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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki 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 családügyi
bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága, Külügyi és határon túl i
magyarok bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási 	 és
tudományos bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és turisztika i
bizottsága, megvitatta a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
T/10380. 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 : dr. Kékesi
Tibor (MSZP), a kisebbségi vélemények el őadója: Domokos László alelnök (Fidesz).

Budapest, 2009 . szeptember 24 .

Varg Mihály
a Költségvetés bizottság elnöke
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Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/10380 .
számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2009 . szeptember 21 -
ei ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 .§ (2) bekezdése alapján –
megvitatta és azt – a Házszabály 95 .* (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (15 igen : 13 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Alkotmányügyi bizottság tagjai rámutattak arra, hogy 2008-ban a legfontosab b
reálgazdasági folyamatok, a 2008. évi költségvetés benyújtásakor jelzettektől eltérően, jelentősen
kedvezőtlenebbül alakultak, ami a költségvetés végrehajtását is nagy mértékben befolyásolta . A
külsőfeltételek drasztikus romlása miatt 2008-ban a tervezett GDP-növekedés 2,8 százalék helyet t
csak 0,6 százalékos lett.

A bizottság tagjai a munkaerő-piac területén két számot emeltek ki a 2008. évre
vonatkozóan: a nemzetgazdaság alkalmazotti létszáma körülbelül stagnált, a versenyszférában 0, 7
százalékos növekedés volt, illetve a közszférában 3,5 százalékos csökkenés. Az éves átlagos
fogyasztói árnövekedés 6,1 százalékos volt egész évre tekintve, de év végére ez jelent ősen
lecsökkent, és decemberre már csak 3,5 százalékos volt .

A költségvetési törvény az államháztartás 2008 . évi pénzforgalmi hiányát a GDP 4, 5
százalékában határozta meg, azonban már év közben is lehetett látni, hogy ez a szám módosulni fog ,
a hiány a várakozásoknál kisebb lesz. A bevételi oldalon túlteljesítés, illetve a kiadási oldalon is eg y
pici túllépés történt, de összességében a GDP közel 0,8 százalékával lett kedvez őbb az
előirányzottnál.



A bizottság tagjai üdvözölték, hogy 2007-hez képest az igazságszolgáltatásra, illetve a
büntetés-végrehajtásra fordítandó kiadások aránya nőtt, az előző 0,8 százalékról 0,9 százalékra, a
büntetés-végrehajtás igazgatásra, illetve működésre fordított kiadásainak aránya pedig 0, 3
százalékról 0,4 százalékra emelkedett .

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

Budapest, 2009 . szeptember 22 .

Dr. Csiha Judít
bizottság elnöke



Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2009. szeptember 22-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot és a kapcsolódó ÁSZ jelentést és az alábbi többség i
véleményt alakította ki .

A bizottság többsége tudomásul vette, hogy a 2008 . évi gazdasági válság hazánkban is az eredeti
gazdasági folyamatok módosítását tette szükségessé. A GDP, a munkanélküliség és az infláció
vonatkozásában bekövetkező negatív tendenciák ellenére a költségvetés hiánya tartható volt .
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a társadalombiztosítás finanszírozása 2008-ban i s
biztosított volt. A bevételek az eredeti el őirányzathoz képest túlteljesültek, a kiadás i
elő irányzatok felhasználása rendben megtörtént . A fekvőbeteg-ellátás három részletben 22
milliárd forint többletet kapott . Sajnos az elosztás nem segített abban, hogy a kívánt irányb a
tereljük az egészségügyi szolgáltatókat . Egy bátrabb szelekcióval lehet, hogy megel őzhettük
volna a mostani feszültségeket .
Az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi helyzete kapcsán az Állami Számvev őszék is kiemelte,
hogy 2008-ban sem zárt hiánnyal az E. Alap, bár a tervezett többlet a gazdasági válság miatt
kisebb mértékű lett . Sajnos a 2009 . év várhatóan nem teljesül majd ilyen módon, a pénzügyi
válság elsodorj a az intézkedések hatásait .



Az objektív, átlátható finanszírozási rendszer és a szükségletek kielégítésére alkalmas struktúr a
kialakítása kívánatos, de a megteremtéséhez szükséges szakmai és politikai konszenzus hiányzik .

A bizottsági vita során felmerült az a kérdés, melyet az ÁSZ által is felvetett, hogy az E . Alapot
és az NY. Alapot megillető járulékbevételek összevont számlára érkeznek és ez megnehezíti a z
adatok értékelését és a tervezést . A bizottság többsége egyetértett azzal, hogy ezt a kérdést meg
kell oldani és nyugtázta, hogy az APEH kiemelt figyelmet fordít a problémára és az el őterjesztő
szerint komoly előrelépést értek el .

Az Egészségügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál az egészségügyi
ellátási és fejlesztési feladatok kaptak prioritást . A légimentés fejlesztésére 800 millió forintot ,
oltóanyag beszerzésre 4,5 milliárd forintot, az altató-, lélegeztetőgépek bérleti díjára pedig 1, 2
millárd forintot biztosított a költségvetés .

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

Budapest, 2009 . szeptember 22 .

ény Mihály
elnök



Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

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

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a
2009. szeptember 22-i ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . V (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 :

2008-ban a legfontosabb reálgazdasági folyamatok a 2008 . évi költségveté s
benyújtásakor jelzett ől eltérően, annál kedvezőtlenebbül alakultak. Ennek alapvető
oka az, hogy a tervezési időszakban, 2007. II. félévében még sem a
prognosztizálással foglalkozó nagy nemzetközi szervezeteknek, sem a magya r
szakértőknek nem sikerült a 2007 . év nyarán az amerikai jelzálogpiacról kiindult é s
2008-ra globalizálódott, tehát világgazdasági méret ű válság következményeit
akárcsak megközelítő pontossággal feltárni . Ez a bizonytalanság 2008 folyamán
tovább növekedett, még jobban megnehezítve a makrogazdasági folyamato k
várható alakulásának megfelel ő pontosságú becslését. Így 2008 . évben az előző
évhez képest a GDP csak 0,6%-kal növekedett .



Az egyházak tevékenységének támogatására — a személyi jövedelemadó 1%-o s

rendelkezésére épülő egyházi alapintézmény-működési támogatásra, a hitoktatók
díjazására, a
kistelepüléseken egyházi szolgálatot teljesít ők jövedelempótlékára,
közgyűjtemények, az egyházi kulturális örökség rekonstrukciójának és egyé b
beruházások támogatására - 2008-ban 17,5 milliárd forint kiadást teljesített a
központi költségvetés .
Mind a közoktatási, mind a szociális, gyermekjóléti és -védelmi feladatokat ellát ó
egyházi intézmények, mind a közoktatási feladatokat ellátó, országos kisebbség i
önkormányzatok által fenntartott intézmények a normatív állami hozzájáruláson túl
kiegészítő támogatásban is részesültek . Ennek mértékét a törvény a közoktatásba n
valós oktatott, nevelt gyermekenként, illetve tanulónként 217 000 forint/fő/évben
írta elő, a szociális, gyermekjóléti és -védelmi ellátásban pedig a megállapítot t
normatíva 53,8%-ában . Kiegészítő támogatásra összesen a közoktatásban 25, 1
milliárdot, a szociális ellátásban 8,0 milliárdot fordítottak .
Az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények világi képzése, valamint az
alapítványi fenntartású fels őoktatási intézmények 2008-ban 8,4 milliárd forint
normatív támogatásban részesültek az államilag támogatott hallgatók képzéséhez .
Az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésére 2,5 milliárd forinto t
biztosított a költségvetés. E két nem állami fenntartású intézményi kör hallgatóinak
3,8 milliárd forint hallgatói támogatás került kifizetésre .
Az egyházi kiegészít ő támogatás korrekciójánál a kipontozás oka, hogy a
zárszámadási törvénytervezet véglegesítésénél az önkormányzati adatok telje s
körűen még nem állnak rendelkezésre .
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére az el őirányzat alapján
megállapított 9018,5 millió forintból 9008,5 millió forint kiutalásra került . A
fennmaradó 10 millió forint kiutalása egy korábban megítélt kártalanítási össze g
utólagos csökkentése miatt nem történt meg .

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2008 . évben mindösszesen 4,9
milliárd forint tárgyévi bevétellel gazdálkodhattak, amely 8,6%-kal több mint a z
előző évi teljesítés. A 2008. évi országgyűlési előirányzatként prognosztizál t
tárgyévi bevételeket pedig 18,4%-kal haladja meg a teljesítés . A 2008 . évi
kiadásokra a települési és területi kisebbségi önkormányzatok összesen 4,8 milliárd
forintot fordítottak, 16,3%-kal többet, mint 2007-ben .

A 2008 . évi költségvetés a Szülőföld Alap fejezet kiadási és bevételi el őirányzatát
1 000, 1 millió Ft-ban rögzítette. Az elemi költségvetésben visszatervezet t
költségvetési támogatásból 927,7 millió Ft adománykiegészítés, 72,3 millió Ft
pedig a személyi jövedelemadó 1%-a volt . Kiadási oldalon az elemi
költségvetésben 900,1 millió Ft egyéb támogatás szerepelt, az alapkezel ő működési
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költségére pedig 100,0 millió Ft volt az eredeti el őirányzat. Az előirányzat
módosítások hatására a kiadási és bevételi főösszeg 3181,5 millió Ft-ra módosult .

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) célja, hogy az
esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a hazai cigányok
önazonosságának megőrzését, társadalmi integrálódását, az őket érintő
munkanélküliség mérséklését, az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban esélyeik
növelését, és emberi jogaik védelmét . Ellátja továbbá az integrálódást elősegítő
nevelési, oktatási, egészség-megőrzési, betegség megelőzési programokat .
A Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2008-ban 700,0 MFt
támogatást és 23,6 MFt bevételt kapott, az alábbiak szerint :

• Romaösztöndíj program 600 MFt keretösszeggel, ebből 36 MFt a
Közalapítvány

lebonyolítási költsége ;
• Roma Kulturális Alap 50 MFt keretösszeggel, ebb ől 3 MFt Közalapítvány

lebonyolítási költsége ;
• Intervenciós pályázat 50 MFt keretösszeggel, ebből 3 MFt Közalapítvány

lebonyolítási költsége
• Anti-szegregációs szakért ők megbízási díja: 23,6 MFt .

Magyarországon megközelítőleg százezer ember él telepszerű lakókörnyezetben,
közel 500 telepen, amelyek jelentős számban kistelepülésen vagy azok
közigazgatási határain kívül találhatóak. Az itt élőknek szembe kell nézniük az
alapvető infrastruktúra hiányával, az alacsony iskolai végzettségb ől, a tartós
munkanélküliségből, és az élet több területén megjelen ő diszkriminációból fakadó
kirekesztettséggel. 2008 . évben a célra 875 MFt állt rendelkezésre . Eddig összesen
211 család költözött új lakásba és 563 lakást újítottak fel az eddigi programokba n
részt vevő településeken .

A fentiek alapján a bizottság többsége a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja .

Fogarasiné Deák Valéria
alelnök

Budapest, 2009. szeptember 22.



Az Országgyűlés
Európai ügyek

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2009. szeptember 22-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,4 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottsága az Állami Számvev őszék jelentését is figyelembe véve
megállapítja, hogy az Uniós Fejlesztések fejezet beszámolója összességében megbízhat ó
és valós képet adott a pénzügyi helyzetr ő l . Az elmúlt évekhez képest pozitív változás ,
hogy az uniós támogatások előirányzatai 2008. évben már teljes egészében egy önáll ó
fejezetben jelentek meg . Az Állami Számvevőszék a vizsgálatai során nem tárt fel olyan
hibát, amely pénzügyi visszaélésre utalt volna .

A bizottság megvizsgálta Magyarország hozzájárulását az EU költségvetéséhez, tovább á
az Európai Unió által folyósított, a központi költségvetésben megjelenő, valamint
költségvetésen kívüli pénzügyi forrásokat . A 2008 . évben a költségvetésben megjelenő és
költségvetésen kívül felhasznált, kifizetett európai uniós források (583,9 milliárd forint )
jelentős mértékben meghaladták Magyarország által az EU költségvetéséhez teljesített
hozzájárulás összegét (210,5 milliárd forint), az egyenleg ebben az évben is pozitív lett .
Az uniós források felhasználásának vonatkozásában a bizottság megállapítja, hogy a z
javult az el őző évhez képest, de a költségvetési törvényben el őirányzotthoz képest



jelentős elmaradások voltak. Ez azonban nem magyar sajátosság, mert minden EU -
tagállam több forrás felhasználását tervezi, mint amennyit ténylegesen felhasznál .

A költségvetésben megjelenő uniós források felhasználása 45%-kal elmaradt a tervezett ől ,
ugyanakkor a központi költségvetési eszközök felhasználása 36%-kal maradt el a
tervezett elő irányzattól .

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) tartozó operatív programok végrehajtása során a
kifizetések jelentősen felgyorsultak . Az NFT forrásainak 109%-a került szerz ődéssel
lekötésre és 117 Mrd Ft került kifizetésre . Ezekre a programokra kifizethető támogatások
kifizetési határidejét a pénzügyi válságra tekintettel az Európai Bizottsá g
meghosszabbította 2009 . június 30- ig .

A Kohéziós Alap vonatkozásában a 107 444,4 M Ft teljesítési kiadást 43 587,3 M Ft EU-s
és 63 857,1 M Ft hazai forrás finanszírozta . Ennél az alapnál a teljesítési mutató 64% . A
Kohéziós Alap esetében a korábbi évekhez hasonlóan jelent ős elmaradás tapasztalható . A
közlekedési projektek esetében sok számla kifizetése átcsúszott 2009-re, melynek fő oka
az, hogy a kifizetési folyamat sok szerepl őt tartalmaz, időigénye hosszú . A
környezetvédelmi projektek esetében az öner ő hiánya késleltette a számlák
kifizethetőségét. A kivitelezés időtartamának elhúzódását pedig több esetben az okozta ,
hogy a közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak, illetve az eredménye s
eljárásokat megtámadták . Hangsúlyozni kell, hogy a közbeszerzések szabályszerűségéért
mindig a kedvezményezett a felelős .

A legnagyobb elmaradás az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) programjaiva l
kapcsolatban figyelhet ő meg. Az ÚMFT esetében a 124 957,5 M Ft teljesítési kiadást 94
423,5 M Ft EU-s és 30 534,0 M Ft hazai forrás finanszírozta. Az ÚMFT programjai a
tervezethez képest 32%-ban teljesültek. Annak ellenére, hogy Magyarország a
tervezéssel, programozással és a pályázatok indításával id őben elkészült, a kifizetések
folyósítása a költségvetésben tervezett ütemhez képest csak kés őbb indult meg, melynek
következtében a teljesítési adatok jelent ősen elmaradtak a tervezettől . Ennek oka, hogy a
kifizetések folyósítása a költségvetésben tervezett ütemhez képest csak később – az
Operatív Programok Európai Bizottság általi elfogadása után – indult meg .

Az Európai ügyek bizottságának többségi álláspontja szerint a fentiekre tekintettel a
törvényjavaslat általános vitára alkalmas .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .

Dr. Eörsi Mátyás



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k
ajánlása

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyú7és !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2009. szeptember 21- 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 . (szavazati arány: 10 igen, 8 nem, 0
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

2008-ban a legfontosabb reálgazdasági folyamatok – az amerikai jelzálogpiacról kiindult ,
majd a világgazdaság valamennyi régiójára kiterjedt válság hatására – kedvez őtlenül, a
tervezettő l eltérően alakultak . A 2006-tól megkezdett intenzív költségvetési hiánycsökkentés ,
a gazdasági stabilitás irányába tett lépések ellenére - ahogyan más uniós tagországok -
Magyarország sem kerülhette el a válság súlyos hatásait .

2008. I. félévében még a prognózisoknak megfelel ő ütemű, a megelőző év negatív
mezőgazdasági eredményei miatti alacsony b ővüléssel szemben, az egyensúly javítását célz ó
intézkedések hatására elvárt gazdasági növekedés mutatkozott . Azonban a küls ő feltételek
romlása – legjelent ősebb kereskedelmi partnereink importszükségletének drasztiku s
beszűkülésével - megakadályozta a kedvező folyamat kibontakozását . Így 2008 egészében a z
előző évhez képest a GDP az eredetileg számított 2,8% helyett mindössze 0,6%-ka l
növekedett .

A központi költségvetés 2008 . évi végrehajtását tartalmazó mérleg főösszegei eltérnek a
tervezett összegektő l . A bevételi főösszeg (8 159 285,1 M Ft) 259 743,0 M Ft-tal, a kiadás i
főösszeg (9 029 247,4 M Ft) 12 108,5 M Ft-tal magasabb, míg a hiány (869 962,3 M Ft )
247 634,5 M Ft-tal alacsonyabb a költésvetési törvényben meghatározott összegeknél . Az
államháztartás pénzforgalmi hiánya 893,7 milliárd forintban, a GDP 3,4%-ában teljesült, am i
26,9%-kal alacsonyabb az eredetileg el ő irányzottnál, de az előző évihez képest több mint 2
százalékpont egyenlegjavulást jelent.



Az ipari termelés dinamikája gyors ütemben lassult, és az év második felében erőteljes
csökkenésbe fordult át. A legnagyobb teljesítménycsökkenés az exportorientált nagyvállalat i
körben volt megfigyelhető , ami a kölcsönzött és a részmunkaidős alkalmazottaik elbocsátásában, a
műszakszámok, munkanapok számának csökkentésében, illetve kényszerleállásokban nyilvánul t
meg.
Az építőipari termelés volumenének 6,3%-os csökkenése, a visszaes ő vállalati beruházások és a
háztartási szektor lakásberuházásainak elmaradása miatt, ugyancsak súlyos hatást gyakorolt a
foglalkoztatási szintre .

Így az év első öt hónapjára jellemz ő pozitív tendencia a külső dekonjunktúra begyűrűzésével a
foglalkoztatottsági adatok romlását eredményezte. A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapjá n
a nemzetgazdaság alkalmazottainak létszáma stagnált (-0,4%), a versenyszféra létszámának 0,7% -
os növekedése, illetve a közszféra létszámának 3,5%-os visszaesése mellett . A munkanélküliségi
ráta 7,8%.

A bruttó átlagkeresetek 2008-ban 7,5%-kal növekedtek . A termelő szektor vállalatai tavaly mind
létszámban, mind bérekben megkezdték az alkalmazkodást a negatív gazdasági folyamatokhoz . A
bruttó keresetek a közszférában meglehet ősen hektikusan alakultak, aminek részben a 2007-es é v
bázishatása, részben a június, november hónapokban átutalt kereset kiegészítés volt az oka. A
reálbérek a nemzetgazdaság egészében 0,7%-kal emelkedtek .

Az adórendszert érintő 2008-ban végrehajtott módosítások els ősorban a foglalkoztatás növelését és
az adminisztrációs terhek egyszerűsítését célozták . A korábbiaknál erőteljesebben ösztönzi az
adórendszer a beruházási tevékenységet . A módosítások célja az ellen őrzési tevékenység és a
szankciórendszer hatékonyságának javítása .

A személyi jövedelemadózásban a legális foglalkoztatás növelése érdekében 2008-tól egysége s
adójóváírás lépett hatályba : ennek mértéke 18%, havi felső határa 11 340 forintra változott, míg a
kifuttatása az évi 1 250 000-2 762 000 forintos sávban történt, s közben megsz űnt a kiegészítő
adójóváírás .

Az egyéni vállalkozók versenyképességének növelését, fejlesztési forrásainak b ővítését a 2008 .
évtő l is több intézkedés szolgálta. Így például a kedvezményes 10%-os adókulcs alkalmazásáho z
tartozó adóalap-határ 5 millió forintról 50 millió forintra, az elszámolható fejlesztési tartalék határ a
a vállalkozói jövedelem 25%-áról annak 50%-ára növekedett .
A társasági adózás módosításai a magyar gazdaság versenyképességének er ősítését, az adót fizetők
körének bővítését és az egyszerűsítést célozták. A versenyképesség javítása érdekében – az egyén i
vállalkozókhoz hasonlóan - a korábbi 5 millió forint helyett az adóalap 50 millió forintot meg ne m
haladó része után – meghatározott feltételekkel – alkalmazható a 10%-os kedvezményes adókulcs ,
míg a megtakarított adó célzottan (beruházás, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, hiteltörlesztés )
használható fel . A beruházások erőteljesebb támogatása céljából az adómentes fejlesztési tartalék
feltételei közül az adózás elő tti nyereség 25%-os határa 50%-ára emelkedett .
A finanszírozási források bővítése, az adófizetés egyszerűsítése érdekében az előző évben 50
millió forintot meg nem haladó árbevételt elérő társas vállalkozások a 2008 . évtő l a különadónál
mentesülnek a feltöltési kötelezettség alól .



A 2008. évi Költségvetési Törvény a Munkaerőpiaci Alap eredeti bevételi és kiadási főösszegét
394 064,0 M Ft-ban határozta meg „0” egyenleg mellett . Az MPA bevételi főösszegének
teljesítése 391 015,7 M Ft-ra, költségvetési kiadásának összege 384 483,7 M Ft-ra csökkent, így a z
évi pénzforgalmi egyenlege 6532,0 M Ft-ra teljesült .

A Munkaerőpiaci Alap bevétele a munkaadói járulék, a munkavállalói járulék és a vállalkozó i
járulék, amelyekből összesen 323,8 milliárd forint folyt be . Szakképzési hozzájárulásból 4 2
milliárd forint, rehabilitációs hozzájárulásból pedig 14,7 milliárd forint folyt be. A tervezés
alapjául szolgáló, egy főre jutó rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke 2008-ban 164 400 Ft/fő
volt. Bevétel keletkezett a területi, a központi, a szakképzési és felnőttképzési egyéb bevételekből ,
valamint a visszterhesen nyújtott rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatások törlesztéséből
és a bérgarancia támogatás törlesztéséb ől .

A Munkaerőpiaci Alap összes kiadása 384,5 milliárd forint, ami 2,4%-kal maradt el a z
előirányzattól . A kiadások közül az Alap aktív támogatások címen 88,3 milliárd forintot, a
szakképzési és felnőttképzési támogatások címen pedig 36,2 milliárd forintot teljesített . A
rehabilitációs célú munkahelyteremt ő támogatásokra 5,3 milliárd forint került kifizetésre . A
passzív kiadások összege 100,4 milliárd forint lett . Ezen belül az álláskeresési támogatás összeg e
5,7%-kal elmaradt az el ő irányzattól, amit az eredményezett, hogy valamennyi ellátási formába n
alacsonyabb lett a résztvevők tényleges létszáma a tervezés során figyelembe vett létszámnál -
együttesen 9%-kal . A nagyobb súllyal szereplő ellátási formában, az álláskeresési járadékban
részesültek havi átlagos létszáma (94,5 ezer fő) a tervezetthez képest 8,7%-kal, a kisebb súllya l
szereplő álláskeresési segélyt igénybevettek havi átlaglétszáma (39,7 ezer fő) pedig az előbbit
kissé meghaladóan, 9,8%-kal maradt el a tervezett létszámtól . Az Alap 2008-ban is átadott
pénzeszközöket működési célra összesen 30,4 milliárd forint összegben. Az Alap teljesítette az
elő írt 119,3 milliárd forint költségvetési befizetést .

A többségi vélemény megfogalmazói egyetértettek abban, hogy a megtett kormányzat i
intézkedések – a kibontakozott világgazdasági válság ellenére - alkalmasak a konvergenci a
programban meghatározott célkitűzések elérésére .

Budapest, 2009. szeptember 21 .



Az Országgy ű lé s
Gazdasági és informatikai bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága a 2009 . szeptember 22-el 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: l5igen, 3nem)

Bizottsági többségi vélemény :

A zárszámadás értékelésénél els ősorban azt kell figyelembe venni, hogy a költségveté s
tervezésének idején, jelen esetben 2007-ben milyenek voltak a feltételek, valamint a jogalkotó
gazdaságpolitikai törekvéseit, továbbá a tervek megvalósulását és ezzel összhangban a célo k
elérését. Azaz, amit elértünk az optimum vagy sem. 2008 őszére felerősödtek a világgazdasági
válság begyűrűző hatásai, amelyre a kormány jó választ adott, mert meg tudta őrizni az
államháztartás egyensúlyát, az elsődleges egyenleg többletet mutat, az államháztartás hiánya
kedvezőbb a tervezetnél .

A zárszámadás törvényes, szabályszerű és megbízható . A jogszabályi elő írásoknak megfelel .
A bevételek alakulása igazolja, hogy a költségvetés készítésekor meghatározása reális volt .
A másik a kiadási oldalon a kormány az év közi beavatkozássokkal, a kiadások ésszerű

visszafogásával teremtette meg azt a feltételt, hogy az államháztartási hiány tovább csökkenjen a
Mastichti követelményeknek megfelelően. A kiadás csökkentésnél érdemes megvitatni, hogy a z
állami megrendelések visszafogásából fakadó csökkentésnek volt-e reális alternatívája. Azaz a
további hiány növekedéssel fedezett gazdasági növekedés választ adott volna-e a válságból ered ő
kihívásokra.

A zárszámadás normaszövege és mellékletei összhangban vannak.
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Néhány fontosabb megjegyzés :
- az egészségügy hosszútávú finanszírozásának visszatér ő problémájára a jelenleg i

struktúrában kevés esély van, a népszavazással megállított egészségügyi reform
konzerválta a struktúrát, ugyanakkor a rendelkezésre álló forrásból a működtetés i s
problémás . Az ellátás színvonalának emelése kérdéses .

- Az MNV Zrt-re vonatkozó megállapításokkal a Pénzügy miniszternek és a Gazdasági é s
költségvetési bizottságnak egyaránt foglalkozni kellene az állami vagyonnal való ésszer ű
gazdálkodás érdekében. Az ASZ megállapításait sürgősen végre kell hajtani .
Ugyancsak foglalkozni kellene az 1410 milliárdos APEH követelések kérdésével ,
figyelemmel arra, hogy a vizsgálat szerint az adósok több mint 50 %-a már nem létez ő
vállalkozás . Viszont az egyre növekedő követelés állomány irritálja a társadalmat, é s
különösen a vállalkozói szektort .

- Az önkormányzati szféra beruházásaival kapcsolatos elszámolások területén való javulás t
tükrözi, hogy ebben az évben nincs visszafizetési kötelezettség .

-
Örvendetes, hogy a közszférában a közbeszerzési törvényt 93 % alkalmazza és 83 %
pontosan betartotta a törvényben rögzítetteket .
A közszféra illetmény számfejtés rendszerét ért kritika valós, és gyors kiigazítást követel .

Az ÁSZ javaslatainak többségével egyetért a bizottság, van néhány kérdés, amelyet érdeme s
lenne a kormánynak és az illetékes bizottságoknak közösen megvitatni, és azt követ ően a
megoldásra javaslatot tenni .

Sajnálatosnak tartjuk, hogy vannak visszatér ő problémák, más néven évrő l-évre ismétlődő
javaslatok, ilyen az információ tartalom állandósága és a számviteli rendszer korszer űsítése .

A többségi véleményt megfogalmazók büszkeséggel állítják, hogy 2008-ban sikerült úrr á
lenni a negatív hatásokon, amely egyértelm űen a kormány és a kormánypárti frakció
eredménye, mert az ellenzék sem javaslataival, sem szavazataival ebben nem nyújtot t
támogatást, ső t kifejezetten hangulatot teremtett ellene .

Budapest, 2009. szeptember 23 .



Az Országgyű lé s
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a 2009 . szeptember 21-i ülésén a
törvényjavaslatot — a Házszabály 95. " (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján —
megvitatta, és azt — a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 9 igen, 7 nem, 1 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A zárszámadási törvényjavaslat és az Állami Számvevőszék jelentése alapján megállapítható, hogy az

államháztartási egyensúly, az őszre globálissá vált gazdasági válság ellenére, 2008-ban tovább javult . Az

államháztartási hiány a költségvetési törvényben tervezetthez képest is kedvez őbben alakult . Az

államháztartás tényleges hiánya 2008-ban 893,7 milliárd forint volt, ami 26,9%-kal, mintegy 328 milliár d

forinttal alacsonyabb az eredetileg elő irányzottnál . Évek óta el őször az államháztartás elsődleges

egyenlege többletet mutat . Az Állami Számvevőszék megállapítása szerint a központi költségvetés i

szervek finanszírozási problémáinak nagyságrendje és aránya mérsékl ődött . A számvevők a központ i

költségvetés kiadási főösszege 92%-nak minősítése eredményeként azt a következtetést vonták le, hog y

a zárszámadási törvényjavaslatban szerepl ő pénzforgalmi adatok összességében megbízhatók .

A Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási el ő irányzata a beszámolási id őszakban 354 630 millió forin t

volt, ami 324 994,6 millió forintra teljesült, míg a fejezet el ő irányzat maradványa 25 992,4 millió forint . A

Honvédelmi Minisztérium felel ősségi körébe tartozó szervezetek m űködésének pénzügyi feltételei 2008-

ban is biztosítottak voltak . A személyi juttatások előirányzata az évközi emeléseket is figyelembe véve



megközelítően 107,2 milliárd forint volt, ami átlagosan 6,6%-os illetményemelést is lehet ővé tett a HM

fejezet alá tartozó állománykategóriákban . 2008-ban tovább folytatódott az állomány élet- és

munkakörülményeit javító laktanya rekonstrukciós program, amire több mint 5 milliárd forintot fordított a

HM . A megkezdett katonai fejlesztési programok továbbvitelének forrásait is biztosította a költségvetés ,

amik közül 2008-ban is kiemelkedett a Gripen program, a gépjárm ű beszerzési program, illetve a hírad ó

és informatikai területek fejlesztése . A Kormány kiemelt célként fogalmazta meg a Magyar Köztársaság

nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeib ől eredő feladatok végrehajtásána k

biztosítását . E feladatok teljesítésére valamivel több, mint 34 milliárd forintot fordított a költségvetés . A

békefenntartó missziókban történ ő magyar szerepvállalás fenntartásán túl, 2008-ban kiemelked ő feladato t

jelentett a nemzetközi együttm űködés területén a NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozójának

budapesti megrendezése, és a pápai bázisrepül ő tér felkészítése a NATO C-17 szállító repül őgépeinek

állomásoztatására . A zárszámadási javaslat alapján megállapítható, hogy a Honvédelmi Minisztérium a

költségvetési törvény keretei között gazdálkodott, és eredményesen látta el feladatait .

A rendészeti és büntetés-végrehajtási szervek gazdálkodásának és m űködésének áttekintése után a

Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak többsége arra a megállapításra jutott, hogy 2008-ba n

javultak a m űködés technikai feltételei, valamint az állomány anyagi megbecsülése . A Rendő rség

számára nyújtott költségvetési támogatás 2008-ban 245,65 milliárd forint volt, ami több mint 11 milliár d

forinttal haladja meg a Határ őrség és a Rendőrség részére teljesített 2007 . évi támogatás együttes

összegét . A költségvetési támogatás növekménye fedezetet biztosított a garantált illetmények és bére n

kívüli juttatások növelésére, a körzeti megbízottak illetményének havi 35-40 ezer forintos emelésére . A

büntetés-végrehajtásban is sor került a kötelező illetményfejlesztésre, és növekedtek a béren kívül i

juttatásokra fordítható összegek . A megemelt ő rzési pótlék kifizetésére 681 millió forint többlettámogatás t

biztosított a költségvetés . 2008-ban átadásra került két új PPP konstrukcióban megépült büntetés-

végrehajtási intézet Szombathelyen és Tiszalökön, 1500 f ővel növelve az elhelyezhető fogvatartott i

létszámot, ami 14%-kal csökkentette országos szinten a bv . intézetek telítettségi mutatóját . Megkezd ődöt t

a bv. gépjárm űállományának felújítása is, aminek keretében 65 db személygépkocsi, 50 db kis

befogadóképesség ű és 5 db nagy befogadóképesség ű szállítójármű megrendelésére került sor .

A fentiek alapján a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak többsége a Magyar Köztársaság 2008 .

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2009 . szeptember 21 .
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A Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága a 2009. szeptember 21- 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 . (szavazati arány : 17 igen, 9 nem)

Bizottsági vélemény :

A 2008. évi központi költségvetés (finanszírozási célú pénzügyi m űvelet nélkül): 8 159 285, 1
millió forint bevétellel, 9 029 248,0 millió forint kiadással és 869 962,9 millió forint hiánnya l
zárható a törvényjavaslat szerint.

A háztartások fogyasztása az el őző év szintjén maradt, míg a közösségi fogyasztás 2,1%-kal
visszaesett, fő leg az utolsó negyedévben. A folyó fizetési mérleg hiánya 8,9 milliárd euró, a GD P
8,4%-a volt . 2008 egészében az előző évhez képes a GDP eredetileg számított 2,8% helyett csak
0,6%-kal növekedett .

A munkanélküliségi ráta 7,8%-os volt, a bruttó átlagkeresetek 7,5%-kal n ő ttek 2008-ban, és az
éves fogyasztóiár-emelkedés 6,1% volt .

Az állampolgárok helyzetét javító, a társadalmi egyenl őtlenségeket mérséklő jóléti funkciókr a
(oktatás, egészségügy, társadalombiztosítás) 2008-ban az államháztartás kiadásainak 61,4%-át
fordították. Az oktatási tevékenységekre és szolgáltatásokra fordított összegek nominálisa n
növekedtek a 2007 . évihez képest, a kiadások 11,7%-át érték el . Az egészségügy területén
prioritásként kezelt célokra, valamint az intézmények működési feltételeinek biztosítására a z
államháztartási kiadások 9,2%-át fordította a költségvetés, mely az el őző évhez képest a kiadáso k
arányában 0,2%-os növekedést jelent . A társadalombiztosítási és jóléti funkción belül a
költségvetés-politikában prioritásként is megjelölt nyugellátások mértéke növekedett az el őző
évihez képest. Ezen felül a 2008 . évben tovább növekedtek a kiadások arányában a táppénz,



anyasági, vagy ideiglenes rokkantsági juttatások, a családi pótlékok és a gyermekeknek jár ó
juttatások, valamint munkanélküli ellátások jogcímen folyósított összegek is . Ez utóbbi az
összkiadások 1,2%-át tette ki . A lakástámogatásokra, települési és közösségi tevékenységekre é s
szolgáltatásokra kifizetett összegek aránya az előző évihez képest csökkent 2008 folyamán, d e
így is az összkiadások 3,6%-át jelentette .

Családi támogatások
A családtámogatási rendszerben 2008-ban a f őbb ellátások között érdemi strukturáli s

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

A családi pótlék január 1-jével családtípusonként differenciáltan, átlagosan a várható infláci ó
mértékével 4,5%-kal került megemelésre, míg a gyermekgondozási támogatások összege i
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás januárban a
nyugdíjminimummal azonos mértékben, 5%-kal növekedtek .

A családi támogatások körébe a családi pótlék mellett az anyasági támogatás, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a pénzbeli gyermekvédelm i
támogatások, az életkezdési támogatás, az apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díj a
megtérítésének fedezete, valamint a gyermekgondozási díjnak az Egészségbiztosítási Alap
részére történő részleges megtérítése tartozik . Ezen ellátásokra a 2008 . évi költségvetésben
biztosított összességében 507,2 milliárd forint 99,2%-ra teljesült, mely így 503 milliárd forinto t
tett ki .

A családi pótlékra fordított kiadások a 2007 . évi tényleges kiadáshoz (348,5 milliárd forint)
képest 2008-ban közel 17,5 milliárd forinttal, 5,0%-kal emelkedtek, amelyb ő l 4,5% a családi
pótlék mértékének infláció-követő átlagos emelése, a többi a létszám- és strukturális hatás . A
családi pótlék 2008 . évi előirányzata 99%-on teljesült, a tényleges kiadás 366 milliárd forint volt .
A többi családtámogatási elem közül az anyasági támogatás el őirányzata 8,1%-kal alulteljesült
(5,9 milliárd forint), melyet indokol az ellátásban részesülők számának elmaradása a tervezetthez
képest. A gyermekgondozási segély 99,1%-on teljesült . A gyermeknevelési támogatás esetében
1,6%-os túlteljesülés jelentkezett, amelyet a támogatásban részesülők számnak növekedése
okozott . Gyermekgondozási díjra fordított kiadások 3,1%-kal teljesültek túl . Az ellátás
finanszírozása 50%-ban az Egészbiztosítási Alapból történt, az SZMM fejezet gyermekgondozás i
díj elő irányzatán így 42 milliárd forint összegű kifizetés realizálódott .

Az apákat megillet ő munkaidő-kedvezmény távolléti díja 90,4%-ra teljesült, melyet a z
indokolt, hogy a munkaidő-kedvezményt igénybe vevő apák átlagos keresete nem emelkedett a z
előzetes várakozásnak megfelelően.

A pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 milliárd forintos elő irányzata 96,6%-on
(5,8 milliárd forint) teljesült, mivel az ellátásban részesül ők száma alacsonyabb mértékbe n
növekedett, mint a tervezésnél kalkulált mérték .

Az életkezdési támogatás 4,8 milliárd forintos el őirányzata 9,5%-kal alulteljesült (4,4 milliárd
forint), melyet az indokolt, hogy az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek után járó év i
12 000 forint támogatást a vártnál kevesebben vették igénybe .

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások
A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátásokra fordított kiadások teljesítése

(mindösszesen: 156,6 milliárd forint) 1,9%-kal maradt el az el ő irányzattól, amit összességében a
jogosultak létszámának csökkenése indokolt . A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások
emelése 2008-ban is alapvetően a nyugdíjemeléssel azonos módon történt .

A jelentősebb kiadási tételeket kitevő ellátás-elemek közül kiemelkedő egyrészt a politikai
rehabilitációs ellátások kiadásának 9,4%-os, másrészt a mez őgazdasági járadék 7,0%-os



elmaradása az elő irányzathoz képest . Kiemelhető továbbá, hogy a második legnagyobb tételt
kitevő fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka mindössze 0,3%-kal maradt el a z
elő irányzattól . A tervezettnél alacsonyabb szinten, 98,7%-on (72 milliárd forint) teljesült a
megváltozott munkaképesség ű személyek ellátása, valamint az elő irányzat 98,5%-a kerül t
felhasználásra az egészségkárosodási járadék esetében is . A tervezettnél magasabb szinten,
102,4%-on (7,1 milliárd forint) teljesült a bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósá g
kiegészítése és kereset-kiegészítése, amely a tervezettet meghaladó emelés hatásána k
következménye. Egyes kisebb kiadást jelentő támogatások jelent ős túlteljesülése a tervezetthez
képest az ellátás-csoport összesített kiadásait kevésbé befolyásolta .

Különféle jogcímen adott térítése k
A különféle jogcímen adott térítések együttesen 4,4%-kal maradtak el a tervezettő l

(27,6 milliárd forint), amit döntően a közgyógyellátásra fordított kiadások elő irányzattól val ó
elmaradása eredményezett .

A közgyógyellátás esetében 2008-ban az el ő irányzatnál 6,2%-kal kevesebb költségvetés i
támogatás (20,8 milliárd helyett 19,5 milliárd forint) került felhasználásra, az ellátásba n
részesülők számának csökkenése miatt . Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolato s
hozzájárulás, valamint a terhesség-megszakítás el ő irányzata a tervezett szinten teljesült . A
folyósított ellátások utáni térítés címén 1,5 milliárd forintot adott át a központi költségvetés a
folyósítást végző szerv számára, amely a tervezetthez képest 6,4%-os többletet jelent . Ez az
évközi emelések kapcsán keletkező többletkiadások fedezetéül szolgált .

Egyes szakmai fejezeti kezelésű elő irányzatok kiadásai
Az energiatámogatási rendszer átalakítása során a korábban minden fogyasztót megillet ő

volumentámogatást 2007 . január 1-jétő l a jövedelmi szinttő l függő kompenzáció váltotta fel . A
szociális alapú gáz- és távhő támogatási rendszer 2008 . évi részletszabályait a 289/2007 . (X. 31 . )
Korm. rendelet tartalmazta . A kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz kellett benyújtani, amel y
határozatban – legkés őbb a 2008. december 31-ig terjed ő időszakra - állapította meg a
kérelmezők jogosultságát .

A 2008 . évben 1 842 ezer háztartás részesült támogatásban, ebb ől 1 526 ezer család gáz-, 31 6
ezer pedig távhő támogatást kapott. A „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ”
elő irányzat 2008 . évi összege 81,1 milliárd forint volt. Ebből a tényleges kifizetés 77,5 milliár d
forintot tett ki, amely a következőképpen oszlott meg : gázártámogatás 49,1 milliárd forint, távhő
támogatás 10,9 milliárd forint, távh ődíj-juttatás 0,5 milliárd forint, 2006 . évről áthúzódó
kifizetések 0,4 milliárd forint, a 2007. évrő l áthúzódó kifizetések összege pedig 16,6 milliár d
forint . Mivel azonban a szolgáltatók összesen 3,7 milliárd forintot visszafizettek, a ténylege s
pénzfelhasználás 73,8 milliárd forint volt . A bevétel terhére a közigazgatási eljárás
végrehajtásával megbízott Magyar Államkincstár részére 1,9 milliárd forint került kifizetésre .

Önkormányzatok finanszírozás a
Az önkormányzati segélyezési feladatokra 2008-ban összesen 155,4 milliárd forint

költségvetési forrás állt rendelkezésre, 6,4%-kal több, mint az el őző évben. Ez a többle t
biztosította az egyes segélyezési formákban részesülők körének bővülésébő l, illetve a segélyek
alapját jelentő öregségi nyugdíjminimum összegének 2008 . évi emeléséből adódó igények
forrását .

Az időskorúak járadékában részesülők köre évek óta stabil, 2008-ban is 6 ezer volt . A
normatív ápolási díjban részesülők száma 21,0 ezer, 1,5 ezerrel több mint az előző évben. A
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma évek óta fokozatosan n ő , 2008-ban 252,7 ezer
volt, 37,4 ezerrel több a 2007. évinél . A növekedés a rezsiköltségek emelkedésére, a család i
jövedelmek szintjének stagnálására, illetve csökkenésére vezethet ő vissza .



A rendszeres szociális segélyezettek száma éves átlagban 2008-ban 206,6 ezer volt, 23, 2
ezerrel több, mint 2007. évben. A növekedés oka a tartósan munkanélküliek számána k
emelkedése .

A munkanélküli járadékot kimerít ők számára – a rendszeres szociális segély folyósításána k
feltételeként – a települési önkormányzat közcélú foglalkoztatást szervez . Az önkormányzato k
számára a központi költségvetés e célra kötött felhasználású normatív támogatásként – az előző
évihez hasonlóan – 15,1 milliárd forintot biztosított 2008-ban . Az önkormányzatok minteg y
90%-a él a támogatott foglalkoztatás lehet őségével, és havi átlagban 2008-ban 16,3 ezer fő vett
részt a közcélú munkákban .

Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer
keretei között 2008-ban csaknem 287,6 ezer fő ellátásáról történt gondoskodás .

Szociális és gyermekjóléti alapellátásban 185 ezer rászorult részesült : étkeztetésben 96,1 ezer
fő , házi segítségnyújtásban 35,2 ezer fő , jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 15,3 ezer fő ,
szociális nappali ellátás keretében 38,4 ezer fő . A bölcsődés gyermekek száma meghaladta a 2 0
ezret .

Szociális, gyermekvédelmi szakellátásban 2008-ban összesen 79,4 ezer f ő részesült .
Gyermekvédelmi szakellátás keretei között 19,5 ezer gyermekről, a hajléktalanok átmeneti
intézményeiben 3,7 ezer rászorultról gondoskodtak .

A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményeinek 2008 .
évi működési célú kiadása 258,7 milliárd forint volt, 6,3%-kal több az el őző évinél . A
kiadásoknak csaknem 50%-át kitevő személyi kiadások összege 128,6 milliárd forint volt ,
6,1%-kal több, mint 2007-ben . A személyi kiadások csaknem 80%-át kitevő rendszeres személyi
juttatásokra kifizetett összeg 2008-ban 100,0 milliárd forint volt, 3,2%-kal több az el őző évinél .

Az önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi intézményeik dologi kiadásaira
75,0 milliárd forintot fordítottak, 7,0%-kal többet, mint 2007-ben .

A tárgyévi folyó bevételek 65,4 milliárd forintra teljesültek, az előző évit 3,8%-kal
meghaladóan. A tárgyévi folyó bevételek csaknem 90%-át kitev ő intézményi térítési é s
szolgáltatási díjak 5,7%-kal nő ttek, 54,7 milliárd forintot tettek ki .

A szociális és gyermekvédelmi intézmények költségvetési támogatása 2008-ban 104, 3
milliárd forint volt, 6,5%-kal több az előző évinél .

Az intézmények fenntartása a költségvetési támogatás és az intézményi bevételeken túl
jelentős, az előző évinél 24,7%-kal, 17,6 milliárd forinttal több – összesen 89,0 milliárd forint –
saját forrást is igényelt az önkormányzatoktól .

A gyermekek után járó ellátások rendszere : Magyarországon a szociális ellátások sokka l
kedvezőbbek és sokrétűbbek, mint az EU legtöbb tagországában, így a gyermekek után járó
ellátások rendszere is egyedülálló az Európai Unióban . A 2008. évi költségvetés közel 90 0
milliárd forintot szán a gyermekekkel és fiatalkorúakkal kapcsolatos kiadásokra .

Ma Magyarországon több mint 25 ezer bölcsődei férőhely van, ahol több mint 32 ezer
gyermek napközbeni ellátását végzik. A körülbelül 300 ezer bölcs ődés korú (6 hónapostól 3 és
fél éves korig) gyermek több mint 10%-a részesül bölcs ődei ellátásban, amelynek növelését
indokoltnak tartja a tárca ' .

Valamennyi települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásána k
biztosítása, de a bölcsődék létrehozása és fenntartása csak a 10 ezer főnél magasabb lélekszámú
településeken kötelező . Ahol az önkormányzat nem képes a bölcsőde létrehozására, fenntartására ,

Fontos megjegyezni, hogy ezt a számot növeli a családi napközik (78 intézmény, közel 1300 gyermek) és a z
integrált óvodák fér őhelyei (92 intézmény) . Ezek fenntartására a 2008 . évi állami költségvetés több mint 10 milliárd
forintot szánt, míg fejlesztésükre a Regionális Operatív Programok 2007-2008 . évi akcióterve 4,5 milliárd forint
tartalmaz .



és a gyermekek létszáma is alacsony, ott a rugalmasabban alkalmazható családi napközik és az
óvodákhoz integrált bölcs ődék (bölcsőde és óvoda együttes m űködése) jelentik a megoldást . A
családi napközi működtetésével az érintett településeken az önkormányzatoknak, civi l
szervezeteknek és vállalkozásoknak nyílik lehet ősége a bölcsődei ellátás kiváltására .

A törvényjavaslat szerint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium célja a folyamato s
férőhelybővítés. Ezt mutatja az a tény, hogy a bölcsődék számában bekövetkezett évtizede s
csökkenés után, 2003 . óta emelkedik az intézmények száma (2003-ban 515, 2007-ben 561) .
Mindemellett az önkormányzatoknak a bölcsődék után járó állami támogatás is jelentősen
emelkedett (2003-ban 361 ezer Ft/fő , 2008-ban 547 ezer Ft/fő), ami további forrásokkal i s
kiegészülhet, ha az adott intézményt kistérségi társulásban m űködtetik . A minisztérium szakmai
álláspontja, hogy középtávon indokolt és lehetséges a bölcs ődék és óvodákhoz integrált
bölcsődék férőhelyszámának minimum 50%-os emelése .

Nyugdíjbiztosítás
A társadalombiztosítási alrendszer a 2008 . évet 67,5 milliárd forint költségvetési hiánnya l

zárta. A hiány teljes összege a Nyugdíjbiztosítási Alapban képződött, az Egészségbiztosítási Alap
költségvetése minimális nagyságú 0,1 milliárd forint többlettel zárta az évet .

Az Alap 2008. évi költségvetésével kapcsolatban két tartalmi változásra kell felhívni a
figyelmet :

– ettől az évtől kezdődően a korhatár alatti III . csoportos rokkantsági nyugdíjak és a z
ezekhez kapcsolódó postaköltségek fedezetét az Egészségbiztosítási Alapból történt
4 százalékpont nagyságú járulékátcsoportosítás (3 százalékpont munkáltatói, 1 százalékpon t
biztosítotti) adja. Ennek hatása el őször a februári járulékbevételekben mutatkozott .
– a kiadási oldalon új ellátás a rehabilitációs járadék jelent meg . Ennek fő célja az érintett
személyek munkavégz ő képességének a helyreállítása, majd foglalkoztatásuk el ősegítése . A
jogosultság meghatározott kritériumok teljesítéséhez van kötve, a járadék összeg e
megegyezik az azonos szolgálati idő és átlagkereset alapján kiszámítható III . csoportos
rokkantsági nyugdíj összegének 120%-ával .

Az Alap bevételeinek meghatározó hányadát (76,5%) a járulékbevételek képezték, ezek dönt ő
többségükben a munkáltatók és a biztosítottak befizetései .

2008-ban az Alap saját kiadásainak összege 2925,2 milliárd forint, ami a tervezett kiadás i
főösszeget 53,0 milliárd forinttal 1,8%-kal haladja meg . A túllépést alapvetően az évközben két
alkalommal, májusban és novemberben végrehajtott mindkétszer 1,1%-os mérték ű kiegészítő és
visszamenő leges hatályú nyugdíjemelés okozta .

A legnagyobb kiadási el őirányzatot képez ő nyugellátásokra kifizetett összeg 2891,7 milliár d
forint, ebbő l a 13 . havi nyugellátásra felhasznált összeg 217,2 milliárd forint . A nyugdíjkiadások
a 2007 . évihez képest 10,7%-kal, 280,1 milliárd forinttal nőttek, ami a következő tényezők
együttes hatásának eredménye :

– Januárban a törvényi el ő írások alapján 5,0%-os mértékű nyugdíjemelés történt . Az emelés
a nyugdíjkiadásokat 130,4 milliárd forinttal növelte .
– Ebben az évben tovább folytatódott a nyugdíjak korrekciós célú emelésérő l szóló 2005 .
évi CLXXIII . törvény végrehajtása . 2008. január 1-jétől az 1991 . január 1 . - 1996 . december
31 . közötti időponttól megállapított saját jogú nyugellátások összege 4%-kal lett megemelve ,
de ha legalább 30 év elismert szolgálati idővel rendelkezett az érintett, úgy további emelésbe n
részesült. A két emelés együttesen maximum 14% lehetett . Mindez közel 38,0 milliárd
forinttal növelte a nyugdíjkiadásokat .

-
Évközben két alkalommal májusban és novemberben egyaránt 1,1%-os mérték ű

kiegészítő és az év elejéig visszamenő leges hatályú emelésre került sor. Erre azért vol t
szükséges, mert a nyugdíjemelést meghatározó két makrogazdasági paraméter évközi adatai



azt valószínűsítették, hogy éves értékük várhatóan meghaladja a januári emelésné l
feltételezettet . A három emelés együttes mértéke 7,3%, összege 191,3 milliárd forint . Ebbő l a
két évközi emelés együttesen közel 61,0 milliárd forintot tett ki .
— A méltányossági nyugdíjemelésre és megállapításra felhasznált összeg —figyelembe vév e
az előző évi áthúzódó hatást is — mintegy 1,3 milliárd forinttal növelte a nyugdíjkiadásokat.
— 2008. január 1-jétő l új ellátásként jelent meg a rehabilitációs járadék, erre a célra kifizetet t

összeg megközelítette a 0,6 milliárd forintot .
— A nyugdíjkiadások növekedésében jelentős szerepet játszottak az un . „automatizmusok” .
Ennek kiadásnövelő hatása mintegy 49,0 milliárd forint .

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése is kiemeli, hogy a központi költségvetés hiány a
lényegesen kisebb mértékű lett a tervezetnél (870 milliárd a 1118 milliárd helyett) .

Az ASZ véleményében a Társadalombiztosítás Pénzügyi alapjaival kapcsolatban kifejtette ,
hogy az átláthatóság követelményét nem elégíti ki az az évek óta kifogásolt gyakorlat, hogy az E .
Alapot és az Ny. Alapot megillető járulékbevételek összevont számlára érkeznek és a
járuléknemek közötti megosztásból származó adatok elemzésre, értékelésre alkalmatlanok, a
tervezéshez nem használhatók fel .

A 2008 . évtő l megváltozott a jogszabály a korhatár alatti öregségi nyugdíj és kereset együttes
igénybevételét illetően. (A 62 év alatti, kereső tevékenységet folytató korai öregségi nyugdíjaso k
esetében meghatározott - az éves szintű minimálbérnek megfelelő - éves kereseti összeg elérése
után a nyugdíj folyósítását követ ő hónaptól kezdve az év végéig szüneteltetni kell . Mindezekrő l
az ASZ a következőket mondja: „A foglalkoztatás adminisztratív korlátozása esetén az adó- é s
járulékbevételek elmaradnak, az államháztartás bevételei csökkennek. Az ellenőrzés megítélése
szerint a foglalkoztatási helyzeten sem segít a korlátozás, hiszen a munkaer őpiacon az idősebb
korosztály hátrányban van és csak a piacon igényelt szaktudás birtokában van esély a
foglalkoztatásra, ső t egyes ágazatok foglalkoztatási helyzete el őreláthatóan ellehetetlenül (pl . az
egészségügy, ahol jellemző a szakember hiány miatti nyugdíjas foglalkoztatás) . A korlátozás, a
nyugdíj melletti munkavállalók egy részét a fekete foglalkoztatás irányába terelheti (feltehet ően a
munkaképes nyugdíjas munkaerő sokasága a „lemondok a nyugdíjamról”, „lemondok a
munkámról és plusszjövedelmemrő l” választás dilemmájából a harmadik — társadalmilag káros —
utat választja) . ”

A fentiek ismeretében a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk .

. Vidorné dr . Szabó Györgyi
elnök

L

Budapest, 2009 . szeptember 21 .



Az Országgy ű lés
Költségvetési, pénzügyi é s

számvevőszéki
bizottsága

Bizottságiajánlásáltalános vitához

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 2009. szeptember
22-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: lti igen, nem,
tartózkodás )

Bizottsági vélemény :

2008. meghatározó gazdasági eseménye a válság. Az Egyesült Államok másodlago s
jelzálogpiacán kialakult krízis már év elejét ől hazánkban is éreztette hatását, majd egy ismert
amerikai befektetési bank csődjével a nemzetközi pénzügyi szektor is megroppant . A sokk
Magyarországot sem kerülte el, a következmények gyorsan átterjedtek a reálszférára is . Eközben
kellett teljesíteni a Konvergencia-programból adódó kötelezettségeket, a sok egyéni és közösség i
áldozatvállalás után amúgy is törékeny magyar gazdaságnak kellett alkalmazkodnia az általáno s
recesszió kihívásaihoz .
A makroadatok már jelzik a körülmények drasztikus romlását . Így a növekedés a tervezett 2,8 %
helyett 0,6% lett, de legalább pozitív éves átlagban .
Az utolsó negyedév csökkenő GDP-je a beruházások éves 2,6%-os mínusza mutatta már a
természetesen 2009-re is áthúzódó válság várható mélységét .
Bár az eredetileg várt mértékt ől, mind az export, mind az import teljesítmény elmaradt a pozití v
szaldót sikerült megtartani . Köszönhetően az energiaárak 30%-ot meghaladó árszint
növekedésének a cserearány jelentősen romlott, mégis 4,6%-kal nő tt, a kivitel, s csupán 4%-os



volt a behozatal emelkedése . Így gyakorlatilag egyensúly alakult ki a külkereskedelmi mérlegben .
Igaz a fizetési mérleg hiánya a tervezettnél kedvez őtlenebbül sikeredett, a GDP 8,4% volt 2008-
ban .
Ugyanakkor nem változott a t őkevonzó képessége az országnak, a 2007 . évivel egyez ő
mennyiségű , 4,4 md euró összegű befektetés valósult meg a költségvetési év során .
Az infláció az év egészében 6,1%-ra teljesült . Ez érdemben meghaladja a tervezett 4,5%-os
mértéket, azonban az évközi tendencia kedvező 2008. nyaráig emelkedő , majd az év végéig
határozottan csökkenő a trend, decemberben mindössze 3,5% az áremelkedések üteme .
Ezzel párhuzamosan a bruttó átlagkeresetek 7,5 %-kal emelkedtek, s őt dacára a válságnak a
reálbérek is 0,7 %-os növekedést mutatnak .
A munkaügyi adatok is tükrözik a gazdaság romló helyzetét . A foglalkoztatottak létszáma ,
elsősorban a közszférában dolgozók fogyása miatt enyhén visszaesett, melyet a versenyszfér a
létszámbővülése nem tudott ellensúlyozni . Kissé emelkedett a munkanélküliségi ráta, átlagosan
7,8% az éves adat .
Ami miatt mégis sikeresnek kell tekinteni a költségvetési évet az az államháztartás hiányána k
alakulása .
Már 2007-re is példásan teljesült a deficitelvárás, közel megfelezve a korábban kialakul t
mértéket, és ezt a folyamatot sikerült ismét -túlteljesítve a várakozásokat- a tervezettnél jóva l
kedvezőbb értékkel megfejelni .
2008-ban a költségvetés hiánya mindössze 3,4 %-a a GDP-nek, ami a nyugdíjkorrekci ó
figyelembevételével már gyakorlatilag a 2010-re kitűzött távlati cél teljesítését jelenti.
Az államadósság tényszerűen a GDP 73 %-ára nő tt . A puszta szám mögött azonban ott van, hog y
hazánk adósságfinanszírozásának kockázta a nemzetközi válság következtében is jelent ősen
emelkedett . A piaci finanszírozás lehetősége beszűkült, évvégére megsz űnt, így egy jelenetős
IMF-EU-Világbanki hitelcsomag igénybevétele vált szükségessé . A források nagy része viszont
nem az adósságszolgálat teljesíthet őségét szolgálta, hanem a jegybanki tartalékokat növelve a
magyar fizetőeszköz értékállóságának védelmére volt hivatva.
Ha az adósságállomány adatait ezen mértékkel korrigáljuk, akkor annak értéke csak 67,4% lenne .
A két mutatót az uniós rangsorban elhelyezve —bár az adatok teljes képét csak az össze s
makroérték együttes szemlélésével adnak- a hiány tekintetében a 18. helyre előrelépve, az
államadósság vonatkozásában (a korrigált értékre alapozva) a 23 . helyen zártuk 2008-at .
A költségvetés bevételi oldala kifejezetten jól alakult . A pontos adótervezés nagyban hozzájárult ,
hogy mintegy 250 md Ft-tal a várakozásokat meghaladó mértékű forrás állt rendelkezésre .
A kiadási elő irányzat is felülteljesült . Bár a közszolgálati műsorszolgáltatás (95,4%), a fogyasztói
árkiegészítések (92%), a lakásépítések támogatása (97,3%), de még a családi támogatások
(99,2%) és a szociális juttatások (98,1%) is rendre elmaradtak a tervezett ő l, addig a közösségi
közlekedés közel 200 md-os kiadásai mintegy 50%-kal haladták meg az el őirányzat mértékét.
A kiadások funkcionális megoszlása érdemben nem változott . Az állam működése 16,3%-ot tett
ki, a jóléti funkciók 61,4 %-ot fedtek le, a gazdasági jellegű tevékenység a kiadások 13,3%-át
jelentették (ennek közel fele a közösségi közlekedés költsége), míg az államadósság kezelése a
ráfordítások 8,6%-át tette ki, ami viszont jelentős elmozdulás az előző évi 7,8%-os szintrő l .
Sajnos a maradványok területén a javuló, azaz a csökken ő trend megfordult . 2007-hez képest
mintegy 180 md Ft-tal növekedtek a fel nem használt források, igaz ebb ől 100 md
kötelezettségvállalással nem terhelt .
A TB alapok a tervezett csekély többlet helyett 67 md-os hiánnyal zártak, mely lényegében a
nyugdíjkassza kiadásoknak túllépéséből adódott annak ellenére, hogy garanciák és



hozzájárulások formájában 831 md Ft került a nyugdíj- és az egészségbiztosítási alapba a
központi költségvetésbő l .
Az önkormányzatok támogatása tulajdonképpen a tervezett szinten alakult . Az évek óta jellemz ő
kötvénykibocsátások, amelyek az államháztartási hiány alakulása szempontjából is fontos és nag y
kockázatot jelentő tényezők szerencsésen alakultak.
Bár az állomány volumene 442 md-ra nő tt döntően betételhelyezés formájában hasznosult, nem
növelve a deficitet.
Az Európai Uniós kapcsolatok a költségvetésben is pozitív szaldót eredményeztek .
A befizetési kötelezettség az árfolyamváltozás hatására enyhén emelkedett, 211 md Ft-ra rúgott .
A különféle strukturális, kohéziós és más programok keretében felhasznált források értéke 38 0
md Ft . Sajnos a közösségi pénzeszközök a tervezettő l jóval elmaradva segítették csak a magyar
gazdaságot . A kohéziós alap mintegy 2/3-ában, az Új Magyarország Fejlesztési Ter v
előirányzatai alig 1/3-ában realizálódtak és a Vidékfejlesztési programok is nagyjából 2/3-o s
teljesülést mutatnak . Szerencsére a közvetlen termel ő i támogatások a tervezett mértékben
eljutottak az érintettekhez .
Az Állami Számvevőszék a szokásos alapossággal vizsgálta meg a 2008 . évi zárszámadást. Bár
álláspontjuk nem változott abban, hogy a jelenlegi tervezési-beszámolási szerkezetben a
költségvetési gazdálkodás színvonalának érdemi fejl ődési lehetőségei már kimerültek, ám
konkrét ellenőrzéseik során mégis kevesebb probléma észlelésérő l számolnak be .
Kiemelhető a tervezés pontosságában érzékelhető javulás, de a végrehajtás tekintetében i s
csökkent a különféle kategóriákba sorolt hibák, hibázó szervezetek száma. A kritikai észrevételek
az MNV Zrt . tevékenysége körül s űrűsödnek .
Az állami alapok és az ÁSZ tevékenységét a választott könyvvizsgáló, az államháztartás több i
szereplőjét és ezzel a beszámoló egészét összességében az ASZ megbízhatónak tartja .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .



Az Országgyű lés
Környezetvédelmi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága a 2009. szeptember 22-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 2008. év őszén kitört világméretű válság hatásai még nem tapasztalhatók a
környezetvédelmi tárca költségvetésében . A környezetvédelmi tárca el őnyös évet zárt ,
részben több erőfeszítés révén túlteljesítette az elő irányzatokat .

A tárca 2008 . évi költségvetését a zárszámadás fejezeti beszámolója alapo s
részletességgel tárgyalja összesen 160 oldalon .

A környezetvédelmi tárca 2008 . évi költségvetése egyes, nem kalkulálhat ó
események (például sikeres szén-dioxid kvóta értékesítés) eredményeként a tervezetthe z
képest lényegesen magasabb szinten valósult meg . A 2008 . évi összesített számok ennek
megfelelően :

- a 60,5 milliárd (md) Ft kiadási terv 87 md Ft-ra teljesült .
- a tervezett, 52,3 milliárd Ft támogatási előirányzat kis mértékben, 56,2 milliárd Ft

értékben valósult meg .
- a bevételek lényegesen magasabbak lettek a tervezetthez képest : 41,3 md Ft helyett

104,8 md Ft .



A környezetvédelmi bírságbevételek túlteljesültek, els ősorban a szennyvízbírság
bevételeinek köszönhet ően. Termékdíjakból is több folyt be, nagyjából 40 %-kal
magasabb mértékben, hasonlóan a vízkészletjárulékhoz.

Allamháztartási szinten a környezetvédelem kiadásai (konszolidált funkcionáli s
számításban) 2008-ban 1,6 %-ot tettek ki, ami a GDP 0,8 %-át jelentette .

A következő évtől hasznosul a 2008 . évi kvóta eladásból származó bevétel, ami a
2008. végére kialakított ZBR (Zöld Beruházási Rendszer) keretében kerül felhasználásra .

A költségvetés végrehajtásának teljesítésér ől szóló környezetvédelmi beszámolóka t
az Állami Számszámvevők megbízhatónak és valósnak minősítette . Az ASZ által említett
kisebb hiányosságok szinte teljes egészében a bels ő szabályzatok aktualizálását jelentetik .

A zárszámadás és azt kiegészít ő ÁSZ jelentés jó és reális tartalmi képet nyújt a
2008. évi költségvetésről . A beszámoló tényszer ű , megbízható és alapos. Szerkezetében,
tartalmában megfelel az előírásoknak .

Budapest, 2009. szeptember 22 .

t J 4 -

Dr. Nagy Andor
elnök
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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága a 2009 . szeptember 22-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 tagjai a 2008 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tárgyalásakor az eredeti

célkitűzések és az ahhoz rendelt források megvalósulását, valamint a kulturális fejezetre

vonatkozó, az Állami Számvevőszék jelentésében szereplő megállapításokat vették sorra .

A fejezet gazdálkodásáról a beszámoló alapján megbízható és valós képet lehet alkotni, ezt a z

Állami Számvevőszék is megállapította. Az ÁSZ a fejezet igazgatási címének és a fejezeti kezelésű
előirányzatainak vizsgálatán túlmenően az Oktatási és Kulturális Minisztérium öt intézményénél

folytatott ellenőrzést.

A kormánypárti képviselők a zárszámadási törvény tárgyalását a szakterületen zajló folyamatok

áttekintésére, a tapasztalatok levonására, a tervezés megalapozására egyfajta lehet őségnek



tekintik. A korábbi években elindított kezdeményezések továbbfejlesztésének szükségességé t

támasztja alá, így a Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés címen belül a Közkincs Bizottságo k

működési támogatásán felül, szakember alkalmazására is lehet őség nyílt.

Az intézményfenntartás és kulturális tartalmak fejlesztése — a nehéz gazdasági körülménye k

között is — biztosított volt. A 2008. évben a Reneszánsz Év programsorozata alkalmat adott arra ,

hogy a kulturális pályázatok új célokkal bővüljenek.

A bizottság többsége ezek alapján a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2009. szeptember 22.

Dr. Pető Iván
elnök



Az Országgyűlés
Külügyi és határon túli magyarok

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Küügyi és határon túli magyarok bizottsága a 2009 . szeptember 22-i
ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján
– megvitatta, és azt – a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 11 igen, 8 nem,)

Bizottsági vélemény :

A bizottság megállapította, hogy 2008-ban mind a Külügyminisztérium, mind a Szül őföld
Alap gazdálkodásában nem merültek fel olyan gondok, melyek következtében az érintettek
nem tudták volna ellátni kötelezettségeiket . A bizottság által vizsgált kormányzati szervek
gazdálkodását megfelel őnek találták .

Budapest, 2009 . szeptember 22.



Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának
ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2009. szeptember 22-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 . (szavazati
arány: 12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás)

Többségi bizottsági vélemény :

A mezőgazdaság 2008-ban jelent ős mértékben növelte termék kibocsátását. A bruttó hozzáadott érté k
közel 16%-kal nőtt, a bruttó termelési érték pedig 15,2%-os növekedést takar .

Az export minden korábbinál nagyobbra n őtt. A 18%-os exportbővülés eredményeként
agrárkivitelünk, 870 millió euróval javítva a 2007-ben rekordot felállított agrárkivitelt, túllépte az 5, 7
milliárd eurót. Agrárexportunk nemzetgazdasági kivitelen belüli térnyerése az év második felében továb b
erősödött . A 2008 októberében kirobbant pénzügyi, gazdasági válság az agrárkivitel piacait nem szűkítette,
sőt a legdinamikusabban az agrárkivitel éppen decemberben nő tt .

A magyar mez őgazdaság a válság időszakában és megítélésünk szerint a jövőben is jelentős ágazata
marad a magyar nemzetgazdaságnak . Fontos szerepet játszik a hazai lakosság élelmiszer ellátásában, a vidék i
lakosság foglalkoztatásában és megélhetésének biztosításában, s őt az ország külkereskedelmi mérlegéne k
reális és finanszírozható keretek között tartásában .

Az agrárium 2008 . évi teljesítményét, az agrár- és vidékfejlesztési támogatások céljaina k
megvalósítását elősegítette, hogy mind a hazai, mind az uniós források folyamatosan rendelkezésre álltak .

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat az összesített mérle g
alapján a befektetett eszközök állományának 76,7%-os csökkenése jellemzi . A negatív változás döntő részét
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) és ingatlan (föld) vagyonának Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő
Zrt.-hez (MNV Zrt .) való átkerülése, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál bekövetkezett ,
uniós intervenciós készletek (18,7 milliárd forintról 1,8 milliárd forintra történő) értékesítése okozta .
Mindezek mellett az Állami Számvev őszék jelentése alapján javasoljuk az FVM vezetésének, hogy a fejezet i
elszámolások, kötelezettségvállalások, utalványozási rendek további pontosításával javítsa a pénzügy i
elszámolási fegyelmet.

Budapest, 2009. szeptember 22 .
Herbály Imr e

alelnök



Az Országgyű lés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2009. szeptember 22-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: 5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A PNSZ fejezeti jogosítványú költségvetési szerv részére a 2008 . évre a Kvtv . 38 910,3 M Ft
kiadási, 424,3 M Ft bevételi előirányzatot és 38 486,0 M Ft költségvetési támogatást hagyott
jóvá. A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat 46 370,0 M Ft-ra, a bevételi előirányzat
1514,3 M Ft –ra, a költségvetési támogatás jelentősen 44 602,6 M Ft-ra módosult .
A költségvetési támogatás évközbeni megemelésére Kormány hatáskör ű és intézményi hatáskörű
módosításokkal került sor.

A költségvetési támogatás jelentős, közel 15 % százalékot meghaladó, 6,1589 milliárdo s
növekedésének indokoltságát, célhoz kötöttségének megalapozottságát és szabályszerű
felhasználását illetően vita alakult ki a bizottsági ülésen.

A Nemzetbiztonsági Hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályzatai, adatai minősítettek. A
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésről az Állami Számvevőszék NBI/14-026-04/2009. számú
minősített jelentés készített. A jelentés megismerésére a bizottság tagjai jogosultak, továbbá
ismerete nélkülözhetetlen a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során azonban a bizottság a

jelentésből példányt előzetesen nem kapott, és a bizottsági ülésen sem állt a bizottság tagja i
rendelkezésére .



A pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésről NBI/14-026-04/2009 . számú minősített jelentés
alapján készült rövidített, és nyilvános változat megállapítása szerint :

„A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, el őirányza t
– felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló
32/2004 . (111.2.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vétele a beszámoló készítéséhe z
szükséges információknak a küls ő számlák vonatkozásában a számviteli törvény szerint i
bemutatásával nincs összhangban . "

E kérdéshez kapcsolódóan, továbbá a Kormány hatáskörben biztosított évközi többletforráso k
célhoz kötöttségét illetően a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülés keretei között tájékozódott.

Ezt követően - a fentiek figyelembevételével - a Bizottság 5 támogató, 5 elutasító szavat, valamin t
egy tartózkodás mellett nem támogatta a T/10380. számú előterjesztés általános vitára való
alkalmasságát.

Budapest, 2009. szeptember 23 .



Az Országgyűlés
Oktatási és Tudományos Bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának ajánlása

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló törvényjavaslat végrehajtásáról szóló T/10380 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága a 2009. szeptember 22.-i
ülésén a törvényjavaslatot — a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése
alapján - megvitatta és azt — a Házszabály 95 . ' (2) bekezdésében foglaltakna k
megfelelően megvizsgálva — általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 12
igen, 9 nem, 1 tartózkodás nélkül)

Bizottsági vélemény :

• Az OKM fejezet 2008 . évi tervezett kiadása 631 718,2 Mrd forint, ebbő l 421 542,9 Mrd a

központi költségvetési támogatás .

• A beszámolási időszakban a kiadási elő irányzat 737 831,0 M Ft-ra a támogatás i

elő irányzat 437 366,5 M Ft-ra módosult

Felsőoktatás
A felsőoktatási intézmények száma kettővel, az összhallgatói létszám 2007/2008-as tanévhe z

képes (397 704 főről a 2008/2009-es tanévben 374 108 főre) 23 596 fővel csökkent, és ebbő l az

államilag támogatott hallgatói létszám csökkenése mintegy 4000 fő (az átszámított létszám 20 8

772 fő). A demográfiai változások, az érettségizettek számának változása (mintegy 10 000 fő s

idegen nyelvi évfolyam kiesése) és a korábbi évtized extenzív fejlesztéspolitikája eredményezte a



felvételre jelentkezők számának csökkenését . (2005-ben 149 828 fő , 2006-ban 132 527 fő , 2007-

ben 105 528 fő , 2008-ban 96 986 fő jelentkezett felvételre .) Az új felsőoktatási törvény szerinti

három elemű , képzési, tudományos célú, fenntartói normatív finanszírozás, valamint a hároméve s

(2008-2009-2010) fenntartói megállapodás alapján történő állami fenntartású

intézményfinanszírozás 2008 . január 1-jétő l hatályos .

Közoktatás

Az értékelési időszakban a források a közoktatás rendszerének lényeges elemeit érintették . A

közoktatási szakterület támogatta többek között a tanulmányi teljesítményeket mér ő és

feldolgozó munkát, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő feltételrendszer

kialakítását és egyéb speciális célú felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató szándékok

megvalósulását. A terület hozzájárult az érettségi megszervezésének és lebonyolításána k

költségeihez, visszatérítésre kerültek az érettségi vizsgák vizsgadíjai . A minisztérium felel a

közoktatási célú humán normatíva felhasználásáért . A közoktatási feladatot ellátó nem állami

intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg a költségvetési törvény 3 . ,

5., valamint 8 . számú mellékletében meghatározott jogcímeken . Az oktatási és kulturális

miniszter a nem állami intézmény fenntartójával és intézményével – a normatív hozzájáruláso n

túl – közoktatási megállapodást köthet, melynek keretében jogosult igénybe venni kiegészít ő

támogatást . Az egyházak, valamint a kisebbségi önkormányzatok fenntartásában működő

közoktatási intézményeik valós oktatott létszámai alapján kiegészít ő támogatásra jogosultak. A

nem állami intézményfenntartók támogatásának megállapítása, folyósítása, és a felhasználá s

ellenőrzése a nyilvántartási, ellenőrzési és monitoring feladatokon belül valósult meg .

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenl őséget, felzárkóztatást segítő támogatások elő irányzata az előző évihez képest

7,7%-kal többet tartalmazott . Az esélyegyenlőség keretében támogatott programok esetében a

döntés alapjául szolgáló legfőbb szempont az volt, hogy az el ő irányzatból finanszírozott

feladatok milyen mértékben segítik elő az oktatás, illetve kultúra területén az esélyegyenlőség

megvalósulását, az oktatási programok tartalmukat tekintve megfelelnek-e az egyenl ő bánásmó d

követelményének, a kulturális programok hozzájárulnak-e a hazai kisebbségek kultúrájána k

széles körben való megismertetéséhez, elősegítik-e a többség-kisebbség viszonylatában a z

együttélést . 2008-ban egyedi támogatást nyújtott az OKM a megvalósult programok többségében ,

s pályázati keretben valósult meg az Útravaló ösztöndíjprogram, továbbá a roma fiatalok



költségtérítéses képzésben való részvételének támogatása . Az Útravaló program célja a hátrányos

helyzetű fiatalok továbbtanulása, érettségi és diploma, a piacképes szakképesítés megszerzés e

esélyeinek javítása .

A Közoktatás-fejlesztési célok támogatása elő irányzat az előző évhez viszonyítva 6,4%-kal

többet tartalmazott. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása jogcímen belül három (szakmai é s

informatikai fejlesztési feladatok ; minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása;

teljesítmény motivációs pályázati alap) különböző pályázati lehetőség alapján igényelhettek

támogatást az önkormányzatok . A jogcím eredeti előirányzata összesen 6 700,0 millió forint volt ,

amelybő l 6 695,2 millió forint folyósítása teljesült . A jogcímen belül a Szakmai és informatika i

fejlesztési feladatok támogatására 1 392 önkormányzat; a Minőségbiztosítás mérés, értékelés ,

ellenőrzés támogatására 153 ; valamint a Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatásár a

együttesen 168 önkormányzat volt jogosult .

Egyházak

Az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalt és a jogszabályokból adódó kötelezettségek

ellátása folyamatos volt . A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér e

megállapított 9 018,5 millió forintból 9 008,5 millió forint került felhasználásra a volt egyház i

ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991 . évi XXXII. törvény, illetve az ezen

alapuló kormányhatározatok alapján az egyházi ingatlanok átadásáért, az ingatlanokról val ó

lemondásért járó kártalanításokra, illetve az ezekkel összefügg ő valorizációra.

A 2008. évi költségvetési zárszámadási törvényben meghatározandó egyházi kiegészítő

támogatás tényleges összegét a törvényi el ő írásoknak megfelelően a következ ők szerint

állapít(ják)ották meg.

A helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolói alapján kimutatott közoktatás i

kiadásokból indultak ki . A kiadások összegezése során kizárólag a törvényes oktatási és nevelés i

tevékenységet vették számba, így figyelmen kívül hagyták a közoktatáshoz kapcsolódó olya n

szakfeladatokat, mint a közétkeztetés, az iskolarendszeren kívüli oktatás, kiegészít ő tevékenység,

valamint a fels őfokú szakképzés .

Az önkormányzatok fentiek szerint megállapított közoktatási működési kiadása 2008-ban 801, 4

milliárd forint volt . A kiadás növekedett az év során elvégzett felújítások összegével és csökkent

az intézményi saját bevételekkel, továbbá azon pályázatokból elnyert, a bevételben szerepl ő

összegekkel, mely pályázatokon az egyházi intézmények is jogosultak részt venni . Ezek az



0KM-es, az alapítványi és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok . Az

ezekből ténylegesen befolyt összeg ténylegesen 5,3 milliárd forint volt .

A fentiek szerint számított nettó költségeket csökkentették az igénybe vett normatív támogatássa l

és így határozták meg a kiegészítő támogatás számításának alapját képez ő önkormányzat i

ráfordítást. Ennek egy tanulóra (gyermekre) jutó összege 213 .172 forint, vagyis figyelembe vév e

az egyházi ellátásban részesült 95 .815 fős létszámot, a jogos kiegészítés összege 20.425.075 ezer

forint . A költségvetési törvényben szerepl ő 217.000 Ft/fő kiegészítő támogatási norma alapján

folyósított összeg 20.791 .838 ezer forint volt, így a túlfinanszírozás összege 366 .763 ezer forint,

ami a 2009 . decemberi kiegészítő támogatásból kerül elvonásra .

Az OTB ülésén erő teljesen felvetődött az egyházak és az egyházi közoktatási intézménye k

fmanszírozására vonatkozó adatok hiányossága . A bizottság kormánypárti tagjai azt a z

álláspontot képviselték, hogy mindaddig, amíg a kiegészítő támogatás kiszámítási módja nem

lesz konkrétabb (az ún . vatikáni megállapodásnak teljesen, a mai számítási módnál jobban

megfelelne, ha az egyházi óvodát önkormányzati óvodával, egyházi alsó tagozatot önkormányzat i

alsó tagozattal stb . hasonlítanánk össze) . A kormányrendelet tervezete erről elkészült, de az

érintettek nem fogadták el, ezért halasztódik a kihirdetése .

Összegezve: arra is tekintettel, hogy a 2008 . év második felét már erősen érintette a pénzügyi és

gazdasági világválság, eredménynek tekinthet ő, hogy a kormányzati és a parlamenti

intézkedéseknek köszönhet ően a 2008. évi költségvetésben a bevételek és a kiadások egyensúlyát

sikerült megtartani .

Budapest, 2009. szeptember 23 .
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Önkormányzati és területfejlesztés i
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Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyű lés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága 2009 . szeptember 23- 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 . (szavazati arány : 15 igen, 12 nem, 2 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A benyújtott törvényjavaslatból és az ahhoz kapcsolódó Állami Számvevőszéki jelentésből
kitűnik, hogy 2008-ban az önkormányzatok dönt ő többsége a jelentős mértékű közszolgáltatási
feladataik ellátásában takarékosan, jól gazdálkodott, fenntartotta működőképességét és teljesített e
a lakosság felé közszolgáltatási feladatát .

A helyi önkormányzatok a 2008 . költségvetési év során 3 530,0 milliárd forint tárgyévi
bevételből gazdálkodtak, ami 3,6%-kal haladta meg az eredeti el ő irányzatot és 5,4%-kal
magasabb az előző évi bevételnél . 2008-ban is jelentős szerep jutott az önkormányzat i
kötvénykibocsátásnak, az előző évhez képest 2008-ban 49,6 milliárd forinttal több kötvény t
bocsátottak ki 235,4 milliárd forint értékben .

A 2008. évi átengedett személyi jövedelemadó — a korábbi évvel megegyez ően — az állandó
lakóhely szerint az adózók által két évvel korábban bevallott SZJA 40%-a. A személyi
jövedelemadó helyben maradó része 114,2 milliárd forint volt . A jövedelemkülönbsé g
mérséklésre 96,2 milliárd forint állt az önkormányzatok rendelkezésére, míg 336,0 milliárd forin t
normatív módon került elosztásra. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedés
támogatása 12,2 milliárd forint volt . Az együttesen átengedett SZJA a 2007 . évihez viszonyítva
64,3 milliárd forinttal, 13,0%-kal növekedett .



A saját folyó bevételek összege 1 018,3 milliárd forint, amely 11,4%-kal haladta meg az el őző
évit . Ezen belül a helyi adók tervezett el ő irányzata 562,5 milliárd forint volt, amely 553, 3
milliárd forintra teljesült, ez 48,0 milliárd forinttal — 9,5%-kal — több, mint a 2007 . évi bevétel .

A helyi önkormányzatok 2008 . évi hitel- és értékpapír nélküli pénzforgalmi egyenleg e
15,6 milliárd forintra teljesült . A 111,1 milliárd forintra tervezett hiány helyett az alrendszer
szufficites egyenlegének oka, hogy a kiadások több mint 145 milliárd forinttal — ezen belül a
felhalmozási kiadások több mint 200 milliárd forinttal — az országgy űlési elő irányzat alatt
teljesültek, míg a bevételek csak mintegy 18 milliárd forinttal maradtak el a tervezett ől . A
bevételek kedvez ő alakulásában nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzatok uniós és haza i
fejlesztési támogatások elő legeként mintegy 40 milliárd forint forráshoz jutottak . Ezen túl — a
főként az előző évek kötvénykibocsátásából származó pénzeszközök bankbetétekben történ ő
elhelyezése miatt — a kamatbevételek közel 40 milliárd forinttal haladták meg a tervezettet .

A helyi önkormányzatok támogatása jogcímen a 2008 . évi teljesítés 1421,7 milliárd forint volt,
amely a módosított előirányzat 99%-os teljesülését jelenti . A normatív hozzájárulások a z
előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen 2008 . év
során a kifizetés összesen 8,6 milliárd forint volt, amely a módosított el ő irányzat közel 100%-a .

A címzett és céltámogatások jogcímen az éves felhasználás 34,9 milliárd forint, amely a
módosított elő irányzat 66,6%-a. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataina k
támogatása 2008-ban - az el őző évi maradványok felhasználásával együtt — 7,3 milliárd forint,
amely a módosított el ő irányzat 53,4%-a .

A vis maior tartalékból 2008 . év során 0,6 milliárd forint kifizetés történt, ami a módosítot t
előirányzat 73,8%-a.

A helyi önkormányzatok 2008 . évi gazdálkodására általánosan megfogalmazható, hogy a
biztonságos működtetés feltételeinek megteremtését és a likviditás meg őrzését tartották sze m
előtt. A korábbi évek gyakorlatát folytatva átszervezésekkel, összevonásokkal, az
intézménystruktúra átalakításával, a társulásos feladatellátás el ő térbe helyezésével őrizték meg
működőképességüket .

A folyó bevételek és kiadások egyenlege +127,9 milliárd forint, ami 39,4 milliárd forintta l
magasabb, mint 2007-ben . Az önkormányzatok 2007-hez képest valamennyi jogcímen több helyi
bevételre tettek szert . Azok az önkormányzatok, amelyeknek a területén adóztatható adótárg y
vagy adóalany található, éltek valamelyik helyi adó bevezetésének lehet őségével . Változatlan
azonban az a gyakorlat, hogy elsődlegesen a vállalkozói szférát adóztatják . Továbbra is a
leggyakrabban működtetett adónem a helyi iparűzési adó . Mindezek ismeretében látható, hogy az
önkormányzati körben a helyi adók bevétele 9,5%-kal, 48,0 milliárd forinttal haladta meg a 2007 -
ben realizáltat .

A többcélú kistérségi társulások — mint közvetlen intézményi fenntartók — összesen 66,7 milliárd
forint tárgyévi bevétellel gazdálkodtak, ami az önkormányzati bevételek 1,9%-a . Ez az arány 0,8
százalékponttal magasabb az el őző évinél . A bevételek még mindig jelentős részét, 78,8%-át a
kistérségi társulásokat közvetlenül, valamint az általuk fenntartott intézmények után megillet ő
állami támogatások és hozzájárulások, a fennmaradó hányadot az egyre emelked ő saját bevételek,
valamint a tag önkormányzatok által átadott pénzeszközök tették ki .
A kiadások előző évi 81,4%-os arányához képest 2008 . évben már 88,4%-át — 56,8 milliárd
forintot, mely csaknem kétszerese az el őző évinek — folyó működésre költötték a többcélú



kistérségi társulások. Fejlesztésre ugyanakkor 6,1 milliárd forintot, a 2008 . évi összes kiadás
9,3%-át használták fel, amely összeg csaknem azonos az el őző évivel .

A finanszírozási műveletek nélküli összes kiadásokon belül a helyi önkormányzatok
925,3 milliárd forintot fordítottak közoktatási feladataikra, az előző évhez képest 2,2%-kal ,
mintegy 20 milliárd forinttal magasabb összeget. Ebből a folyó kiadások, támogatások 879, 2
milliárd forintot tettek ki, melyb ől a bérkiadásokra (munkaadói járulékok nélkül) 520,6 milliár d
forintot fordítottak, az összes kiadás 56,3%-át, folyó (m űködési) kiadásoknak pedig 59,2%-át .

A Kohéziós Alap 2008 . évi eredeti kiadási el ő irányzata 168,1 milliárd forint volt, amelyb ől
92,6 milliárd forint volt az uniós forrás és 75,5 milliárd forint a költségvetési támogatás . A 2008 .
évi teljesítés 107,4 milliárd forintot ért el, melybő l 43,6 milliárd forintot tett ki az uniós forrás .

Az uniós források nagyobb részét már az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) forrása i
adták, de jelent ős részt képviseltek még a Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) támogatásai is .
A forrásokat az önkormányzatok döntő részben környezetvédelmi, városfejlesztési, oktatási é s
egészségügyi infrastruktúra-fejlesztési célokra használták fel .

Az előirányzathoz viszonyított 44,0%-os teljesítés oka, hogy az ÚMFT egészénél — így az
önkormányzatok esetében is — a tervezettnél lassabban halad a beruházások megvalósítása ,
különösen a kiemelt projektek esetében . Mivel az ÚMFT 2008 . évi elő irányzatait 3 év alatt kell
felhasználni, így az alacsony teljesítés nem veszélyezteti az uniós támogatások lehívását .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2008 . évi eredeti kiadási előirányzat 392,7 milliárd forin t
volt, amelybő l 335,4 milliárd forint volt az uniós forrás és 57,2 milliárd forint a költségvetés i
támogatás, mely utóbbi összeg tartalmazta a Munkaerőpiaci Alaptól átvett forrást is . A 2008 . évi
teljesítés 125 milliárd forintot ért el, melyből 94,4 milliárd forintot tett ki az uniós forrás .
Az I . Nemzeti Fejlesztési Terv 2008 . évi eredeti kiadási elő irányzata 99,6 milliárd forint volt ,
amelybő l 62,8 milliárd forint volt az uniós forrás, valamint 36,8 milliárd forint a kapcsolód ó
költségvetési támogatás . A ténylegesen felhasznált (kifizetett) összes forrás 116,8 milliárd forin t
volt, ebből 101,6 milliárd forintot tett ki az uniós támogatás .

Összességében elmondható, hogy az operatív programok végrehajtása jó ütemben haladt .
Ugyanakkor a pénzügyi válságra tekintettel az Európai Bizottság az eredeti 2008 . december 31-ei
zárási határidőt meghosszabbította 2009 . június 30-áig, így még 2009. évben is teljesíthetőek az
I . NFT-hez kapcsolódó kifizetések .

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

(''-;-)-

	

,

	

-)---L---'

Gy. Németh Erzsébe t
elnök

Budapest, 2009. szeptember 23 .



Az Országgyű lés
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló
T/10380. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága a 2009. szeptember 22-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 – 12 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett általános vitára
alkalmasnak tartott.

Bizottsági vélemény :

A Sport és Turisztikai Bizottság elé terjesztett törvényjavaslatból és az ahho z
kapcsolódó Állami Számvevőszéki jelentésből kitűnik, hogy a turisztikai és sport
ágazatban a 2008 . évben megfelelően gazdálkodtak, fenntartották
működőképességüket, teljesítették feladatukat.

A turisztikai ágazat támogatást a Turisztikai Célel ő irányzat szolgálja. A rendelkezésre
álló forrásokból turisztikai marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása, a
turizmusfejlesztési stratégia célkitűzéseinek időarányos megvalósítása és a turisztika i
kínálat fejlesztése történt meg .
A 2008 . évi költségvetési 7884,5 millió forintban határozta meg a célel őirányzatot ,
mely döntően költségvetési támogatás, 20 millió forint saját bevétellel számolt .
Az előirányzat a módosítások miatt összességében 1906,3 millió forinttal növekedett a
szakmai feladatok ellátására . A turisztikai célelőirányzat forrásai összesen elérték
9743,8 millió forintot az el őző évi maradvány nélkül, a 2007 . évi maradvány
figyelembe vételével a felhasználható forrásösszeg a 2008 . évben 16353,6 millió forint
volt. 2008-ban ebből a forrásból marketingre, a Magyar Turizmus Zrt .
tevékenységének keretén belül, 5558,9 millió forintot fordított a költségvetés .



Az országgyűlés
Sport- és turisztikai bizottság a

Az üdülési csekk forgalma 2008-ban 41 milliárd forint nagyságot ért el, ez 11 milliárd
forinttal haladta meg a 2007-es forgalmat . Az üdülési csekk 2008-ban közel 2 milli ó
ember életminőségének javulásához járult hozzá .
A decentralizáció jegyében 1,5 milliárd forint került elkülönítésre kizárólag hazai
finanszírozású regionális turisztikai pályázatokra, amely összeg majdnem kétszerese a
2007. évben elérhető forrásnak . A pályázatok célja a hazai bevételek növelése volt .

A sport területén a korábbi évekhez hasonlóan az állami feladatok ellátására forráso k
biztosítottak voltak .
A sport és szabadid ős tevékenységekre és szolgáltatásokra 20,1 milliárd forint áll t
rendelkezésre, melyből a sport kiadások 19,2 milliárd forintot tettek ki .
A költségvetés továbbra is kiemelten kezelte és jelentős támogatást nyújtott az
utánpótlás-neveléssel összefügg ő feladatokra A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intéze t
5589,4 millió forintból gazdálkodhatott . A versenysportra 2,9 milliárd forintot szánt a
költségvetés, mely további növekedést jelentett az előző évhez képest .
2008-ban kiemelt támogatás jutott a pekingi olimpián és paralimpián való részvételre ,
melynek összege 860 millió forint volt .

Mindezeket, valamint az Állami Számvev őszék által megfogalmazott javaslatokat
figyelembe véve a törvényjavaslatot a bizottság az el őterjesztést általános vitár a
alkalmasnak találta .

Budapest, 2009. szeptember 22.



Magyar Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a

Kisebbségi Vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/10380 .
számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a T/10380. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjai — a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v
költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek oka, hogy kizárólag a nemzetköz i
szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a fizetésképtelensé g
állapotába. A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008. októberi események. A
Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz, hogy n e
Magyarország legyen az unió történetének első fizetésképtelen állama . A GDP-arányos
államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott . Mindeközben a gazdaság
motorjai végérvényesen lefulladtak: a kis- és középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem
képesek fölvenni a versenyt régiós vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett,
beruházások maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megn őtt.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatását érint ően felmerült problémák :

• A megbízásos jogviszony keretében történ ő — munkaviszonyra jellemző — foglalkoztatás
nincs összhangban a Ktv. I . § (9) bekezdésében foglaltakkal, mivel ezek a feladatok
kizárólag közszolgálati jogviszonyban végezhetők.

• Közbeszerzés nélkül szereztek be 88,0 millió Ft értékben étkezési- és ajándékutalványokat ,
mellyel kapcsolatban 91,0 M Ft kifizetés történt, mely nem felel meg a Kbt . 40. '-ában
foglalt előírásoknak.

• Közbeszerzési eljárás mellőzésével és a kifizetési összeg megjelölése nélkül kötöttek
Megállapodást a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával és a honlap m űködtetésével
kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére. Az IRM kötelezettséget vállalt a Cégközlöny
kiadásából (megjelentetéséből) származó bevételek által nem fedezett szükséges és igazol t
költségek megtérítésére, melynek eredményeként 2008 évben a költségek megtérítésére 149,2
M Ft értékű szállítói számlát egyenlítettek ki és számoltak el a központi költségveté s
központosított bevételéből. A jogszabályi előírásokkal ellentétben a megállapodás nem
tartalmazta a szolgáltatásért kifizetendő összeget. Az előre összegszerűen nem
meghatározott fizetési kötelezettség, a nem kellően alátámasztott, nem ellenőrizhető
teljesítmény alapján felmerülő költségek vállalása nincs összhangban az

,ellenőrizhető
9. § (8)



bekezdésében megfogalmazott gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményével sem .

Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelent ős bizalmi válságon ment át, és ne m
kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye, ezért a bizottság kisebbség i
véleményt megfogalmazó tagjainak álláspontja szerint, a zárszámadási törvényjavaslat felel ősséggel
nem bocsátható általános vitára .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .

Dr, Répássybert s. k.
a bizottság a elnöke



Az Országgyűlés
egészségügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2008 . évi
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380 . számú törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a
Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Kormány az egészségügyi zárszámadás értékelésekor is a pénzügyi-gazdasági válságr a
hivatkozik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a korábbi évek elhibázott
gazdaságpolitikája súlyos helyzetbe hozta az országot és az egészségügyi ágazatot.

A zárszámadás tervezetéből kiderült, hogy a 2008-as költségvetés összeállításakor a
Kormány – az előző évekhez hasonlóan – komoly tervezési hibákat vétett, több
előirányzatot is alultervezett. Az előirányzatokhoz képest jelentős kiadás-túllépés történt az
Minisztérium központi igazgatásánál, a Mentőszolgálatnál, az ANTSZ-nél és a gyógyító -
megelőző ellátás országos szakintézeteinél .

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet és az Országos Sportegészségügyi Intéze t
rekonstrukciójára szánt 2,5 Mrd Ft-ot ill . 50 M Ft-ot szinte teljes egészében elvonták.

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a személyi juttatásokra, ill . szellemi
tevékenység végzésére történt kifizetéseknél az intézmény sok esetben nem a kifizeté s
jellegének megfelelő jogszabályokat tekintette irányadónak .

Az Egészségbiztosítási Felügyeletnél az ÁSZ már a 2007. évi zárszámadás esetében i s
felrótta, hogy vagyoni-pénzügyi helyzetér ől nem adott megbízható képet. Ezek a hibák a
2008. évi mérleg nyitóadataiban is szerepelnek .

Az Egészségbiztosítási Alap 2008-ban minimális szufficittel zárt, ennek azonban súlyos ár a
van: a betegek közül túl sokan vesztették el gyógyulási esélyüket, az egészségügy i
intézmények pedig a kiszámíthatatlanság miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerültek . Az ÁSZ
változatlanul hiányolja, hogy nincs stabil, kiszámítható és objektív finanszírozási rendszer ,
amelynek kialakítását már 2007-ben is hiába javasolták a Kormánynak .

Az E. Alapnál jelentős bevételkiesést okozott a GYED kiadás megtérítési szabályaina k
módosítása: 2007-ben a GYED-et a központi költségvetés még 100%-ban finanszírozta, e z
2008-ban 50%-ra csökkent, 41,7 Mrd Ft-os bevételkiesést okozva .



A gyógyszergyártói befizetések kapcsán az ÁSZ kifogásolja, hogy az elszámolás szabályai
nem biztosítják, hogy az E . Alap a reálfolyamatoknak megfelelően mutassa ki bevételét.

A gyógyító-megelőző kassza előirányzata 741,4 Mrd Ft volt . Év közben ezt 22 Mrd Ft-tal
emelték, végül — a vizitdíj és a napidíj megsz űnése miatt - a teljesítés 757,2 Mrd Ft lett. Az
átcsoportosítás jelezte, hogy a kassza eleve alultervezett volt .

A 2008-as volt az első teljes év, amelyben a kórházi ágyszámok drasztikus csökkentése -
minden 4. aktív kórházi ágyat megszüntettek - érvényesült . Az ÁSZ is kiemeli, hogy törvényi
célkitűzésben szereplő egyenlő hozzáférést nem sikerült megvalósítani, sem a járóbeteg, se m
a fekvőbeteg szakellátásban.

Méltányossági gyógyszertámogatásra 4,4 Mrd Ft-ot terveztek 2008-ra, ez végü l
6,6 Mrd Ft-ra teljesült . Az ÁSZ szerint nyilvánvaló volt, hogy a tervezett el ő irányzat kevés a
kiadás teljesítéséhez .

Problémák voltak év közben a „minőségi és hatékony gyógyszerrendelés” ösztönzésével : Az
ASZ is kiemeli, hogy a számítási algoritmus — és így az arra épül ő szankciórendszer - nem
harmonizált az orvosi szempontrendszerrel .

A gyógyászat segédeszközöknél évközi elvonások és visszapótlások után a teljesítés a
tervezettnél 1 Mrd Ft-tal alacsonyabb lett . Az OEP és az ÁSZ szerint is a rendsze r
szakmailag megalapozott, rendszerszintű átalakítására van szükség. Sajnos a 2009
augusztusában módosított GYSE-rendelet sem felel meg ezen követelményeknek .

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

Budapest, 2009. szeptember 22 .



Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szól ó
T/10380. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő
szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján
- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képvisel ői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v
költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag
a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a
fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008. októberi események.
A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,
hogy ne Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama. A
GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott .
Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak: a kis- és
középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s
vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett, beruházások
maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megn őtt .

Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások elő irányzata az előző évihez
képest 7,7%-kal többet tartalmazott (a támogatott feladatok száma hatról nyolcra
növekedett) . A támogatás igénybevételi, felhasználási szabályait az ágazat i
minisztérium a Kvtv .-ben előírt határidőt követően, két hét késedelemmel tette közzé .
A támogatás pályázati rendszere, döntési mechanizmusa megfelelt a 9/2008 . (III. 29.)
OKM rendelet előírásainak.



Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást szolgáló támogatások igénybevételi,
felhasználási szabályait az ágazati minisztérium az el őírt határidőt követően, két hét
késedelemmel tette közzé, amit rendkívül sajnálatosnak tartunk .

A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszternek az Állam i
Számvevőszék a Zárszámadáshoz készített Jelentésében a következ ő javaslatot
fogalmazta meg :
„Gondoskodjon arról, hogy a kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásána k
támogatása és a kisebbségi koordinációs és intervenciós keret célel őirányzatokhoz
kapcsolódóan kötött támogatási szerz ődések minden kedvezményezettje a sajá t
forrással, illetve társfinanszírozás összegével a szerz ődéseknek megfelel ően –
utólagosan – számoljon el, valamint arról, hogy a célelőirányzatokat kezelő szakmai
szervezet a belső kontrollrendszer hiányosságait küszöbölje ki .”

Az egyházi közoktatási intézmények állami támogatása : (A támogatásra vonatkoz ó
konkrét szabályozást alapvet ően a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. tv, az annak
végrehajtásáról szóló 20/1997 . (II. 13 .) Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó
miniszteri rendeletek tartalmazzák . Az ágazati törvény mellett egy speciális törvény –
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló 1997 . évi
CXXIV. törvény (un. egyház-finanszírozási törvény) – is rendelkezik az egyház i
közoktatás feladatellátásának állami támogatásáról .)

A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak az egyház-finanszírozási törvény és anna k
indokolása alapján kiegészítő támogatásra jogosultak. Az állam az egyházi közoktatás i
tevékenységet a helyi önkormányzatok hasonló tevékenységével azonos mértékű
támogatásban részesíti. Törvény szabályozza a kiegészít ő támogatás meghatározását ,
számítását, valamint a tervezett és tényleges adatok ismeretében az eltérés rendezését .
A 2008 . évi kiegészítő támogatás előzetes összegének meghatározása a törvény i
előírásnak megfelelően a költségvetés tervezésekor ismert adatok alapján, az éves
költségvetésről szóló törvényben történt .
(A kiegészítő támogatás (előleg) összege 2008 . évben 217 000 Ft/fő/év volt . )
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az adatszolgáltatás a 2007 . évihez
viszonyítva nem változott kedvező irányban.

A PM által készített táblázat a figyelembe vehet ő kiadások között, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően tartalmazza a 2008 . évi támogatásértékű működési
kiadásokat, ugyanakkor a jogszabályi el őírásoktól eltérően, a 2008 . évi intézményi
saját bevételek között szerepel a támogatásértékű működési bevétel .

(A 2008 . évben – az előző évhez viszonyítva – sem az egyház-finanszírozási törvény
kiegészítő támogatásra vonatkozó, sem az Amr . saját bevételre vonatkozó elő írásai
nem változtak.)



Az egyház-finanszírozási törvény alapján az önkormányzatok közoktatási m űködési
kiadási és felújítási költségei közé az elemi beszámoló következ ő tételei tartoznak:
személyi juttatások összesen, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb
folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,
ellátottak pénzbeli juttatásai, felújítás .

A PM táblázat tartalmazza a támogatásértékű működési bevételt, illetve adatai közöt t
szerepel a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr ől és a támogatási
kölcsönök visszatérülése, amelyek az Ámr . szerint nem tartoznak a saját bevételek
közé. A kiegészítő támogatásnál figyelembe vehet ő intézményi saját bevételek között
ugyanakkor nem szerepelnek az áfa-bevételek és -visszatérülések, a hozam- é s
kamatbevételek, a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, valamint a
pénzügyi befektetések bevételei .

A zárszámadási törvényjavaslat tervezetének általános indokolása nem tartalmazz a
kiemelten sem az intézményi saját bevételeket, sem a pályázati forrásokból kapott
olyan támogatásokat, amelyekhez az önkormányzati és egyházi fenntartók egyarán t
hozzájuthatnak. (Az indokolásban mindössze az szerepel, hogy „a működéshez és
egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódóan az intézmények 64,5 Mrd Ft bevételt értek el .
Ezt 9,2 Mrd Ft felhalmozási, tőkejellegű bevétel egészítette ki .” )

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) törvényjavasla t
tervezetének általános indokolása nem tartalmazza megfelelő részletezettséggel ,
átláthatóan, ellenőrizhetően azokat az alapadatokat, amelyek az egyház-finanszírozási
törvényben meghatározottak szerint az egyházi kiegészítő támogatás számításához
szükségesek.

Az OKM 250 M Ft-ot kapott a HIT Gyülekezet támogatására, a Bornemissza Péte r
Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gimnázium i
épületszárnyának építésére és az oktatás tartalmi megújítására, fejlesztésére .

Az Emberi jogi bizottságban a Zárszámadási törvényről szóló vitában a református
egyház szakértője rámutatott, hogy az egyházakat érint ő ügyekben az egyeztetés
mennyire tragikus, hiszen már a kormányon belül sem m űködik. Az egyházi
iskolákban tanuló gyermekek után folyósítandó közoktatási kiegészítő támogatások
kiszámításának alapját, a helyi önkormányzatok teljes közoktatási feladataikra fordítot t
összege képezi . A 2008. évi zárszámadási törvény általános indokolásában a P M
munkatársai azt írják : „A helyi önkormányzatok 925,3 milliárd forintot fordítottak
közoktatási feladataikra. Ebből a folyó kiadások, támogatások 879,2 milliárd forinto t
tettek ki.” Az OKM hivatalos számítása szerint azonban ez az összeg csupán 801, 4
milliárd Ft, míg az ASZ szakértői a fenti tételre 889,2 milliárd Ft-ot állapítottak meg .



A PM-nek a bizottsági ülésen résztvevő főosztályvezetője válaszul a következőket
mondta: „Ezeknek a számoknak a pontosítására és az oktatási területen is a
véglegezésére a kiegészít ő támogatásokat, vagyis ezeknek a szakértő i
munkacsoportoknak a munkáját követően, az egyeztetések után lehet véglegesen sor t
keríteni majd és akkor egy ilyen konszenzusos szám kerül be módosító indítvánnyal a
zárszámadási törvényjavaslatba .” Az említett példa, és az arra reflektáló megjegyzé s
tökéletesen megmutatja, milyen kaotikus állapotok uralkodnak jelenleg a z
államigazgatásban .

Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon ment át, és nem kétséges ,
hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikájának, illetve kormányzati tehetetlenségnek és
alakalmatlanságnak a következménye, ezért álláspontunk szerint nem bocsátható a
Zárszámadásról szóló törvényjavaslat általános vitára .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .



Az Országgyű lé s
Európai ügyek bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

A bizottság ellenzéki képvisel ői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizáróla g

a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008. októberi események .

A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,

hogy ne Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama . A

GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott .

Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak : a kis- és

középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s
vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett, beruházások

maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megnőtt .

A költségvetésben megjelen ő uniós források felhasználása 45,2%-kal elmaradt a

tervezettől (601,1 Mrd Ft), ugyanakkor a központi költségvetési eszközö k

felhasználása 36,9%-kal maradt el a tervezett el őirányzattól (221,7 Mrd Ft) .

Ennek ered őjeként az uniós forrásokat is tartalmazó el őirányzatok teljesülés e

összesen 43,0%-kal maradt el a tervezettő l (822,8 Mrd Ft) .

A legnagyobb elmaradás – az összes elmaradás háromnegyede – az ÚMF T

programjaival kapcsolatban figyelhető meg. A kifizetések folyósítása a

költségvetésben tervezett ütemhez képest csak kés őbb indult meg, melynek

következtében a teljesítési adatok jelentősen elmaradtak a tervezettő l.

H-1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 .
441 4302 Fax 441 4054 E-mail : eib@parlament .h u
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A Kohéziós Alap esetében a korábbi évekhez hasonlóan idén is jelentős elmaradás

tapasztalható a tervezetthez képest .

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program esetében a tervezettné l

alacsonyabb volt a felhasználás, melynek oka a 2007 . évben induló programo k

elfogadásának késedelme, illetve az utófinanszírozás .

Az NFÜ, az európai uniós támogatások felhasználásának átláthatóság a

érdekében, és egyúttal a lebonyolítási intézményrendszer munkájána k

informatikai támogatására működteti az Egységes Monitoring Információs

Rendszert. Az EMIR üzemeltetése során több olyan probléma is felmerült ,

amelyek befolyásolták a megbízható m űködést.

Egy mondat a Schengen Alapról: végre a Kormány is elismeri, hogy 2006 . őszén

nem mondott igazat a 300 milliós vízágyú beszerzésről, hiszen azt, a 2006-os

állításokkal ellentétben, nem ebb ől az uniós Alapból, hanem költségvetés i

forrásokból finanszírozta .

Az Állami Számvev őszék még mindig egy olyan egyértelm ű , minden érintettre

kiterjedő , általánosan alkalmazandó előírás elkészítését javasolja, amely megfelel a

hazai költségvetési szabályozásnak, és egyúttal lehet ővé teszi az EU-s támogatások és

költségvetési el őirányzatok felhasználásának átláthatóságát . Kérjük a Tisztel t

Kormányt, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket .

Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelent ős bizalmi válságon

ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikájának

következménye, ezért felel ősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szól ó

törvényjavaslat általános vitára .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .
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Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügy i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380.
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 Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 2009 . szeptember 21-i ülésén tárgyalta meg
a Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380 . számú törvényjavaslatot, és az alábbi kisebbségi vélemény alakult ki :

A kormányzati, propaganda ellenére a foglalkoztatottság mértéke nem növekedett
ellenben a munkanélküliség, illetve a munkanélküliek száma igen . A gazdaság
működése, a gazdasági növekedés gyakorlatilag stagnált, hiszen a GDP csak 0,6 % -a l
növekedett a mezőgazdaságnak köszönhetően. Az ipari, építő ipari ágazatokban, illetve
a szolgáltatások területén, különösen szeptembert követően érezhető volt a gazdasági
válság hatása. Ezt bizonyítja az is, hogy a vállalkozói járulék 15,2 milliárd forintta l
tervezett bevétellel szemben, a teljesítés csak 13,8 milliárd forint .
Az éves munkanélküliségi ráta 7,8% volt. A nyilvántartott álláskeres ők
(munkanélküliek) létszáma pedig a 2007 . évi 445 011 főről, 477 351 főre emelkedett ,
ebből a pályakezdők száma 41 581 fő , mely szintén növekedést mutat 2007 . évhez
képest .

A Munkaerőpiaci Alap eredeti kiadási előirányzata 394,1 milliárd forint volt, amíg a
teljesítés 384,4 milliárd forint . Ebből a munkanélküliek ellátására 97,2 milliárd forinto t
fordítottak, ami 7 milliárd forinttal több mint az előző évben, de 6 milliárd forinttal
kevesebb az elő irányzathoz képest .
Az aktív foglalkoztatási eszközökre fordított kiadás alig több mint 5 %-al növekedett ,
miközben az alap kiadásainak növekedése meghaladta a 15 %-ot .



Összességében megállapítottuk, hogy a tényleges adatok alapján csökkent a
vállalkozások száma (mikro, -kis vállalkozások) így csökkent a munkahelyek száma,
és növekedett a munkanélküliség . Az EU 27 tagországa közül az utolsó harmadban
szerepel hazánk a foglalkoztatottság szintjét figyelembe véve. Munkahelyteremtő
beruházások visszaesése és a gazdasági válság tagadása vezetett ennek a helyzetnek a
kialakulásához. A törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak anna k
elfogadását, nem javasoljuk.

Budapest, 2009. szeptember 22.
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Az Országgy ű lés
Gazdasági és informatika i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehatásáról szóló T/10380. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Mivel Magyarországnak az Európai Unióban elsőként kellett nemzetközi

szervezetekhez fordulnia pénzügyi segítségért, s ebben jelentős szerepet játszott a

kormányzat gazdaságpolitikája, a bizottság Fidesz-es és KDNP-s képviselői nem

találták általános vitára alkalmasnak a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló

törvényjavaslatot.

A versenyszféra kétharmadát foglalkoztató kis- és középvállalkozások teljesítményét

2008-ban is lefojtották a magas adók. (A 2008 . január elsején életbe lép ő adótörvények

nem egy esetben, jelentős – többnyire adminisztrációs – terhet róttak a

vállalkozásokra.) Ennek köszönhetően alacsony beruházási dinamika és a

foglalkoztatottak számának csökkenése jellemezte a szektort . A kormányzat az uniós

támogatások segítségével próbált helyzetükön javítani, ugyanakkor a zárszámadás arra

mutat rá, az uniós kifizetések jelentősen elmaradtak a tervezettő l, közel 43 százalékkal .

A közlekedési ágazat problémái évek óta megoldatlanok, e téren 2008-ban sem történ t

előrelépés . Változatlanul elmaradt a közszolgáltatások igénybevev őinek felmérése,

illetve az ehhez igazított finanszírozás . (Ennek hiányában a központi költségvetés



tömegközlekedéshez történő hozzájárulása ad hoc jelleget ölt .) A kiszámíthatatlan

finanszírozásnak, továbbá a pazarló működés együttesen vezetett a MÁV, illetve a

BKV adósságállományának jelentős növekedéséhez. A közlekedés területéne k

harmadik szegmense, a légiközlekedés kapcsán kiemelendő: 2008-ban zárult le a

MALÉV privatizációja. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint a privatizáció

sikertelennek tekinthető. Az ígért fejlesztések elmaradtak és az állami kezessé g

beváltása fenyeget .

Komoly aggodalomra ad okot, hogy a kormányzat nem tesz lépéseket a hosszú táv ú

problémák megoldásának irányába . Ez különösen az energiaszektor kapcsán érhető
tetten. A beszerzési források diverzifikációjának kérdése a gazdasági problémák 2008 .

októberi elmélyülésével kikerült a kormányzat látószögéb ő l; továbbra is fenntartv a

Magyarország nagyfokú kiszolgáltatottságát .

Magyarország nehéz gazdasági helyzete 2008 . év végére nyilvánvalóvá vált:

nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségére szorult, állampapírjait nem jegyezték le .

Mindezeknek köszönhetően a zárszámadás nem alkalmas általános vitára .

Budapest, 2009. szeptember 22.zássyú,u;



X1"

~~ i63nsi6fiin ~míiirnác3r~.s~ W

Az Országgyűlés Honvédelmi és
rendészeti bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a Magyar
Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló . 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 T/10380 számú „A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
törvény végrehajtásáról ” szóló törvényjavaslatot a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
képviselői az alábbiakban részletezettek alapján nem tartják alkalmasnak általános
vitára. A 2008. évi költségvetésről szóló bizottsági és plenáris vitákban az ellenzéki
képviselők többször hangsúlyozták, hogy a szakterületekre a kormány által szán t
költségvetési keretek nem fedezik teljes mértékben a fegyveres szervek, továbbá a
Magyar Honvédség kiadásait. A zárszámadási törvényjavaslatból az egyértelm űen
kiderül, hogy a költségvetésben meghatározott összegeket nem nyújtottak fedeztet a
szakterületek problémamentes m űködéséhez. Ez mind a Honvédelmi -, mind az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vonatkozásában elmondható . A beterjesztett
törvényjavaslat mindezért elfogadhatatlan.

Véleményünket alátámasztják a 2008-os költségvetés végrehajtásáról szóló ÁSZ
jelentésben megfogalmazottak. Sajnos 2008-ban – az előző évek tapasztalataihoz
hasonlatosan - mind a Magyar Honvédség, mind a Rendőrség állománya azt érzékelte,
hogy élet-, és munkakörülményeik nem javultak, sőt egzisztenciális helyzetükke l
egyetemben egyre rosszabbá, kilátástalanabbá vált .

A 2008. évi zárszámadási adatokat vizsgálva az ellenzéki képviselők szerint
általános jellemzője volt 2008-ban az IRM költségvetésének, hogy a feladatvégzéssel
párhuzamosan a kormány nem biztosította kellő mértékben az anyagi hátteret a
szervek nyugodt működéséhez. Ez a mindennapokban azt jelentette az év folyamán,
hogy a belügyi szerveknél a szocialisták 2002-es és 2006-os ígéreteivel szemben még
rosszabbak lettek a munkakörülmények, kevesebb pénz jutott az autók üzemeltetésére,
benzinköltségre, javításokra, rendőrőrsök, kapitányságok, más belügyi intézménye k
még nominál értékben még kevesebb pénzb ől gazdálkodhattak, mint az előző években .

A 2008-as év a Rendőrség szempontjából speciálisnak nevezhető, hiszen a
Rendőrség és a Határőrség összevonása 2008. január 1-vel történt meg. Ez a 2008 . évi
költségvetési törvény számaiból is kiderült. A Magyar Köztársaság Alkotmányána k
módosításával 2008-tól a Rendőrség feladata a közbiztonság, a közrend és a z
államhatár rendjének védelme. Az államhatár rendjének védelme a Határőrség
integrációjának következtében került a Rendőrség feladatai közé. Az önálló
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határőrségi cím eltűnt, az integrált szervezet támogatása van már csak feltüntetve a
kötetben. A meghatározott tevékenységi kör teljesítése érdekében a Rend őrség
bűnmegelőzési, bűnüldözési, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, közigazgatás i
hatósági és szakhatósági szabálysértési hatósági, határrendészeti feladatokat lát el . A
Rendőrség cím részére a 2008 . évre a Kvtv. 216 429,2 M Ft kiadási, 4660,7 M Ft
bevételi előirányzatot és 211 768,5 M Ft költségvetési támogatást hagyott jóvá . A
beszámolási időszakban a kiadási előirányzat jelentősen nőtt 257 659,9 M Ft-ra, a
bevételi előirányzat is meghaladta a költségvetési törvényben foglaltakat 8974,4 MFt-
ra nőtt. A támogatási előirányzat 33 878,4-tal lett magasabb a költségvetés i
törvényben szereplőnél, tehát 245 646,9 M Ft-ra módosult . Az ÁSZ jelentése szerint a
pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 3038,6 M Ft volt. A tényleges
teljesítés a kiadásoknál 245 592 2 M Ft, a bevételeknél, 8908,6 M Ft, a
támogatásoknál 245 646,9 MFt volt . A pénzforgalom nélküli bevételek 3038,6 MFt-r a
teljesültek.

Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján elmondható, hogy a Rendőrség
vizsgált intézményeinek belső szabályzatai csak részben aktualizáltak. Az ORFK a
Közbeszerzési Szabályzatot nem adta ki, a BRFK a Közszolgálati Szabályzatot ne m
helyezte hatályba . Az év során többször merült fel probléma a regionális gazdálkodás i
szisztémával kapcsolatosan . Az úgynevezett GEI-k 2008. év folyamán folyamatos
feszültségforrássá váltak a rendszeren belül, a napi működési gyakorlat nehezen
alakult ki a megyei kapitányságok és a regionális gazdasági központok között . Az ASZ
jelentése szerint a 2008. január 1 jétől létrehozott regionális GEI-ek tekintetében év
közben szabályozásbeli problémák merültek fel, mert a szervezetek létrehozásával
egyidejűleg, a hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdaság i
szervei megszűntek. „A GEI-k feladatait az IRM szakállamtitkára által csak 2008
szeptemberében jóváhagyott, a GEI-k és az adott megyei rendőr-főkapitányságok
között megkötött együttműködési megállapodások tartalmazták” – olvasható az ASZ
beszámolójában . Az Állami Számvev őszék szerint a folyamatba épített előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzés érdemben nem működött, az új gazdálkodási
rendszerben az ellenőrzési nyomvonal nem készült el, a folyamatgazdák nem kerültek
kijelölésre. A regionális GEI-k létrehozásával a FEUVE rendszert új alapokr a
helyezése nem történt meg, a gyakorlatban ennek hiánya mind az új szabályozó k
kidolgozásában, mind a működtetésben kockázatokat eredményezett. Tekintettel arra,
hogy a regionális GEI-ek az ORFK GF szervezetébe tartoznak, a FEUVE szabályzato t
egységesen a Főigazgatóságnak indokolt kiadni a GEI-ek vonatkozásában .

A Büntetés-végrehajtás (BV) cím részére a 2008 . évre a Kvtv. 38 779,7 M Ft
kiadási, 2715,6 M Ft bevételi előirányzatot és 36 064,1 M Ft költségvetési támogatást
hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat 49 684,0 M Ft-ra, a
bevételi előirányzat 3257,9 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 45 304,2 M Ft-ra
módosult. A pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 1121,9 MFt volt.
A teljesítés a kiadásoknál 47 590,1 M Ft, a bevételeknél 3212,7 M Ft, a
támogatásoknál 45 304,2 M Ft volt. A pénzforgalom nélküli bevételek 966,9 M Ft-ra
teljesültek. Az Asz jelentéséből érdemes kiemelni a szombathelyi intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos véleményt. Az ÁSZ beszámolója szerint 2008. március 1 -
jei hatállyal alapított Szombathelyi Országos Bv. Intézet részére a felügyeleti szer v
nem hagyott jóvá költségvetést, az intézmény könyvelést és pénzügyi-számviteli
nyilvántartást nem vezetett. A működés finanszírozása 2008. márciustól a



tevékenységet gyakorlatilag már nem folytató Vas Megyei Bv . Intézet előirányzatából
szabálytalanul, de a feladat ellátását biztosítva történt, a könyvelést és a számviteli
nyilvántartást is a Vas Megyei Bv. Intézet végezte . Az alkalmazott technika miatt a
2008. évközi pénzforgalom a két érintett intézménynél nem a valóságot tükrözi.

Összességében az IRM fejezet részére a 2008. évre a Kvtv. 340 752,8 M Ft
kiadási, 15 003,8 M Ft bevételi előirányzatot és 325 749,0 M Ft költségvetés i
támogatást hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a kiadási előirányzat 392 847,2 M
Ftra, a bevételi előirányzat 22 828,1 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 360 385,2 M
Ft-ra módosult. A pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 9633,9 MFt
volt. A tényleges teljesítés a kiadásoknál 372 149,1 M Ft, a bevételeknél 20 610,8 M
Ft, a támogatásoknál 360 516,6 MFt volt . A pénzforgalom nélküli bevételek 7809,9 M
Ft-ra teljesültek.

2007-ben a költségvetési törvénytervezet általános, majd részletes vitájában ,
továbbá a bizottságunkban zajló vitában is többször hangsúlyoztuk, hogy a kormány
tervezete nem alkalmas arra, hogy egy jól m űködő honvédségről gondoskodjon. A
költségvetési számok, és az ASZ jelentésében foglaltak is alátámasztják érveinket. Az
idő minket igazolt, a 2008. évi zárszámadási törvénytervezet adataiból, de még inkáb b
az ASZ beszámolójában vázolt számsorokból egyértelm űen kiderül: a 2007. év végén
elfogadott 2008. évi költségvetési törvény elhibázott, koncepciótlan volt . A Magyar
Honvédség állományába tartozó katonák élet – és munkakörülményei 2008-ban ne m
javultak, a NATO vállalásaink fő részét, vagyis a GDP arányos 2%-os költségvetés i
hozzájárulást sem tudtuk teljesíteni . Véleményünk szerint a haderő professzionális
jellegének a megszilárdítása, a haderő átalakítása helyes álláspont, ezen törekvéseke t
2008-ban is támogattuk, azonban úgy látjuk, hogy az átalakítás fedezetét a 2008 . évi
költségvetési zárszámadási törvényjavaslatban szerepl ő összegekből lehetetlenség
biztosítani. A véleményükkel kisebbségben maradt képvisel ők szerint a zárszámadási
törvényjavaslat sem tükrözi h űen a valós folyamatokat, s így azt a honvédelmi
szakterületre koncentráltan nem tudjuk támogatni.

A HM fejezet részére a 2008. évre a Kvtv. 319 689,5 M Ft kiadási, 17 501,3 M
Ft bevételi előirányzatot és 302 188,2 M Ft költségvetési támogatást hagyott jóvá. A
beszámolási időszakban a kiadási előirányzat 354 630,0 M Ft-ra, a bevétel i
előirányzat 28 574,1 MFt-ra, a támogatási előirányzat 309 861,5 MFt-ra módosult. A
pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata 16 194,4 MFt volt. A teljesítés
a kiadásoknál 324 994,6 M Ft, a bevételeknél 24 940,7 M Ft, a támogatásoknál 309
861,5 MFt volt. A pénzforgalom nélküli bevételek 13 034,2 MFt-ra teljesültek .

A HM Igazgatás címnél az Állami Számvevőszék több szabálytalanságra is
felfigyelt. Erdekes tételnek minősülnek az alábbiakban felsorolt adatok . Az ASZ
véleménye szerint a küls ő személyi juttatások előirányzat terhére szabálytalanul
fizettek ki 45,5 M Ft jutalmat küls őfoglalkoztatottak részére, ezzel nem tartották be az
Amr. 58. ' (4) bekezdését. A dologi kiadások esetében az ellenőrzött tételeknél
előfordultak fedezet nélküli kötelezettségvállalások, ellenjegyzések és nem cél szerint i
felhasználás is 69,2 M Ft értékben . A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
között 74,4 M Ft-ot karbantartási díj címén számoltak el úgy, hogy az nem a HM
Igazgatás jogkörébe tartozó eszközökre vonatkozott. A jogtalan elszámolás hatása az
Áfa kiadások (14,9 M Ft), valamint a működési bevételek (89,3 M Ft) között is



jelentkezett. A karbantartási díj és áfa fedezete szabálytalanul a nem a HM Igazgatás
jogkörébe tartozó eszközök bérleti díja volt. Az Egyéb üzemeltetési, fenntartás i
szolgáltatási kiadások sorban szereplő összegből 7,8 M Ft (és 1,6 M Ft áfa) cé l
szerinti felhasználását nem támasztották alá . A kötelezettségvállalással terhel t
előirányzat-maradvány összegéből 7,9 M Ft-ra nem volt fedezet .

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának kisebbségben maradt
tagjai az Állami Számvevőszék beszámolójában olvasható tényszámokra hivatkozva
alakították ki elutasító álláspontjukat a 2008 . évi zárszámadási törvénytervezette l
kapcsolatosan . Véleményünk szerint a törvénytervezet általános vitára alkalmatlan .

Budapest, 2009. szeptember 21.

Dr. Lázár ' nos
Fidesz – Magyar Po • . ri Szövetség
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Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális és családügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának a Magyar
Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380 .
számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Zárszámadási törvényben a bizottsági kisebbségi vélemény megfogalmazásánál
lényeges volt, hogy a munkaerő piaci alap nyilvántartási rendszerében a számvitel i
politikájában rögzítettek nem érvényesül a bruttó elszámolás elve .

A Zárszámadás szociális fejezetének egyik sarkalatos kérdése volt a szociális étkeztetés
és a házi segítségnyújtás alapellátásának normatív elszámolása . A feladat
finanszírozása során változást jelentett az előző évek gyakorlatához képest, hogy
amennyiben évközben többletigény merült föl, akkor a Szociális és Munkaügy i
Minisztérium kiegészítő támogatások előirányzatból, kizárólag pályázati úton vol t
biztosítható támogatás. A jogalkotó figyelmét elkerülte, hogy a felmerült
többletigényekre benyújtott pályázatok benyújtási határideje kizárta annak
lehetőségét, hogy az év második felében megjelen ő többletigényeket érvényesíten i
lehessen. A számvevőszéki jelentés rámutat arra is, hogy az ellenőrzöttek közül
mindössze öt önkormányzat igényelt pályázat útját többlettámogatást . Ezekből négy
volt eredményes, de ők is csak az év közben jelentkező többletigény egy részét tudtá k
igénybe venni .

A Társadalombiztosítási Pénzügyi Alapjai közül szembetűnő a Nyugdíjbiztosítási Alap
67,5 milliárd forintos hiánya. Bár a munkaadói járulék bevétele emelkedett, hiszen
változott ennek mértéke, mégsem teremtette meg a nyugdtjkiadás teljes finanszírozását .
A központi költségvetés lényegesen kisebb térítést adott át a magánnyugdíj pénztár i
tagdíjak pótlására, ami nagymértékben hozzájárult az Ny . Alap hiányához . Jelentős



mértékben emelkedtek a járuléktartozások, ami önmagában is 142 milliárdot tesz ki . A
zárszámadás szerint elkönyveltek 80 milliárd forint értékvesztést is.

Az ÁSZ is megállapította, hogy az induló nyugdíj színvonalak 2008-ban legalább 7- 8
százalékkal alacsonyabbak, mint az előző év december 31-ig megállapított ellátáso k
induló összege .

Kiemelendő továbbá, hogy az Állami Számvevőszék jelentése szerint a kereset
korlátozás a korhatár alatti nyugdíjasoknál mindössze 178 fő esetén eredményezte a
nyugellátásnak szüneteltetését. Az adóhatóság jelentése szerint a jövedelemkorláto n
felüli foglalkoztatottak havi átlagos létszáma 2008-ban közel 7 800 fő volt. A két
számból kitűnik, hogy a jogszabályi szigorítás ellenére a nyugdíj felfüggesztése ne m
igazán működött. A társadalmi igazságosság azt követelné, hogy a korhatár alatt i
nyugdíjasok foglalkoztatására ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a
korbetöltött nyugdíjasokra. Világos és egyértelmű, hogy a 2006-os nyugdíjtörvény
módosításban nevesített keresetkorlátozás a fekete foglalkoztatás irányába terelte a
nyugdU mellett munkát vállalókat, így a törvényi szigorítás hatástalan maradt .

Budapest, 2009. szeptember 22 .

í'oltész Miklós
Kereszténydemokrata Néppár t

z íúsági, Szociális- és Családügyi Bizottság
alelnöke



Az Országgyű lé s
Költségvetési, pénzügyi és

számvev őszéki
bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehatásáról szóló T/10380. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag

a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események .

A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,

hogy ne Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama. A

GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott .

Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak : a kis- és

középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s

vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett, beruházások

maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megn őtt.

Az állam felelős magatartását kérdőjelezik meg a tavalyi év privatizációs történései is .

Példaként említhető a Moszkvai Kereskedelmi Képviselet értékesítése, a sukorói



ingatlancsere-ügylet, a MÁV Zrt. és a Magyar Posta Zrt . épületeinek eladása. Mind-

mind erősen vitatható ügyek.

Továbbra is súlyos hiányosságok mutatkoznak az átláthatóság és az ellenőrizhetőség

terén. A számvevők a tervezett adóbevételek 46 százalékát nem tudták véleményezni .

Az ÁSZ a 4-es metró kapcsán megállapította, hogy 6 kifizetést és 17 díjfizetést

utalvány hiányában indítottak el . A költségvetés kapcsolatosan pedig több esetben

elutasító véleményt fogalmazott meg . Ez történt a lakástámogatások esetében, az

Önkormányzati Minisztériumhoz tartozó Nemzeti és Utánpótlás-nevelési é s

Sportszolgálat Intézetnél, a Közép-magyarországi Operatív Programnál, valamint a

Közlekedési Operatív Programnál .

Komoly kudarcnak tekinthető , hogy a kormány nem volt képes biztosítani az unió s

források zökkenőmentes lehívását . Az uniós forrásokat tartalmazó el őirányzatok

teljesülése 43 százalékkal maradt el a tervezettől .

Az önkormányzatok finanszírozása 2008-ban is rendkívül bonyolult maradt . A

normatív hozzájárulások elszámolása és ellenőrzése komoly szakmai ismereteke t

feltételez, jelent ős adminisztrációt igényel és köt le. Ez egyrészt elszívja az

erőforrásokat más, hasznosabb feladatok el ől, másrészt komoly többletköltséget okoz

az önkormányzatok számára.

Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon

ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye ,

ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavaslat általános

vitára .

Budapest, 2009. szeptember 22.

Országgyűlés Költségvetési, p
és számvevőszéki bizottságának eln6



Az Országgyűlés
Környezetvédelmi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a Magyar Köztársaság 2008 .
évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag

a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába.

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események.

A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,

hogy ne Magyarország legyen az unió történetének első fizetésképtelen állama . A

GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpia c

lefagyott. Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak: a kis- és

középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s

vetélytársaikkal. A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett, beruházások

maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megn őtt.

A tárca költségvetésének 60,5 milliárd forintnyi kiadási előirányzata a költségvetés i

törvény főösszegének a 0,7 %-át sem éri el . Valamivel jobb az arány, ha a

funkcionális osztályozás mérlegét vesszük figyelembe, melyben a környezetvédelm i

ráfordítás a kiadási főösszegnek I,6%-a. Ezek a költségvetési adatok a tárca



súlytalanságát tükrözik, így aztán érthető, hogy ilyen költségvetési pozíció mellett a

tárca miért nem tud részt venni a társadalmi-gazdasági folyamatok közvetle n

alakításában .

A beszámolóból nem lehet megállapítani azt sem, hogy a beszámolási évet követően

hol tart a tárca középtávú terveinek megvalósításában, az azonban megállapítható ,

hogy a kormányzati feladatok ellátásában a tárca alulmúlta a korábbi éveket .

A KvVM igazgatása 3,5%-kal, nemzeti park igazgatóságok 40, 7%-kal, a

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 12, 0%-kal lépték túl a tervezett

(engedélyezett) költségvetési létszámkeretüket, melynek okait a szöveges indoklás ne m

tartalmazza. Ha a bővülés az alkalmi és közmunkás foglalkoztatásból adódik,

szerencsés lett volna bemutatni, hogy az eseti foglalkoztatottak milyen feladatoka t

láttak és nem kellett volna összemosni az állandó státuszlétszámban foglalkoztatotta k

feladatellátásával. A beszámoló azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha nem lenn e

státuszlétszám-hiány, mivel a rendelkezésre álló létszámot szükség szerint ki lehe t

egészíteni alkalmi foglalkoztatottakkal. Nyilvánvalóan a tárca is tudja, hogy az

alkalmi foglalkoztatottakkal nem lehet tartósan kiváltani a hiányzó, vagy leépítet t

státuszlétszámot, ezért is különösen veszélyes, ha a költségvetési okokból leépítet t

státuszlétszámot egyre nagyobb arányban alkalmi foglalkoztatottakkal kénytelenek a z

intézmények pótolni .

A hatósági tevékenység bemutatása is hiányos. Bár tartalmazza a 2008. évben kiadott

engedélyek, állásfoglalások számát és az I. fokú határozatokkal kiszabott bírságo k

volumenét, ebből azonban semmilyen következtetés nem vonható le, mivel hiányzik a

hatósági tevékenység az értékelése . Nem állapítható meg ugyanis, hogy ez a

darabszám sok-e, vagy kevés, milyen hatása van a környezeti állapotra, a bírság

mennyire visszatartó hatású, illetve a jogkövető magatartás vonatkozásában

mutatkozik-e bármilyen pozitív változás . Jó lett volna megismerni, hogy az előző évek

radikális leépítéseit követően a hatósági szervezetek mennyire képesek ellátni a

feladataikat.



A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok tevékenységér ől készült beszámoló

rendkívül gondosan felsorolja a feladatkörükbe tartozó valamennyi létesítményt, é s

természeti képződményt, mennyiségi mutatókkal illusztrálva azok volumenét (db, m2,

km), a beszámoló azonban nem említi, hogy az igazgatóságok eleget tettek-e 2008 .

évben a jogszabályban felsorolt feladatok teljesítésének. A 2008. évi ár- és

belvízvédelmi feladatok végrehajtása még csak említésre sem került, pedig minde n

tiszteletet megérdemelnek azok, akik ilyen körülmények között a védvonalako n

helytálltak. Itt fedezhetőfel leginkább a cenzúrázás, mivel még a pozitív konkrétumo k

sem kerülhettek bele a szövegbe .

A Vásárhelyi terv továbbfejlesztése előirányzat 2004 . évi létrehozása óta a 2007. évet

kivéve minden évben jelentősen elmaradt a teljesítésben . Erre a feladatra 5 év alatt

összesen 33,5 milliárd forint költségvetési támogatást tartalmazott az éve s

költségvetési törvény, a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások miatt viszont

nem lehet megállapítani, hogy ebb ől ténylegesen hány milliárd forint kerül t

felhasználásra. A program tényleges befejezési határideje egyre inkább kitolódik é s

már nem is lehet követni, hogy mikorra tervezi a tárca a teljes megvalósítást .

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a tárca felkérésére 2005-2006. évben vizsgálatot

végzett az ár- és belvízvédelmi m űvek fenntartását szolgáló költségvetési forráso k

rendelkezésre állásáról. A vizsgálat szerint a Víz kárelhárítási m űvek fenntartása

előirányzat, valamint a vízügyi intézmények költségvetésében rendelkezésre áll ó

források a szükséges fenntartási munkák töredékére elegendőek. A vizsgálati jelentés

megállapításai ellenére a források növelésére azóta sem került sor, így félő, hogy a

folyamatos állag romlás megállításának elhalasztásáért egyszer drága árat kel l

fizetni .

Összegezve a tárca zárszámadásának szöveges indoklását megállapítható, hogy

szakmai feladatok végrehajtásáról igen kevés konkrétumot tartalmaz, ezért nem a d

valós képet a tárca 2008. évi működéséről.



Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon

ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye ,

ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavaslat általáno s

vitára .

Budapest, 2009 . szeptember 22.

Dr. Nagy Andor



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. számú törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagja i
- a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v
költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag a
nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a
fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események. A
Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz, hogy n e
Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama. A GDP-arányos
államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott . Mindeközben a gazdaság
motorjai végérvényesen lefulladtak: a kis- és középvállalkozások a magas adóterhek miatt ne m
képesek fölvenni a versenyt régiós vetélytársaikkal. A munkanélküliségi ráta jelentősen
emelkedett, beruházások maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megnőtt .

A 2008 . évi zárszámadásról szóló ÁSZ jelentés több ponton is súlyos hiányosságokat állapított
meg a kormány és ezen belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008 . évi működésérő l.
A Kulturális Orökségvédelmi Hivatal nem gondoskodott a lejárt követelések behajtásáról .
Az ÁSZ jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál is súlyos hiányosságokat tárt fel.
Sem az ellenőrzés, sem a nyilvántartás nem felelt meg a szabályokna k
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága sem volt képes a jogszabályoknak megfelel ően működni.
Hiányos volt a gazdasági szervezet Ugyrendje, nem határozták meg a vezet ők és közreműködő
munkatársak hatás és jogkörét, a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a szervezeti egység
létszámát, megoszlását a belső tagozódás szerint, valamint a szervezeti egységen belüli
munkamegosztás módját, a más szervezeti egységekkel, illetve küls ő szervezetekkel történő
kapcsolattartás, együttműködés szabályait.
Nem gondoskodtak az intézmény által kezelt m űemlékek ingatlan nyilvántartásba történő
bejegyeztetésérő l.



Nem vizsgálták felül a vevő követelések behajthatóságát, és nem gondoskodtak az esetlege s
értékvesztés elszámolásáról, illetve az esetleges behajthatatlan követelés kivezetéséről .
Nem gondoskodtak az érvényesítés végzésével olyan munkatárs megbízásáról, aki a jogszabályba n
elő írt pénzügy-számviteli képesítéssel rendelkezik.
Nem gondoskodtak arról, hogy a megtörtént gazdasági eseményeket tartalmazó bizonylato k
lekönyvelése a jogszabályban meghatározott határidőn belül, az adott költségvetési évben
megtörténjen .

A 2008. évi zárszámadás Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetéb ő l világosan látszik, hogy
számtalan esetben pontatlan volt a költségvetési tervezés .
A 2008. évi zárszámadás Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezete áttekinthetetlen, számtala n
esetben a törvénybe nem tartozó adatokat tartalmaz, az egyes címekr ő l aránytalanul ad számot. A
területre fordított pénzek évrő l-évre csökkenek és elosztásuk módja is elfogadhatatlan.

Például a jelentős kampánnyal beharangozott Reneszánsz Év költségvetése úgy alakult, ahogy a
minisztérium működik hosszú évek óta. A bejelentés 4 milliárd forintról szólt, majd a
költségvetésben már csak 3 750 milliót irányoztak elő , végül a meghirdetettel szemben a
programsorozat az előirányzattól több mint 50%-kal tért el (1 milliárd 918 millió forint) .

A beruházások nagy többsége az ígéretekhez képest "csökkentett ütemben" valósult me g
(Mátyás templom felújítása), vagy évek óta leállt (Erzsébet téri kulturális központ) .
Nem világos a a Magyar Mozgókép Közalapítvány finanszírozásának több pontja .

Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon ment át, és nem kétséges, hogy ez a
korábbi évek gazdaságpolitikájának következménye . A kormányzat hibás gazdaságpolitikája
drámai mértékben csökkentette a kulturális ágazat költségvetési támogatását is, ami súlyo s
válsághelyzetet teremtett a kulturális intézményeknél és szervezeteknél .

Ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavaslat általános vitára .

Budapest, 2009. szeptember 22.



Az Országgyű lé s
Külügyi és határon túli magyarok

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőt szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380.
számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A 2008-as költségvetés külügyminisztériumi része szándékosan alul volt tervezve, ne m
nyújtott fedezetet a minisztérium feladatainak ellátására . A tervezet nem vette
figyelembe a várható árfolyam ingadozásokat, ennek következtében a külföldi magya r
missziók ellehetetlenültek. A költségvetés nem nyújtott fedezetet a nemzetpolitikai célo k
eléréséhez sem .

Budapest, 2009. szeptember 22 .



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a Magyar Köztársaság 2008 .
évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag

a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008. októberi események .

A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,

hogy ne Magyarország legyen az unió történetének első fizetésképtelen állama. A

GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott .

Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak : a kis- és

középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s

vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelent ősen emelkedett, beruházások

maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megnőtt .

A költségvetés problémái a mez őgazdaságot is érzékenyen érintették, a kormányzat a

saját maga által elő irányzott nemzeti kiegészítő támogatást sem volt képes kifizetni, és

az előző évek gyakorlatától eltérően, megsértve az agrárgazdaság fejlesztésér ől szóló

törvényt, nem volt képes megőrizni a nemzeti támogatás reálértékét . Az ehhez



szükséges 196,1 milliárd forint kifizetése helyett mindössze 153,87 milliárd forint

kifizetésére került sor .

A zárszámadási törvénnyel igyekeznek legalizálni olyan káros folyamatokat, melye k

az ágazatnak rendkívül nagy kárt okoznak, vagy amelyek mögött vitatható kifizetése k

állnak. Az intézmények működési költségeit a 2008 . évre elfogadott költségvetéstől

eltérően törvényi felhatalmazás nélkül módosították megnövelve a felhasználhat ó

pénzeszközöket, miközben nem jut pénz az osztatlan közös földek kimérésének

költségeire .

Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon

ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye ,

ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavasla t

általános vitára.

Budapest, 2009. szeptember 22.

Fönt Sándor
elnök



Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a Magyar Köztársaság 2008 .
évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. 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 benyújtott törvényjavaslat és mellékletei, valamint a jogszabályi előírásoknak
megfelelően bemutatott részletes beszámolók alapján megállapítható, hogy a
szolgálatok beszámolói a hatályos jogszabályoknak megfelel ően, az előírt
tartalommal, a számszaki előírásokat betartva készültek el .

A szolgálatok 2008. évi tényleges kiadásai 44.923,9 millió forintot tesznek ki ,
ami a 2007. évi tényleges kiadásoknál 18,0 %-al nagyobb . Ezt elsősorban a 2008
decemberében két kormányhatározat alapján kapott 3,3 milliárd forint
többlettámogatás, ingatlaneladásból származó többletbevétel, valamint az előző évi
maradvány igénybevétele magyarázza .

A 2008. évben folytatódott a kormányhatározatokon alapuló ellen őrző
rendszerek fejlesztési terve, 1,4 milliárd forint értékben . Az intézményi beruházásokr a
fordítható összegek nagyobb részét a számítástechnikai, informatikai fejlesztések ,
illetve a gépjárműbeszerzés tette ki. 2008-ban a személyi állomány átlagosan 6,5 %-o s
keresetnövekedésben részesült .

A 2008. évi költségvetés teljesítésénél 1 .434,4 millió forint előirányzat
maradvány keletkezett, ami az előző évivel összehasonlítva jelentős növekedést mutat,
amit elsősorban az év végén a szolgálatoknak juttatott jelentős többlettámogatás
indokol. Az előirányzat maradvány szinte teljes egészében az intézményi beruházás i
kiadásokon keletkezett és 96 %-ban szerz ődéssel lekötött .

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



Nemzetbiztonsági Hivatal esetében az Állami Számvev őszék a beszámoló
megbízhatóságát nem befolyásoló felhívást tett, ami a küls ő számlákra vonatkozó jogi
szabályozás problémáját veti fel. Az erre vonatkozó intézkedési terv elkészült, azt a z
Állami Számvevőszék elfogadta.

A fentiek alapján a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk.

Budapest, 2009. szeptember 22.

íth Károly
alelnök



AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380 . számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képvisel ői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizáróla g

a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események .

A Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz ,

hogy ne Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama. A

GDP-arányos államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott .

Mindeközben a gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak : a kis- és

középvállalkozások a magas adóterhek miatt nem képesek fölvenni a versenyt régió s

vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta jelentősen emelkedett, beruházások

maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian megn őtt .

Evek során eljutottunk odáig, hogy az oktatási tárca hiánnyal (146 millió Ft) zárt,

egyúttal a „2006/018-176 .03 .02 Felsőoktatási intézményi kapacitásfejlesztés a

Bolognai követelményekkel kapcsolatban” c . pályázat uniós pályázat is elmaradt,

mert a tárca az önrészt nem tudta kifizetni. Mint arra az ÁSZ jelentése is rávilágít, a



tárca, illetve a kormány jogalkotási, tervezési, vagyongazdálkodási munkájának

gyengeségére:

1.) számos előre látható költséget nem tervezett, amely meghaladta a félmilliárd

forintot,

2.) a költségvetés hemzsegett a belső és a közoktatási törvénnyel való

ellentmondásoktól (óvoda, alapfokú művészetoktatás, kedvezménye

étkeztetés, bejáró, az iskolabusszal utaztatott, továbbá a tagintézményekb e

járó beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, illetve sajáto s

nevelési igényű gyermekek/tanulók) . Ez visszahatott az önkormányzat i

tervezésre és az elszámolásra, a normatív hozzájárulással elszámoló

önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 28%-a nyújtott b e

hibátlan elszámolást, a normatív kötött felhasználású támogatássa l

elszámoló többcélú kistérségi társulások egyike sem ,

3.) az előírt rendeletek közül hármat alkotott meg késve (5 nap- 2 hét)

4.) Az adatszolgáltatási kötelezettségét nem képes teljesíteni (pl. egyházi

kiegészítő támogatás megállapításához),

5.) Éveken át azonos számítási rendet sem képes következetesen alkalmazni, így

véletlen nem jut kétszer ugyanarra az eredményre, ami óhatatlanu l

jogsérelmet feltételez (egyházi kiegészítő. támogatás) A törvényjavaslat

általános indokolása „nem tartalmazza megfelelő részletezettséggel,

átláthatóan, ellenőrizhetően azokat az alapadatokat, amelyek a z

egyházi nanszírozási törvényben meghatározottak szerint az egyház i

kiegészítő támogatás számításához szükségesek") . A szóbeli indoklás szerint

azért, mert ezek összezavarnák a képvisel őket.

6.) A tervezés szakmai gyengesége miatt jelentős átcsoportosításokra

kényszerült („Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturáli s

fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” új cím javára pl .

1600,0 M Ft, több helyről, összességében több milliárdot csoportosított át a

működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása, ami egybe n

vészjelzés is) .

7.) A vagyonnal való gazdálkodást is összevisszaság jellemzi (lásd két

felsőoktatási intézménynek az InfoPark Zrt.-ben való tulajdonjog a

átengedésének esete) .

8.) Az intézmények felügyelete, a pénzfelhasználás ellenőrzése gyenge, nem

felel meg az előírásoknak (MPA, NKTH, KTIA).



9.) Ez összefügg azzal is, hogy a kormánynak nincs stabil koncepciója a

kormányzati feladatok ellátásról sem, így a NKTH és a KTIA felügyelete

négyszer változott öt év alatt (oktatási, majd gazdasági miniszter, ez t

követően tárca nélküli miniszter, jelenleg nemzeti fejlesztési és gazdaság i

miniszter)

10.) Elfogadhatatlan a törvényesség helyzete . A kezdetektől fogva szabálytalan ,

rendezetlen a több tízmillárd közpénz kezelését ellátó Nemzeti Kutatási é s

Technológiai Hivatal, ezen ketesztül a Kutatási és Technológiai Innováció s

Alap működtetése. Eredmény alig mutatkozik, a számon kérés elmarad . Az

ÁSZ megállapítja : hogy a KTIA működése nem felel meg a jogszabályoknak ,

a pályázatkezelési rendszer teljes egészére kiterjed ő szabályozás nincs, az

állami támogatások átláthatósága és nyomon követhetősége a jogszabályi

előírás ellenére hiányzik az NKTH nem teljesíti az előírt adatszolgáltatás i

kötelezettséget, a nyertes pályázatokról nincs teljes kör űen a nyilvántartása .

Nem teljesíti az el őírásokat [(160/2001 . (IX. 12.) Koma. rendelet 2 . § (1)] a

nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos elemző munka tekintetében. Az NKTH

semmiféle vonatkozó elemzést nem készített 2008-ban ./ A könyvvizsgáló

megállapította, hogy a támogatási előlegeknél az el nem ismert követelésként

kezelt állomány magas . A nem adó jellegű bevételek teljesítési adatainál a

részletező soroknál 205,3 M Ft eltérést tapasztalt a könyvvizsgálat, amit a

teljes összeghez viszonyítva nem min ősített jelentősnek. Az „Egyes nem

adójellegű bevételek”, pl . kamat, ügyvédi díjak, könyvelése — a szüksége s

kincstári tranzakciós kódok hiánya miatt — ellentétes a számviteli

elő írásokkal. A könyvvizsgálat azt is megállapította, hogy nem mutat való s

képet a mérlegben a nyilvántartott innovációs járulékkövetelés és

kötelezettség, mivel az APEH nyilvántartásában az általa teljesített

adatszolgáltatás id őszakában még nincsenek rögzítve a bevallások, így a

követelés és a kötelezettség állománya nem pontos . Az Alap tekintetében

nincs olyan szabályozás, amely rendezné az éven túli kötelezettségvállalá s

kérdését. Az Alap 2008 . december 31-én fennálló teljes kötelezettsé g

állománya 63 689,6 M Ft volt . Az Alap mérleg főösszege 87 253,0 M Ft-ra ,

az előző évihez viszonyítva 14 700,0 M Ft-tal nőtt . A növekedés nagyobb

hányada (9599,4 M Ft) az egyéb követelés állomány emelkedéséb ől, kisebb

részben (5608,5 M Ft) a pénzeszközök növekedéséb ő l adódott . ]

11.) A zárszámadás sem tesz eleget a követelményeknek . (Az általános indokolá s

egyes részei tartalmilag nem következetesek, az índokolások hiányosak .)



Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalmi válságon

ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye ,

ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavasla t

általános vitára.

Budapest, 2009 . szeptember 23 .

Zsigó Róbert



Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a Magyar Köztársasá g

2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. számú

törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségbe n

maradt tagjai - a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi vélemény t

terjesztik elő:

A Bizottság 2009. szeptember 23 .-i ülésén, az ellenzék képviselői nem találták általános vitára

alkalmasnak a 2008. év költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot .

Ennek oka, hogy kizárólag a nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hog y

Magyarország nem került a fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események. A

Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz, hogy n e

Magyarország legyen az unió történetének első fizetésképtelen állama. A GDP-arányos

államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott. Mindeközben a

gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak: a kis- és középvállalkozások a magas adóterhek

miatt nem képesek fölvenni a versenyt régiós vetélytársaikkal . A munkanélküliségi ráta

jelentősen emelkedett, beruházások maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian

megnőtt.

A helyi önkormányzatokat 2008-ban támogatás és átengedett személyi jövedelemadó címé n

1 348,6 Mrd Ft illette meg, ez 0,4 Mrd Ft-tal kevesebb, mint 2007-ben . Az évközi módosítások

következtében azonban az előirányzat közel azonos szintre került a 2007-es évivel. 2007.

évben összesen 1349 Mrd Ft illette meg, ami a 2006. évinél 4, 6%-kal több. Ha azonban



figyelembe vesszük az infláció 2006, 2007 évi alakulását, akkor kijelenthetjük, hogy 2008-ban

közel 17%-os reálérték csökkenés tapasztalható a 2006-os szinthez képest . Ehhez kell

hozzászámítani az intézmények energiaár növekedéséb ől adódó növekvő fenntartási

költségeit, nem beszélve a növekv őfeladat ellátási kötelezettségekről. A helyi önkormányzato k

által felhasználható központosított előirányzatok az eredeti előirányzatnál 4,3%-kal, a

módosított előirányzatnál 11, 0%-kal lettek alacsonyabb .

Miközben az ÁSZ arról számol be, hogy az önkormányzatok elszámolási és számviteli

fegyelme tovább javult, addig arra is kitér, hogy ez korán sem egyszerű feladat, a

folyamatosan változó támogatási rendszerben . Lassan normatíva szakértőket kell alkalmazni,

hogy ki tudjanak igazodni az önkormányzatok az állami források útvesztőiben. Az ÁSZ

megállapítja tovább, hogy a központosított előirányzatok igénybevételének feltételeit, döntés i

rendjét, folyósításának, felhasználásának részletes szabályait a felelős ágazati miniszterek, a

költségvetési törvényben előírt határidőt négy esetben is megszegték .

Az törvényjavaslatból kiderül, hogy a Kvtv . a normatív hozzájárulások körében majdne m

mindenütt alul kalkulálta az eredeti előirányzatot. A módosított előirányzatok nagyjábó l

teljesültek, melyek szintén többségében és reálértéken nem érik el az el őző évi szintet.

Így például a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, ami 4, 6%-kal kevesebbe n

teljesültek az eredeti előirányzatnál, a módosított előirányzatot pedig 0,1 %-kal haladja meg .

Ugyanez a helyzet szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézmény i

ellátásoknál, ahol az eredeti előirányzatnál 2,0%- kal kevesebben teljesült. Ezekből az

esetekből is látható a költségvetés tervezésének bizonytalanságai.

A Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása az előző évivel nominálisan megegyez ő

volt. A Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása az el őző évivel - szintén

nominálisan - megegyező volt. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatás i

feladatokhoz előirányzatát a Kvtv. az előző évivel majdnem azonos összegben tartalmazta .

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása az el őző évivel

megegyező volt. Ezeknél mind-mind megállapítható, hogy reálértéken 17-20%-os csökkenést

szenvedtek el. De itt még szerencsés helyzetr ől beszélhetünk, mert például a belterület i

belvízrendezési célok támogatása jogcím előirányzata az előző évihez képest 66, 7%-kal

kevesebbet tartalmazott.

Sok esetben került sor arra, hogy az eredeti előirányzatot közel felére csökkentették, majd ez a

módosított szám már valóban teljesülni tudott. Ez történt az önhibájukon kívül hátrányos



helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásánál is, ahol az eredeti előirányzathoz képest

3,9 Mrd Ft-tal, 31,4%-kal csökkentették az erre szánt forrásokat .

Nem jobb a helyzet a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásai címnél sem . Sőt,

itt néhány esetben – valószínűsíthetően - törvénysértésekről is beszélhetünk.

Ennél a támogatási formánál ugyan 6, 7-szeres növekedés volt tapasztalható, de sajnos ebb ől

az látszik, hogy legalább 6, 7-szeresére nőtt azon önkormányzati igények száma, melyek a

működésképtelenség növekedésének eredményeként keletkeztek.

A támogatási kérelmet az önkormányzati és (akkor még) területfejlesztési miniszterhez kellet t

benyújtani. A támogatás igényléséhez és felhasználásához útmutató elkészítését írta el ő a

Kvtv. 2008. február 10-i határidővel, amely az előírt határidőben aláírásra került.

Az utasítás és az útmutató értelmében támogatás ugyanazon helyi önkormányzat részére adot t

költségvetési éven belül csak egyszeri alkalommal javasolható, kivéve, ha különös méltánylás t

érdemlő körülmény áll fenn . Ezzel szemben a 2008 . évben támogatott önkormányzatok közöt t

439 azok száma, amelyek az év során egynél többször kaptak támogatást . De ami még

különlegesebb, hogy 404 önkormányzat kétszer, míg 33 önkormányzat háromszor, s őt, 2

önkormányzat – Nagyecsed és Győrtelek – négyszer kapott támogatást a 2008. év folyamán –

derül ki az ÁSZ jelentéséből. Vajon kik és milyen szempontok alapján kerülhettek ilye n

kiváltságos körülmény közé ?

Többcélú kistérségi társulások támogatása is romlott 2007-hez képest . A társulások ösztönző

támogatását bonyolult szabályozási feltételek mellett nyújtotta a központi költésvetés . A

támogatás igénylése és elszámolása az ÖM által kidolgozott adatbázis rendszerben történt,

mely terjedelmes és nehezen áttekinthető.

A címzett és céltámogatások teljesülése az eredeti előirányzattól 18 Mrd tal, azaz 34,1 %-kal,

míg a módosított előirányzattól 17,5 -tal, 33,4%-kal maradtak el . Erre a támogatási formára

fordítható pénztt az utóbbi 4-6 évben szinte teljesen megsz űntették, most a megmaradtakon

vágtak 34%-ot, holott köztudott, a kisebb önkormányzatok számára ez az egyetlen lehet őség

pályázati pénz elnyerésére.

A fejlesztésekre szánt pénzt nem csak a címzett és céltámogatások megnyírbálásáva l

csökkentették, hanem a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maion feladataira szán t

támogatás csökkentésével is . Itt az eredeti előirányzattól 32,6%-kal, a módosított

előirányzattól 46, 6%-kal alacsonyabb teljesülés lett .

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) az eredet i

előirányzattól 38,2%-kal, a módosított előirányzattól 47,3%-kal marad el.



Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) az eredet i

előirányzattól 28, 6%-kal, a módosított előirányzattól 48, 7%-kal kevesebb.

A budapesti 4-es metróval kapcsolatban a számvev ők megállapítják, hogy a támogatása az

előirányzott 16,2 Mrd helyett 43,5 Mrd Ft-on teljesült, ez 2,5-szeres növekedés. 6 kifizetést és

17 díjfizetést indítottak el utalvány hiányában, ennek eredményeként a Kincstár (az ÁSZ töb b

éves kérésének eleget téve) 2008. II. félévétől szigorította az ellenőrzést.

Megállapítják továbbá, hogy a deviza alapú kifizetéseknél egy esetben sem azonos az ÖTM

által kiállított utalványon szereplő és a Kincstár által ténylegesen kifizetett összeg.

A számvevők felhívják a figyelmet arra, hogy a beruházási összeg nagyságára való tekintettel

a Magyar Állam képviseletével megbízott Pénzügyminisztériumnak fokozottabb ellen őrzés i

tevékenységet kellene kifejtenie . Ennek érdekében a Finanszírozási Szerződés módosítása is

indokolt.

Szintén a Finanszírozási Szerződés módosítását szorgalmazzák a számvevők, mivel az túl tág

lehetőséget biztosít a tervektől való eltéréshez állami beleszólás nélkül. Az állami

hozzájárulás mértéke ezt nem tenné lehetővé.

A beruházásra jellemző, hogy 2005 óta nincsen a Fővárosnak saját műszaki ellenőre.

Mindezek figyelembe vételével, illetve, hogy Magyarország az elmúlt évben jelentős bizalm i

válságon ment át, és nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye,

ezért felelősséggel nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavaslat általános vitára .

Budapest, 2009. szeptember 23.

Erdős Norbert

Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Országgyűlési Képviselő



Az Országgyű lés Sport- és turisztika i
bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/10380. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésének végrehatásáról szóló T/10380 . számú törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . . (4)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság ellenzéki képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a tavalyi é v

költségvetésének zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot . Ennek oka, hogy kizárólag a

nemzetközi szervezetek pénzügyi segítségén múlt, hogy Magyarország nem került a

fizetésképtelenség állapotába .

A kormány gazdaságpolitikájának legsúlyosabb kritikája a 2008 . októberi események. A

Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Unió segítsége kellett ahhoz, hogy n e

Magyarország legyen az unió történetének els ő fizetésképtelen állama. A GDP-arányos

államadósság mértéke drámaian megugrott, az állampapírpiac lefagyott . Mindeközben a

gazdaság motorjai végérvényesen lefulladtak : a kis- és középvállalkozások a magas adóterhek

miatt nem képesek fölvenni a versenyt régiós vetélytársaikkal . A munkanélküliségi rát a

jelentősen emelkedett, beruházások maradtak el, a fizetésképtelen cégek száma drámaian

megnő tt .

Továbbra is súlyos hiányosságok mutatkoznak az átláthatóság és az ellen őrizhetőség terén. A

számvevők a tervezett adóbevételek 46 százalékát nem tudták véleményezni . Az Állami

Számvevőszék a költségvetéssel kapcsolatosan pedig több esetben elutasító véleményt

fogalmazott meg . Ez történt a Nemzeti és Utánpótlás-nevelési és Sportszolgálat Intézetnél is .

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) részére a 2008 . évre a

Kvtv. 5589,4 M Ft kiadási, 1606,0 M Ft bevételi előirányzatot és 3983,4 M Ft költségvetési

támogatást hagyott jóvá . A beszámolási időszakban a kiadási el ő irányzat 11 046,6 M Ft-ra, a

bevételi 3027,3 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 6755,9 M Ft-ra módosult . A pénzforgalom

nélküli bevételek módosított el ő irányzata 1263,4 M Ft volt . A teljesítés a kiadásoknál 8125, 5

M Ft, a bevételeknél 3027,2 M Ft, a támogatásoknál 6755,9 M Ft volt . A pénzforgalom

nélküli bevételek 1263,1 M Ft-ra teljesültek .



A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 2008. évi intézményi

beszámolója a számviteli törvényben foglaltak és az annak végrehajtására kiadott 249/2000 .

(XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak nem felel meg . A beszámoló a költségvetési szerv

vagyoni, pénzügyi helyzetérő l nem ad megbízható és valós képet .

A Magyar Sport Háza (MSH) elő irányzatból történt az MSH részbeni üzemeltetése, és a

beruházás éves támogatása . Az MSH épületét a sportköztestületek, szakági szövetségek közö s

elhelyezésére hozták létre, amelyekkel bérleti szerz ődést kötött az MSH-val összeolvadt

BMSK Zrt . A bérleti és üzemeltetési díjakat euróban határozták meg.

Az MSH támogatás mellett a sportköztestületektől, szakági szövetségektől mindösszesen

136,7 M Ft bérleti díjat szedett be a BMSK Zrt ., hat sportcélú fejezeti kezelésű elő irányzat

terhére . A bérleti és üzemeltetési díjakat euróban határozták meg . Az árfolyamveszteség így a

sportszövetségeket hátrányosan érintette .

A Turisztikai Célelőirányzatból 2007-ben (a 2008 . évi támogatás terhére) 3400,0 M Ft

előleget nyújtottak a Magyar Turizmus Zrt.-nek. Előleg nyújtását sem az Ámr., sem a

Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szól ó

14/2002 . (XI. 16.) MeHVM rendelet, sem a fejezeti kezelés ű elő irányzatok felhasználásának

rendjéről szóló 8/2008. (HÉ. 41 .) ÖM utasítás, sem a költségvetési alapokmány nem tett e

lehetővé. A 2007. évi támogatásból a teljesítményarányos finanszírozástól eltér ő támogatással

együtt a gazdasági társaság 2008 . január 1-jén 5079,3 M Ft betétállománnyal rendelkezett .

Mivel vitathatatlan, hogy Magyarország az elmúlt évben jelent ős bizalmi válságon ment át, és

nem kétséges, hogy ez a korábbi évek gazdaságpolitikája következménye, ezért felel ősséggel

nem bocsátható a zárszámadásról szóló törvényjavaslat általános vitára .

Budapest, 2009. szeptember 22.

Bánki Erik
elnök
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