfogadás el őtt álló előadó-művészeti törvény új célokat
fogalmaz meg, amelyekhez új forrásokat is rendel, még ebben a gazdasági helyzetben
is .
Az általános vitára való alkalmasságot a kultúra fejlesztése érdekében a kormánypárti
képviselők támogatták.

Budapest, 2008. október 29 .

Dr. Jánosi György
alelnök



Az Országgyűlés Külügyi és határon
túli magyarok bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7
szóló T/6571 . számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának a Magyar
Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A tervezet nem biztosítja a diplomáciai tevékenységhez és a nemzetpolitikai feladatokho z
szükséges kereteket . Külön gond, hogy az Állami Számvev őszék jelzései ellenére az ellátandó
feladatok nincsenek konkrétan megnevezve . Szintén elfogadhatatlan, hogy a 2011-es EU -
elnökségre történő felkészüléshez szükséges összegek nem szerepelnek önálló tételként a
tervezetben .

Budapest, 2008 . október 29.



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
szóló T/6571. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló T/6571 . számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A költségvetés tárgyalását megkérdőjelezi, hogy a kormány a sebtében elkészített második változatú
költségvetéshez nem készítette el az ágazati módosításokat, illetve a részletes ágazati kötetet . Csak a
főkötet készült el, abban viszont részletes számok nem találhatóak, és azt a furcsa megoldás t
választották, hogy az új főkötet mellé illesztették változatlan formában az indoklást és az ágazati —
azaz minisztériumi — költségvetést. Magyarán a főkötet számai nem egyeznek az ágazati
költségvetésben szereplő számokkal, amelyek egyébként ilyen formában vélhetően érvénytelenek. Nem
követhetőek nyomon továbbá a változások sem visszamenőleg, sem prognózis-szerűen, hiszen a főkötet
csak a 2009. évi számokat tartalmazza.

Az FVM költségvetése magán hordozza azokat a jellemzőket, amelyek a kormányzatra általában
jellemzőek, és amelyekre már sokszor hívtuk fel a figyelmet, azaz hogy a kormány a takarékoskodás t
nem magán kezdi.

Ezt támasztja alá például hogy növekszik az intézmények költségvetési, támogatási el őirányzata. A
tervezett bevétel összege 5,3 %-kal nő, amelyet elsősorban a földhivataloktól várnak, azaz magyarul
ennyivel több pénzt szednek be a földhivatalok az ügyfelektől.

Növekszik az FVM igazgatási kiadása, tehát nyoma sincs az intézményi gazdálkodásban a súlyo s
gazdasági és költségvetési helyzetnek .

A költségvetési fejezetek között ismét található két rejtélyes jogcím, melyek közül az egyik az E U
tagságból eredő feladatokra szán 500 millió forintot, ebb ől 113,4 millió forintot szán dologi
kiadásokra, a többit pedig személyi juttatásokra . Természetesen jut 64,4 millió forint a barát i
agrárkamara támogatására is, ezzel szemben továbbra is csak minimális — 200 millió forintos összeg —
áll rendelkezésre az osztatlan közös földek kimérésének finanszírozására.

Közel 242 millió forint jut az FVM Megyei Földm űvelésügyi Hivatalainak felkészítésére a KA P
feladatokra. Hogy ez valójában mit takar, azt nem lehet tudni . Ugyanakkor ismét csökken az
agrárkutatásra fordítható összeg, kb . 10 %-kal, közel 400 millió forinttal. A 2009. évi agrár-és
vidékfejlesztési támogatásokra jellemz ő, hogy csökken a nemzeti támogatások összege és aránya é s
nőnek az uniós források, így összességében az agrártámogatásokra fordítható összeg 476 544, 8 MFt,
amely 8,9 %-os növekedést jelent . A növekedést az Állami Számvevőszék véleményével is alátámasztva
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kifizetéseinek emelkedése okozza.



A nemzeti támogatások összességében több mint 10 milliárd forinttal csökkennek, a halgazdálkodá s
támogatására a tavalyi 200 millió forinttal szemben egy fillér sem jut . A nemzeti támogatások
finanszírozására 89 351,2 MFt-ot terveztek, ennek az összegnek része a 78 milliárd forinto s
területalapú top-up támogatás, amely jól láthatóan megmaradt azon a két évvel ezel őtti lecsökkentett
szinten, amelyet az intervenciós felvásárlások költségeinek finanszírozására hivatkozva állapította k
meg. Az így elvett 25 milliárd forinttal azóta ás minden évben megr ővidítik a gazdákat. A második
költségvetési változat tovább csökkenti a rendelkezésre álló forrásokat, a folyó kiadások é s
jövedelemtámogatások jogcíme – amelyben a területalapú támogatás is szerepel – 1 milliárd forinttal ,
az erdészeti feladatokra szánt összeget 350 millió forinttal, a földvédelmi feladatokra 80 milli ó
forinttal, vízgazdálkodási feladatokra 100 millió forinttal, erdőtelepítésre 30 millió forinttal ,
agrárkárenyhítésre 100 millió forinttal szánnak kevesebbet és csökkentik az árfolyamkockáza t
ellensúlyozására félretett összeget 1 milliárd forinttal, ami a jelenlegi helyzetben felel ő tlenség . A
nemzeti támogatások összességében 3,5 milliárd forinttal csökkennek a második költségvetési változa t
szerint.

Az Állami Számvevőszék szokás szerint ismét kéfogáso ja, hogy a top-up nem jelent meg külön soron ,
de az ASZ beszámolóban az is olvasható, hogy az FT/M külön soron tervezte meg, de az államtitkár i
értekezleten más döntés született . Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra több mint 14 8
milliárd forint támogatást irányoztak elő. Rendkívül tanulságos azonban, ha összehasonlítjuk az egye s
tengelyekre jutó összegeket, amely jelzi a kormányzat prioritásait is .

Az első tengelyre ugyanis, amely elsősorban a szűken vett mezőgazdasági termelés feltételeit hivatott
javítani, több mint 125 milliárd forint jut. Ezen belül is különösen magas az eszközberuházások
aránya .

A második tengelyen, amely a vidékfejlesztést szolgálja, 6,5 milliárd forint 2009-es forrás van, mely
csak az NVT determinációval növekszik 48 milliárd forintra .

A harmadik tengelybő l, mely a vidéki életminőség és a diverzifikált mezőgazdaság támogatását
tartalmazza, 20 milliárd forinthoz juthatnak a pályázók .

A szöveges részben a Minisztérium több helyen említi, hogy az állati hulla megsemmisítés költségeine k
támogatását tervezi, azonban ezen a jogcímen már évek óta nincsen betervezett forrás, annak ellenére
hogy ez tényleg indokolt volna és a sokat említett állattenyésztés támogatásának egyik lehetséges
megoldása lenne.

Az Állami Számvevőszék jelentésében számszaki alapon elemzi a tervezetet, ily módon lényege s
elmarasztaló megállapításokat nem tesz, bár észrevételezi, hogy pl . jutalomra a lehetségesnél
magasabb összeget terveztek.

Összességében a költségvetésre leginkább koncepciótlanság és a sodródás jellemző, azzal együtt, hogy
a már korábban megkezdett káros folyamatok folytatásának fedezetét megpróbálja megteremteni .

Budapest, 2008 . október 28.
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Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérő l
szóló T/6571 . számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Azt előrebocsátva, hogy a bizottsági ülésen világosan kiderült, hogy a makro
számok sem igazak már a törvényjavaslat beterjesztése óta. Így érdemben
nem tárgyalható a javaslat, csak virtuális költségvetési tárgyalásról lehet szó ,
ezért az alább írtak a már nem létező számokon alapulnak így is kezelend ők.

A kormány a 2008. szeptember végén benyújtott, már akkor is valótlan

számokon alapuló költségvetését visszavonta (adótörvényekkel egyetemben) ,

október közepén újabb változatot terjesztett elő T/6571-es számon . Az

átdolgozott, a fentebb írtak szerint, szintén már idejétmúlt adatoka t

tartalmaz .

Amíg a törvényjavaslatban szereplő előirányzatok részben áttervezésre

kerültek, addig a fejezeti indokolásokat, valamint a tárcák aktualizál t

középtávú (3 év) költségvetési keretszámait változatlanul hagyta . Az újabb

változat így nem tartalmazza a részletes fejezeti kötetek átdolgozását (mivel a

3 évre vonatkozó úgynevezett gördülő tervezés csak a fejezeti kötetekbő l

ismerhető meg és a szeptemberi bázisértékek alapvető módosításon mentek

keresztül), így többek között a 2010, 2011 és 2012-es évekre sincs reáli s

előrejelzés.

Ez a helyzet a parlamenti frakciókat is nehéz helyzetbe hozta, mivel a

szokásosnál is kevesebb idő jutott az anyag részletes elemzésére .



A javaslat így többek között nem számol a Magyar Nemzeti Bank 2008 .

október 22-i rendkívüli ülésén elhatározott 300 bázispontos irányadó

kamatemeléssel, ami döntő módon befolyásolja a kamatkiadások megnövő

mértéke miatt a 2009 . évi költségvetést .

Az eredeti kiadáshoz képest a változtatások egyáltalán nem tükrözik azokat a

problémákat illetve kezelésük lehet ő ségeit sem, amelyek a törvényjavasla t

visszavonását és átdolgozásának indokát jelentették .

A kiadási szerkezet átrendezésében nem találunk hosszú távú kormányzat i

szándékot jelző tartós tendenciákat .

A tárcák - így az önkormányzati is - támogatási keretszámai a

törvényjavaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig pedig folyamatosa n

módosultak, így érdemi véleményt mondani igazából nincs lehet őségünk.

Az látható, hogy a bevételi oldal felültervezett ., ezért a Kormány által

prognosztizált hiány nagy valószínűséggel nem lesz tartható.

Az utóbbi években jelent ő s pozícióromlás volt jellemző az önkormányzati

szférára, mely a 2009-es költségvetés eddigi számainak ismeretében

pozitívan nem változik .

A tervezet legnagyobb hiányosságai között említhetjük, hogy a normatív

támogatások körében gyakorlatilag a két éve tartó reálérték vesztés

folytatódik. E miatt nőtt a hiány, a hitelállomány, amely az Állam i

Számvevőszék véleménye szerint is aggodalomra ad okot . Tekintettel arra,

hogy az önkormányzatok többletfeladatai, illetve a kötelez ő önkormányzat i

feladatokhoz történő állami hozzájárulás alakulása egyre inkább

alulfinanszírozott ez a helyzet tovább romolhat . A GFS rendszerű (egyenleg) a

bevételt 2009-ben 3 .494 milliárd forintban, s a kiadást, 3 .628 milliárd

forintban határozza meg . Ez megegyezik a prognosztizált hiánnyal . Ezt a

„lyukat” a kormány 30 milliárd forintos hitelfelvétellel, és 244 milliár d

forintos értékpapír (állampapír, saját kötvény) eladásból kívánja fedezni ,

ennyivel „romlik” a szektor vagyonmérlege, ennyivel lesz több az adóssága ,

illetve kevesebb a vagyona .



A kormány az önkormányzatokra vonatkozó fejezetben olyan bevételeke t

tervezett be, amikről már most lehet tudni, hogy nem teljesíthet őek. A

költségvetési javaslat igen optimista a saját folyó bevétel (főleg az iparűzési

adó) valamint az átengedett SZJA tekintetében. Recesszió idején ez

illuzórikus elvárás csak a költségvetés egyensúlyát rendezi „papíron” .

A normatív támogatásokat elemezve láthatjuk, hogy 2006 és 2009 között, a

normatív támogatások jogcímén az önkormányzati szektor egy 5,1 Mr d

forintos támogatás-csökkentést szenvedett el . Ha azonban a 2006-os szinte t

tartotta volna a kormány, akkor a 2009-es támogatásnak - 2006-os árakba n

kifejezve - 853 Mrd forintnak kellene lennie, azaz 2006 vége óta 140 milliárd

forint „tűnt el” a normatív támogatásokból, ami 2006-hoz viszonyítva (és már

az sem volt egy jónak mondható év) a 2009-es költségvetés alapján egy 15% -

os reálérték csökkenést jelent! Nincs megoldva ugyanakkor az ún .

bérhordozó normatívák esetében a bérek esetleges növekedéséb ől adódó

többletkiadások fedezete jó néhány önkormányzatnál . Csakúgy, mint a

minimum nyugdíj változásával kapcsolatos szociális támogatások rendszere .

Az önkormányzati ágazat költségvetésének alakulásánál azt is figyelembe kel l

venni, hogy az utóbbi 6 évben közel 100%-al nőtt a gáz ára (eddig), és 70%

fölötti az elektromos áram díja is .

Bizonytalansági tényezőt jelent továbbá az önkormányzatok

gazdálkodásában az ÚMFT 2007-2008 . évi ütemének késése, emiatt a

bevételek tervezésében az önkormányzatok által pályázható keretösszeg, a z

Operatív Programok keretében az, önkormányzati projektekre megítélt

támogatás 2009 . évi igénybevételének nagyságrendje is .

Szintén nem kezeli a javaslat a már fentebb jelzett helyi önkormányzat i

költségvetések növekvő hiányának okait, melyek egyértelműen a szféra

pénzügyi egyensúlyának romlását jelzik . Az önkormányzatok eladósodását é s

erősen differenciált pénzügyi helyzetét jelzi, hogy a tavalyi évben több helyen

adósságrendezési eljárások indultak . Ennek eredményeként várható lenne ,

hogy a jövedelemkülönbségek mérséklésére fordított összeg nagysága n ő a



tavalyihoz képest, ezzel szemben 12,8 milliárd Ft-tal kisebb összeg kerül t

betervezésre erre a célra 2009-re .

Eközben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési

önkormányzatok száma és a részükre folyósított kiegészít ő támogatások

összegének mérséklődése a 2006. évi jelentős felfutást követően két év alatt

adminisztratív eszközökkel több mint 40%-kal csökkent .

A fentiek szerint a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával a
kisebbségben lévő képviselők a fent említett okok miatt nem értenek egyet .

Budapest, 2008. október 29 .

Dr. Kovács Zoltán
alelnök



Az Országgyű lé s
Sport- és turisztikai bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
T/6571. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának a Magyar Köztársasá g
2009. évi költségvetéséről szóló T/6571 . 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:

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága 2008 . október 28-i ülésén
megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló T/6571 .
számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat új változat a T/6380. számú
javaslathoz képest, amiben a kormány újabb megszorításokat vezet be, melye k
súlyosan érintik a bizottság által felügyelt ágazatokat is . Az Önkormányzati
Minisztérium kiadási főösszege 4 milliárd forinttal csökkent az előzőjavaslathoz
képest, ebből 2,2 milliárdot tesz ki a turisztikai és sportcélú előirányzatokat
érintő elvonás .

Így előállt az az abszurd helyzet, hogy az idegenforgalom legfontosab b
költségvetési előirányzata, a Turisztikai Célelőirányzat kerete tíz éve nem látott
mélységbe, 6,2 milliárd forintra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a turisztikai
országmarketingre fordítandó 5 milliárd levonása után — amennyiben az összeg
az elvonás után is változatlan marad — a hagyományosan a Turisztika i
Célelőirányzatból (alul)finanszírozott feladatokra gyakorlatilag minimáli s

forrás jut. Ezzel kapcsolatosan ki kell emelnünk, hogy a TC bels ő megosztását
mindezidáig nem ismerhetjük, mivel — példátlan módon — nem készültek el a
költségvetéshez a részletes adatokat tartalmazó fejezeti kötetek !

Hasonló a helyzet a sport területén is. Bár az utánpótlás-nevelésre szánt
összeg nem csökken az idei keretösszeghez képest, minden más előirányzat
alakulásából az derül ki, hogy a sport egyáltalán nem fontos a kormány



számára, ami a sport társadalmi hatásait figyelembe véve súlyos felel őtlenség.
Akár a lakosság egészségi mutatóit, akár nyári olimpiai szereplésünket tekintjük ,
látható, hova vezet ez az irány. Ehhez képest mind a szabadidősport
támogatására, mind a létesítményfejlesztésre és -fenntartásra, mind a
versenysport támogatására szánt keretek számottevően csökkennek.

Mindezeken túl – az Állami Számvevőszék megállapításai alapján is –
elmondható, hogy a költségvetés egészére a megalapozatlan várakozások (gazdaság i
növekedés, infláció, stb .), s a kapkodó tervezés jellemző. Hiányoznak a költségvetés t
megalapozó adószabály-tervezetek, s míg a bizottságok a T/6571 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról tárgyalnak, közben készül a
költségvetés újabb megszorításokat tartalmazó harmadik változata .

Mindezek alapján a T/6571 . számú törvényjavaslatot nem tartjuk általános
vitára bocsáthatónak.

Budapest, 2008. október 30 .
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