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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi ésszámvevőszéki 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 túli

magyarok bizottsága, Mez őgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási é s
tudományos bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és turisztika i

bizottsága, megvitatta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számon
beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a Házszabály 120 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a

bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás mellékleteként az Országgyűlés elé

terjeszti . A bizottságok véleményénekösszefoglalója szóban hangzik el, előadófa: Szabó Laio s

alelnök (MSZP), a kisebbségi vélemények el őadófa: Domokos László alelnök (Fidesz) .

Budapest, 2009 . október 1 .

V . g Mihály
a Költsé eté i bizottság elnöke
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Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2009 .
szeptember 28-i ülésén a törvényjavaslatot - a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 .§ (2)
bekezdése alapján - megvitatta és azt — a Házszabály 95 .* (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megvizsgálva — általános vitára alkalmasnak tartotta . (16 igen és 13 nem
szavazat mellett )

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai áttekintve a 2010 . évi költségvetési törvényjavaslat főbb számait ,
figyelembe véve az abban megjelenő tendenciákat és prioritásokat, összességében általános
vitára alkalmasnak tartották az előterjesztést.

A bizottság tagjai kiemelték, hogy mind a gazdaságpolitikai elemz ők, mind a kormány a
2009. évben bekövetkezett GDP-csökkenés után 2010-ben további 0,9 százalékos GDP -
mérséklést prognosztizál . Ehhez egy 4,1 százalékos infláció tartozik, valamint egy mínusz 3, 4
százalékos folyó fizetésimérleg-hiány. Ezek a kiinduló makrogazdasági feltételek alapozzá k
meg, hogy a költségvetés bevételi oldalán milyen számoknak kell szerepelni, és ebb ő l adódóan
a kiadási oldal már determinálttá válik .

A bizottság tagjai rámutattak arra, hogy a konvergenciakritériumok szerint a Magya r
Köztársaság vállalta, hogy 2010-ben 2009-hez képest tovább csökkenti az államháztartás
eredményszemléletű hiányát, vagy közkeletű nyelven szólva az ESA-hiányt . Ennek a mértéke
2010-ben 3,8 százalék, és a fejezeti füzetekben szerepl ő kitekintés alapján ezek az értékek
2013-ig tovább mérséklődnek, lehetővé téve azt, hogy elérhető közelségbe kerüljön
Magyarország számára a maastrichti kritériumok egyikének teljesítése, azaz a hiány 3 százalék
alá mérsékl ődjön. A fejezeti füzetek tehát 2011-re 2,8, 2012-re 2,5, 2013-ra pedig 2, 2
százalékos GDP-arányos hiányt prognosztizálnak .



A 2010. év fő prioritása a pénzügyi egyensúly biztosítása, és ebbő l adódóan látszik az,
hogy a fejezetek többségénél szigorú, takarékos gazdálkodást ír elő a 2010-es költségvetés .

A bizottság tagjai részletesebben els ősorban a költségvetési törvényjavaslat XIV .
Igazságügyi és rendészeti Minisztérium fejezettel, a VI . Bíróságok fejezettel és az
Ügyészség fejezettel foglalkoztak . Kiemelték, hogy a kormánnyal való el őzetes egyeztetés
eredményeképpen az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és a Legfőbb Ügyész i s
benyújtotta a költségvetési tervezetet az Országgy űléshez .
A bizottság tagjai kiemelten fontosnak tartják azt, hogy az ügyészségek és a bíróságo k
zavartalanul el tudják látni a feladatukat . Dr. Bárándy Gergely (MSZP) képvisel ő , az Országo s
Igazságszolgáltatási Tanács tagja elmondta, hogy az OIT is azon a véleményen van, hogy a
beterjesztett költségvetés alapján, ha azokat a forrásokat rendelkezésére bocsátják a bíróság i
fejezetnek, akkor a zavartalan működés biztosított lesz 2010-ben is .
Ugyanez vonatkozik az Ügyészség fejezetére is, hiszen költségvetési támogatásuk csökkenés e
nagyságrendileg hasonló a Bíróság fejezetéhez. Az eltérés oka pedig nem más, mint hogy az
ügyészségi fejezetet vagy az ügyészségek munkáját kevésbé érintik az elfogadott
jogszabályváltozások, mint a bíróságokét. A bizottság tagjai rámutattak arra, hogy a
közbiztonság megteremtésének igénye tükröződik vissza az Igazságügyi és rendészet i
Minisztérium fejezetében megtalálható számadatokon, hiszen a rendvédelem tárgykörében
kifejezett emelkedés mutatható ki .

A bizottság tagjai mindhárom fejezet vonatkozásában a költségvetési számoka t
elfogadhatónak tartják, ezért úgy foglaltak állást, hogy a törvényjavaslat általános vitár a
bocsátását támogatják.

Budapest, 2009 . szeptember 28 .

Dr. Csiha Judit
a bizottság elnöke



Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága 2009. szeptember 30-i ülésén a
törvényjavaslatot — a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján —
megvitatta, és azt — a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 13 igen, 10 nem) .

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetésérő l szóló
T/10554 . számú törvényjavaslatot és a kapcsolódó Állami Számvev őszéki jelentést. A javaslato t
általános vitára alkalmasnak találta és az alábbi többségi véleményt alakította ki .

A bizottság többsége tudomásul vette, hogy gazdasági válság határozza meg a 2010 . évi
költségvetés lehetőségeit, hogy az előterjesztő az ez évi folyamatok figyelembevételéve l
alakította ki a kereteket . A GDP 2009. évhez képest várhatóan 0,9 %-os növekedése, illetve az
államháztartás hiányának 2010-ben 3,8 %-ra csökkentése már az előkészítés során meghatározta
a mozgásteret. Az ősszel elfogadott adómódosítási csomag csökkenti az állami bevételeket ,
illetve a kiadási oldalon jelentős szigorításoknak kell megjelenniük .

Ezek az általános folyamatok az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségbiztosítási Alap
bevételi és kiadási oldalát egyaránt érintik .
Az Egészségügyi Minisztérium fejezetének el őirányzatai a korábbi években megindítot t
programok folytatására koncentrálnak : a légimentés működtetésének támogatása (828,2 milli ó
Ft), az altató- lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások (1364,0 millió Ft), tovább á
oltóanyag beszerzésre 4026,0 millió forint, illetve a H1N1 típusú influenza vakcina beszerzésér e
3746,0 millió forint áll rendelkezésre .



Az E. Alap gyógyító-megelőző elő irányzatának 719,6 milliárdos mértéke az idei várható 71 4
milliárdos teljesítéshez képest kismértékben emelkedett . Az előirányzat a jelenleg folyó
tárgyalások eredményeképpen még tovább növekedhet . Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az
adótörvények módosításai 18 milliárd forintos köztehercsökkenést eredményeztek az ágaza t
vonatkozásában, mely a mozgásteret bővíti .

Összességében a 2010. évi költségvetés az egészségügyi ágazat vonatkozásában a gazdaság i
válság hatásait tompítja . A rendelkezésre álló előirányzatok a szintentartást biztosítják, a jövő
évre vonatkozóan zárolással nem számolnak.
A többség egyetértett azzal, hogy törekedni kell arra, hogy a több pénzt hatékonyabban osszuk el :
az erőteljes alkalmazkodásnak, a struktúra átalakításának nincs alternatívája, bár rövidtávon
politikai realitása sem .
Tudomásul kell vennünk, hogy nem lehet minden területet, el ő irányzatot prioritásként kezelni, a
jelenlegi helyzetben a járványügyi biztonság, a mentés, a sürg ősségi ellátás garantálása élvez
elsőbbséget .

A vitában ismét felmerült az APEH és az OEP közötti adatszolgáltatás problémája, melybe n
előrehaladást értek el, ezt a fejl ődést segítheti az OEP számára el ő irányzott 1,3 milliárd forinto s
informatikai fejlesztés is .

A Bizottság többsége tudomásul vette, hogy a benyújtott törvényjavaslatban szerepl ő egyes
előirányzatok nem biztosítanak teljes körűen fedezetet az adott intézmény vagy szervezet álta l
ellátott feladat végrehajtására, de szeretné vizsgálni a lehetőségeket egyes előirányzatok
emelésére (ÁNTSZ, OVSZ) .

A Bizottság a vitát követően a 2010. évi költségvetésrő l szóló törvényt 13 igen szavazattal, 1 0
nem ellenében általános vitára javasolja az Országgy ű lésnek.

Budapest, 2009 . szeptember 30.



Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

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

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 2009 . szeptember
29-i ülésén a törvényjavaslatot — a Házszabály 95 . ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése
alapján — megvitatta, és azt — a Házszabály 95 .5V (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva — általános vitára alkalmasnak tartotta (10 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenleg i
világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekb ől következő
károk enyhítését, továbbá lehet őség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége
határozza meg. A magyar gazdaságot egy megkezdett, de még teljes mértékben be ne m
fejezett konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság sokkhatása .
A 2010-es költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kit űzött hiánypálya,
valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló
törvényben rögzített, az elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabál y
determinálja .
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Nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő tételek

300,0 M Ft támogatás jut kisebbségpolitikai tevékenység támogatására . Az elő irányzat
részben a pénzügyi nehézségekkel küszköd ő, válságos helyzetbe jutott kisebbségi
intézmények, szervezetek, önkormányzatok m űködési zavarainak elhárítására, illetve
kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos intézmények, rendezvények, programo k
eseti támogatására, nemzeti és etnikai kisebbségek képvisel ő inek elismerésére szolgál .

370,1 M Ft a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítván y
működését szolgálja. A Közalapítvány pályázati úton nyújt támogatást a kisebbség i
kutatásokhoz, a nemzetiségi színjátszáshoz, a kisebbségi filmművészet kiemel t
programjaihoz, kisebbségi érdekvédelmi tevékenységhez, továbbképzésekhez, a
kisebbségi sajtó működéséhez .

Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igény ű gyerekek ,
tanulók közoktatási ellátásának támogatása keretében a nemzetiségi tankönyvekkel
kapcsolatos feladatok ellátásra van lehetőség. Erre 80,0 M Ft-ot irányzott elő a
költségvetés .

Nemzetiségi oktatási programokra szánt 20,0 M Ft el őirányzatból megvalósulhat az
óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani továbbképzése az anyaországban, vag y
hazai tanfolyamokon anyaországi szakemberek közrem űködésével ; anyaországi
anyanyelvi programok az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadása; anyaországi
tankönyvek behozatala ; kiküldetéssel kapcsolatos költségek .

Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatására elkülönített 500,0 M Ft-bó l
segítik a hátrányos helyzetű, különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével ,
oktatásával kapcsolatos országos szolgáltató rendszer kiépítését és működését . Ugyancsak
ebből a keretből valósul meg a cigány zenei kultúrát magas fokon művelő és oktató haza
szervezetek működésének támogatása.

Az „Útravaló” ösztöndíj program, amely a hátrányos helyzet ű diákok támogatására ,
valamint a természettudományok iránt érdekl ődő diákok tehetséggondozására jött létre
2010-ben 1 .100,0 M Ft —tal folytatódik tovább .

A kisebbségi kultúra támogatása a közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbség i
kultúra támogatása soron jelenik meg 1 .350,0 M Ft összeggel .

A Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi integrációját el ősegítő
kormányzati feladatokat határozza meg . A következő évben erre a feladatra 100,0 M t ál l
majd rendelkezésre .
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A roma telepeken él ők lakhatási és szociális integrációs program alapvető célja, hogy a
lakhatási, szociális, foglalkoztatási és oktatási ágazatba történő beavatkozásokkal ,
komplex módon segítse az alacsony státuszú lakosok társadalmi integrációját, illetve azon
települések esetében, ahol a lakosság többsége az alacsony státuszú csoportokhoz tartozik ,
a szegregációs mechanizmusok megfékezése, és a laksűrűség csökkentése a legfontosabb
törekvés. Erre a feladatra 2010-ben 1 .000 M Ft támogatás jut .

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 400,0 M Ft-os támogatása a z
esélyegyenlőség megteremtése érdekében ösztönzi és sokoldalúan támogatja a rom a
fiatalok tanulmányait .

Egyházakat érintő tételek

A 3 .645,0 M Ft összegű felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központ i
előirányzatból részesülnek többek között az egyházi intézmények államilag támogatot t
nappali tagozatos hallgatói, valamint az egyházi fels őoktatási intézmények
kollégiumainak és az egyházak és szervezeteik által fenntartott fels őoktatási
diákotthonok .

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás soron 86 .991,3 M Ft szerepel
a jövő évi költségvetésben . Ezen előirányzat terhére biztosítandó a közoktatás i
közfeladatot ellátó egyházak, valamint országos kisebbségi önkormányzatok kiegészít ő
támogatása .

Az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésére előirányzott 2 .520,0 M Ft a
hitéleti szakokon, az államilag támogatott hallgatók után biztosítható képzési é s
fenntartási költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a
normatívák változását is .

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) előirányzata 5 .600,0 M Ft ,
amely az egyházi fels őoktatási intézmények világi szakjain államilag támogatott
képzésben részesülő hallgatók után biztosítható képzési, tudományos célú és fenntartói
támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a normatívák változását is .

A szociális feladatokat ellátó egyházi fenntartók a m űködési támogatáson túl egyházi
kiegészítő támogatásra is jogosultak. A támogatás mértéke 2010-ben 6.000,0 M Ft .

További, egyházakat megillető központi költségvetési hozzájárulások: az egyház i
közgyűjtemények és közművelődési intézményeknek szánt 652 M Ft-os támogatás ;
hittanoktatás 3 .008,0 M Ft; egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezése és
kiegészítése címen 8.212,5 M Ft; átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 10 .046,2 M
Ft; 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít ő egyházi személyek



jövedelempótléka 1 .555,0 M Ft, egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 45,0 M Ft ;
valamint kormányzati rendkívüli kiadásként szerepel a volt egyházi ingatlanok tulajdon i
helyzetének rendezése 2 .500,0 M Ft .

Esélyegyenlőségi tételek

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 201,5 M Ft-ból gazdálkodhat a következ ő évben .
A civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazására el őirányzott 113,0
M Ft, elsősorban olyan civil szervezetek támogatására szolgál, amelyek az anti -
diszkriminációs folyamatot elősegítik, közvetlen kapcsolatban állnak a diszkrimináció t
elszenvedőkkel, az állampolgárokkal .
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenl őtlenségek csökkentését
elősegítő programok támogatására 40,0 M Ft jut 2010-ben, az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatására pedig 595,0 M Ft
az elő irányzat .

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

Budapest, 2009. szeptember 30.
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Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a 2009 . szeptember 29-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) .

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottsága 2009 . szeptember 29-i ülésén megtárgyalta a költségvetés i
törvényjavaslatot . A bizottság kiemelt figyelmet fordított a tervezet európai uniós
vonatkozásaira, amelyekr ő l az alábbi véleményt alakította ki .

Az Európai ügyek bizottsága üdvözölte azt a három éve tartó gyakorlatot, amely szerint
az uniós támogatások előirányzatai teljes egészében egy önálló, a XIX . „Uniós
fejlesztések” című fejezetben kerülnek megtervezésre, összhangban az Állami
Számvevőszék korábbi ajánlásaival. Ez a megoldás növeli az uniós források
felhasználásának áttekinthet őségét.

A bizottság a költségvetés egyenlegére és adósságára vonatkozó mutatókat az Európa i
Unió ESA 95 módszertanának figyelembevételével vizsgálta . 2010-ben a kormányzat i
szektor hiánya e módszertan alapján a GDP 3,8%-át, a kormányzati szektor adóssága a
GDP 79,2%-át teszi ki . Megállapítható, hogy a konvergencia programhoz kapcsolódóan
az Európai Unió részére készített 2009 . májusi jelentéshez viszonyítva a törvényjavaslat a
makrogazdasági adatok tekintetében nem tartalmaz lényeges módosítást .



Az Európai ügyek bizottsága nagy hangsúlyt fektetett a Magyar Köztársaság és a z
Európai Unió költségvetési kapcsolatainak elemezésére, hiszen a világgazdasági válsá g
idején az EU-források jelentik az ország gazdaságának élénkítésére szolgál ó
legmeghatározóbb küls ő forrást . Magyarország uniós forrásokból a GDP 3,5%-ának
megfelelő összeget használhat fel jövő évben. A költségvetésben megjelen ő EU források
646 Mrd forintot tesznek ki, amelyet 188 Mrd Ft költségvetési forrás egészít ki . A
költségvetésen kívüli uniós források közül legjelent ősebb a közvetlen termelői
támogatások címen a gazdáknak juttatandó 234 Mrd Ft. Jövő évben az agrártermelők
támogatása a régi EU-tagállamok termel ői támogatásának 70%-át éri el .

A 2011-es magyar EU-elnökségre a Külügyminisztérium fejezetében 9 Mrd Ft kerül t
elkülönítésre, amelyet az Államreform operatív program 2 Mrd Ft-al egészít ki .

A bizottság megállapította, hogy a 2010 . évben az uniós támogatások, és a közösségi
költségvetésbe történő befizetések egyenlege az el őző évekhez hasonlóan pozitív marad .

A 2010. évre tervezett az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulások összese n
220,7 Mrd Ft-ot tesznek ki, amely a 2009. évre prognosztizált várható 230 Mrd F t
összeghez mérten 4,1%-os csökkenést jelent. A törvényjavaslat szerint az EU által
biztosított források el őirányzatai nem növekednek 2009-hez képest, azonban a
támogatások felhasználása az idei évhez képest magasabb szintre emelkedhet .

Az uniós források felhasználásnál három szabály érvényesül : a kötelezettségvállalások és
kifizetések rendszere egymástól elkülönül ; a költségvetési fej ezeten belül lehetőség lesz
átcsoportosításra, illetve a hazai társfinanszírozási elő irányzatok felülről nyitottak.

A bizottság tagjainak többsége úgy értékelte, hogy a rendelkezésre álló korlátozot t
költségvetési lehetőségek ellenére az uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartás i
társfinanszírozás összegei, valamint a törvényjavaslat által meghatározott, a forráso k
rugalmas felhasználását biztosító eszközök lehetővé teszik, hogy ne legyen költségvetés i
akadálya az uniós források hatékony és lehető legteljesebb mértékű felhasználásának. Az
Állami Számvevőszék véleménye szerint a jövő évi költségvetés uniós forrásainak
felhasználása végrehajtható .

A fentiekre tekintettel, az Európai ügyek bizottságának többségi álláspontja szerint a
törvényjavaslat általános vitára alkalmas .

Budapest, 2009. szeptember 29.

Kocsi Lászl ó
a bizottság alelnöke



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2009. szeptember28--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, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A magyar gazdaságpolitika céljait, a világgazdasági körülményekhez igazodva, továbbra is a
negatív folyamatokból eredő károk enyhítése, a válságból történő kilábaláshoz szükséges lépések
megtétele határozza meg. A rövidtávú intézkedéseken túl a Kormány strukturális változtatásai
hozzájárulnak az államháztartás fenntartható egyensúlyához, a versenyképesség javulásához, a
foglalkoztatás szintentartásához .

2010-től a javuló küls ő értékesítési lehetőségek és a megkezdett kormányzati intézkedések
magasabb bérdinamikát és létszámbővítést tesznek majd lehetővé. Mindez azonban nem tudj a
majd teljesen ellensúlyozni az év első felében még jelen lév ő kedvező tlen bázishatásokat, aminek
következtében éves szinten 1% feletti létszámcsökkenés várható . A 2010-es éves átlagos infláció ,
az év elejére prognosztizálható magas érétkek után csökkenő tendenciát mutatva 4,1%-ra, a GDP
értéke a fiskális kiigazító intézkedések lakosságra gyakorolt áthúzódó negatív hatása miatt 1%-o s
csökkenésre becsülhet ő .

A Konvergencia programban kitűzött hiánypálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a
költségvetési felelősségről szóló törvény alapján a maastrichti egyenlegmutató csökken, ezze l
2010-re az államháztartás eredményszemléletű hiánya a GDP 3,8%-ában várható. Az
államháztartás egyensúlyának javításával a Kormány biztosítja, hogy Magyarország teljesíts e
azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez szükségesek, valamint hozzájárul



ahhoz, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütembe n
közelítsenek az Európai Unió átlagához .

Az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása során erősödik a nyugdíjrendszer
fenntarthatósága, célzottabbá válnak a társadalmi juttatások, takarékosabbá válik az állami
intézményrendszer működtetése. Az állami kiadások további csökkentését szolgálja, hogy a
közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg, a megsz űnő 13 . havi illetményt
pedig a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészít ő juttatás váltja fel .

A foglalkoztatás erősítése érdekében 2010-ben folytatódik az élőmunkát érintő közterhek, így a
munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó markáns csökkentése, amelyet a tétele s
egészségügyi hozzájárulás és a magánszemélyek 4%-os különadójának megszüntetése kísér .

A személyi jövedelemadózásban 2010-től az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltató által
fizetendő járulékokkal, egészségügyi hozzájárulással növelt összege. Az adótábla sávhatára 1, 9
millió forintról 2010-ben 5 millió forintra emelkedik, míg az adómértékek 18 és 36%-ról 17 é s
32%-ra csökkennek.
Változnak az adójóváírás szabályai is : 2010-től az adójóváírás a munkáltatói járulékokkal növel t
bér 17%-a, de legfeljebb havi 15 100 forint, a jogosultsági határ 3 188 000 forint, amelyt ől az
adójóváírás „kifuttatása” 12%-kal történik.

A központi költségvetés személyi jövedelemadó-bevétele 1881,1 milliárd forint lehet, ami 181, 3
milliárd forinttal, 8,8%-kal alacsonyabb a 2009 . évi költségvetési törvény által elő irányzott
összegnél. A 2010 . évben a nemzetgazdasági szintű bér- és keresettömeg az intézkedések hatására
kb. 1,4%-kal emelkedik.

A munkáltatók által fizetendő járulék mértéke 2010-t ől általánosan 27%-ra csökken, a minimálbé r
kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt az egyéni és a társas vállalkozóknál felváltja a
munka valós piaci értékéhez igazodó új alsó határ .

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásának
ösztönzése érdekében, így 2010-tő l az ötszörösére, 964 500 Ft/fő/év-re emelkedik a rehabilitáció s
hozzájárulás, a kötelez ő foglalkoztatási szint (5%) változatlansága mellett .

A tőkére rakódó terhek enyhítése és az egységes társasági adóztatás bevezetése érdekében 2010-t ő l
szélesebb lesz a társaságiadó-alap : megszűnnek bizonyos adóalap kedvezmények, de hatályba n
maradnak többek között a beruházáshoz, a foglalkoztatáshoz és a K+F tevékenységhez kapcsolód ó
kedvezmények. Az adókulcs 2010-ben 16%-ról 19%-ra emelkedik, megmarad azonban az 5 0
millió forint adóalapig, meghatározott feltételek teljesülése esetén érvényesíthető 10%-os
adókulcs, illetve ellensúlyozza az adó emelését a 4%-kos különadó megsz űntetése .

A közszféra 2010 . évi bérpolitikája továbbra is a konvergencia program feltételrendszerének ,
továbbá a kormány válságkezeléssel kapcsolatos cselekvési programjának megfelel ően alakul . A
kisebb, olcsóbb és hatékonyabban működő állam megteremtésének céljából a korábbi évekbe n
elrendelt létszámcsökkentési és szervezeti intézkedések végrehajtása befejez ődött, további
központi intézkedés hatásával a jövő évi költségvetés nem számol . A 2010 . évre tervezett létszám
így 261 ezer fő , közel azonos a 2009. évre tervezettel .

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási el ő irányzata: 194,0 milliárd forint, bevétel i
előirányzata 39,2 milliárd forint, támogatási el ő irányzat :154,8 milliárd forint .



Az SZMM felügyelete alatt álló intézmények folyamatos működéséhez 2010-ben is biztosítottak a
pénzügyi források . A fejezetben tervezett költségvetési források alapvetően lehetővé teszik a
korábbi években indított programok folytatását . A fejezetben a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzációra, a szociális intézményi foglalkoztatá s
támogatására és a megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatásra
a javaslat összesen : 45 milliárd forintot tartalmaz .
A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást
szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatá s
hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történ ő ösztönzése .
A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a gyermekek
napközbeni elhelyezési lehetőségeit . A költségvetés mintegy 5000 új bölcs ődei férőhely
működtetéséhez járul hozzá, kiemelten támogatja a családi napközit, és új ellátási formakén t
ismeri el a családi gyermekfelügyeletet .
A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatí v
hozzájárulások száma, élve a lakosságarányos hozzájárulások összevonási és a szociáli s
szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségeivel .

A Munkaerőpiaci Alap 2010. évi összes bevételét 332 163,0 millió Ft-ra, összes kiadását
313 763,0 millió Ft-ra, az Alap GFS egyenlegét ennek megfelel ően 18 400,0 millió Ft-ra tervezi a
költségvetés .
A közteherviselés rendszerének átalakításával 2010 . január 1-jét ől megszűnik a munkaadói, a
munkavállalói és a vállalkozói járulék, így jöv őre a Munkaerőpiaci Alap bevételi forrását
tervezetten az egészségbiztosítási- és munkaer őpiaci járulék 23,8%-a képezi .
A rehabilitációs hozzájárulás emelése 62 393,0 millió Ft bevételt eredményez . A szakképzés i
hozzájárulás tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek autonóm módon választhatják meg a
hozzájárulási kötelezettségük teljesítésének formáját . A kötelezettség mértéke változatlanul 1,5% ,
így a hozzájárulásból befolyó bevétel várhatóan 49 000,0 millió Ft lesz .

A Munkaerőpiaci Alapból az aktív támogatásokon belül a foglalkozatási és képzés i
támogatásokból finanszírozható a foglalkoztatási alaprész decentralizált, központi, valamin t
képzési kerete . A korábbi évekhez hasonlóan az Alap 2010-ben is biztosít forrást a Társadalm i
Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára . Továbbra is folytatódnak az ún .
„egycsatornás finanszírozással” megvalósuló TAMOP programok . A konstrukció esetében az Alap
előfinanszírozóként működik, és a kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az Ala p
pénzellátási rendszerén keresztül jutnak hozzá . A foglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékkedvezmény el őirányzata tartalmazza a pályakezd ő fiatalok START kártyával történő
foglalkoztatása után járó kedvezményt . A START kártyával várhatóan 25-30 ezer fő
foglalkoztatása valósul meg havonta . A szakképzési és felnőttképzési támogatásokból a
jogszabályban meghatározott szakképzési célú feladatok megvalósítására, az iskolarendszere n
kívüli felnőttképzési célok támogatására kerül sor . A rehabilitációs célú munkahelyteremtő
támogatás a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosító munkahelyek
számának növelésére hivatott . A passzív kiadások közül álláskeresési támogatásként az
álláskeresési járadék és az álláskeresési segély állapítható meg . Álláskeresési járadékban a
tervévben – az álláskeres ővé vált vállalkozókat is figyelembe véve —havrnrt~ átlagosan 147 eze r
fő , álláskeresési segélyben havonta 46 ezer fő részesül .

Budapest, 2009. szeptember 28.
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Az Országgyű lés Gazdasági és
informatikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 2009 . szeptember 30-ai ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 16 igen, 10 nem)

Bizottsági vélemény :

A költségvetési törvényjavaslatot mindig az adott gazdaságpolitikai környezetben kell vizsgálni ,
jelen esetben a világgazdasági válsággal, annak várható alakulásával összhangban .
A 2010. év legfontosabb feladatai : az államháztartás egyensúlyának megtartása; a gazdasági
növekedés feltételeinek megteremtése . Ami a költségvetésben testet ölt, a kilábalást segít ő
cselekvés szükségessége .

A növekedés ösztönzésének egyik lehetséges útja az államháztartási hiány „elengedése”. Ezt
azonban az országért felel ősséggel gondolkodók jól tudják . Ezt csak néhány felelőtlen politiku s
követeli . A hiánycél felrúgása az államháztartás és a magánemberek számára kiszámíthatatla n
következményekkel járna.

2010-re a 2009 . évinél kisebb mértékű további csökkenésre kell számítani . A bevételek
csökkenése a csökkenő GDP és a 2009-ben már eldöntött adócsökkenés miatt elkerülhetetlen .
Az államháztartási bevétel csökkenése a vállalkozásoknál és a magánszférában nagyob b
jövedelmet hagy, amely a belföldi kereslet növekedését eredményezheti . Nem túlzom el a
belföldi kereslet hatását a gazdasági növekedésre .
A hiánycél tartása követeli a kiadások további csökkentését . A kiadáscsökkentés a bizottság
ellenőrzési hatáskörébe tartozó tárcákat különböző módon érinti .
A közlekedési hírközlési és energiaügy:
A legjelentősebb a közösségi közlekedés költségtérítésének 40 Mrd forintos csökkentése . A
teljesítéshez lényeges hatékonyságjavulásra van szükség .



A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban az EU-s pályázatokhoz szükséges öner ő
rendelkezésre áll .
A költségvetés megteremti a feltételét annak, hogy az államháztartás hiánya a GDP-hez
viszonyítva 3 % alatt legyen .
Közös felelősségünk a strukturális változások folytatása annak érdekében, hogy az újraelosztás
mértéke tovább csökkenjen, az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek megfeleljünk .

Budapest, 2009. szeptember 30.



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2009 . szeptember 29-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 9 igen, 7 nem, tartózkodás nélkül)

Bizottsági vélemény :

Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium fejezet törvényjavaslat szerinti támogatási el őirányzata 262 410, 9
millió forint, kiadási főösszege 279 097,9 millió forint . A fejezet költségvetése tartalmaz tovább i
29 110 millió forintot Hadfelszerlés-fejlesztési programok címen, aminek felhasználását a
központi bevételi előirányzatok teljesülésének függvényében, a Kormány engedélyezheti .
Amennyiben e forrás felhasználása a HM számára lehet ővé válik, a kiadási főösszeg eléri a GDP
1,17%-kát, és így a gazdasági válság ellenére tartható a védelmi kiadások GDP-hez viszonyítot t
arányának előző évi szintje . A fejezet gazdálkodásának 2010 . évi céljai lényegében megegyeznek
az előző évi célkitűzésekkel. Eszerint 2010-ben is a haderőreform során kialakult új szervezeti
struktúra és működési rend megszilárdítására, és a már megkezdett, a Magyar Honvédség 10 éve s
stratégiai tervéhez igazodó képesség-fejlesztési programok továbbvitelére törekszik a Kormány .
Ennek megfelelően 132 milliárd forintot biztosít a törvényjavaslat a meglévő személyi állomány
juttatásainak finaszirozására, ami 9 milliárd forinttal haladja meg a 2009-ben tervezett
előirányzatot. Bár az előző évinél kisebb forrásokkal, de tovább folytatódik a gépjármű
beszerzési és modernizációs program, valamint a tábori híradó és informatikai rendszere k
fejlesztése. A Gripen programra a költségvetés 2010-ben csaknem 24,7 milliárd forintot fordít . A



költségvetési javaslat a NATO tagságból eredő követelmények teljesítésén túl, biztosítja a
Magyar Honvédség nemzetközi missziókban vállalt kötelezettségeinek ellátását .

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

A fejezet kiadási elő irányzata 338 368,7 millió forint, ami 23 207 millió forinttal haladja meg a
2009. év kiadási előirányzatát . A kiadások finanszírozására a törvényjavaslatba 304 813,7 millió
forint támogatási el ő irányzat és 33 055 millió forint bevétel került tervezésre .

A 2010-es költségvetés tervezése során a közbiztonság meger ősítése prioritást élvezett . Ennek
megfelelően a törvényjavaslat fedezetet biztosít a 2009-ben megindított programok folytatásáho z
(közbiztonsági-háló program), és a szeptemberben meghirdetett „Biztonság és rend” progra m
végrehajtásához. A Rendőrség címen belül 8 milliárd forint támogatási többletet irányoz el ő a
költségvetési javaslat a Rend őrség megerősítésére, míg a program többi elemének
végrehajtásához szükséges források a fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek
megtervezésre . Ide tartozik az Országos Polgárőr Szövetség támogatására el ő irányzott 724,6
millió forint, és a közbiztonsági feladatterv támogatása cím ű elő irányzat, ami többek között az
un. „településőr” program finanszírozását biztosítja . A határrendészeti feladatok magasabb
színvonalú ellátásának elősegítésére a Külső Határok Alapból 1 823,6 millió forint uniós és 663,4
millió forint hazai költségvetési támogatás fog rendelkezésre állni 2010-ben .

A költségvetési javaslat az IRM fejezet címrendjét az el őző évhez képest 2 tekintetben módosítja .
A rendészeti szakközépiskolák felügyelete, és ennek megfelel ően a költségvetési elő irányzatok i s
az „Oktatási Igazgatás” címtől a „Rendőrséghez” kerülnek át . A megmaradó feladatokhoz
igazodóan az „Oktatási Igazgatás” cím elnevezése „Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezel ő
Központra” változik. A költségvetés a rendészeti szakközépiskolák hallgatói létszáma „Biztonság
és Rend” programban meghirdetett emelésének költségeit a Rend őrség számára biztosítja . A
címrendet érintő további változás, hogy az Igazságügyi Szakértő i Kutató Intézetek és a Bűnügyi
Szakértő i Kutató Intézet költségvetését közös cím tartalmazza .

A büntetés-végrehajtás cím költségvetési támogatása javaslat szerint 38 065,9 millió forint, am i
13%-kal haladja meg az előző évit . A megnövekedett összeg tartalmazza a 2008-ban átadott PPP
konstrukcióban megépült bv. intézetek (Szombathely, Tiszalök) működtetésével kapcsolatos
kiadásokat is . A költségvetési javaslat a megnövekedett fogvatartotti létszámra tekintettel 1
milliárd forint többlettámogatást biztosít a büntetés-végrehajtás számára .

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és a Rend őrtiszti Fő iskola költségvetés i
támogatásának összege az előző évhez képest lényegesen nem változik, takarékos gazdálkodá s
mellett a működési feltételek biztosítottak .

Budapest, 2009. szeptember 29.

Keleti Györ~5
alelnö k
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Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális és családügy i

bizottsága

Bizottságiajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 2009 . szeptember 29-i ülésén
a törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján —
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 14 igen, 7 nem, 1 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A tervezet szerint jövőre a GDP -0,9%-kal csökken, az infláció 4,1%-os lesz . A háztartások
fogyasztása 2,1%-kal csökken majd. A hiánya GDP 3,4%-át teszi ki .

2010-re a költségvetés folyó áron 26300 milliárd forint GDP-vel számol .Az államháztartá s
konszolidált kiadásainak megoszlását nézve az látható, hogy a legnagyobb része a jólét i
funkciókra fordítódik. Ez lényegében azt jelenti, hogy a teljes kiadás 61,2% megy az oktatásra ,
egészségügyre, szociális ellátásokra és szolgáltatásokra illetve a nyugdíjakra .

Az államháztartás konszolidált GDP arányos kiadásait tekintve a jóléti kiadások nagyság a
30,87%-ot (2009. évi terv: 30,25%) tesz ki . Ezen belül a társadalombiztosítási és jólét i
szolgáltatásokra (szűkebben vett szociális terület) 17,9% fordítódik, a 2009-es 17,2%-hoz képest .

A 2008-ban kirobbant gazdasági és pénzügyi világválság miatt a jóléti kiadások területén töb b
kiadáscsökkentésre is kényszerült a kormány . Ezeknek egy része a 2009 . évi költségvetésben már
megvalósult . További változásokat hoztak a 2009. tavaszán elfogadott egyensúlyteremt ő lépések .

Ennek keretében többek között :
– erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága:
- 2010-től megváltozik a nyugdíjindexálás szabályozása, (a főszabály az inflációkövető

indexálás, az átlagkereset növekedése a GDP változásától függ ően kerül figyelembevételre),



- a 13 . havi nyugdíj megszűnik, helyette a GDP növekedéséhez kötött feltétele s
nyugdíjprémium kerül bevezetésre ,

- a 2010 április 30-a után született gyermekek esetében a gyermekgondozási segély id őtartama
egy évvel lerövidül, a gyermekgondozási díj jogosultsági id őtartama az előzetes biztosítási
jogviszony hosszához igazodik,

- a családi pótlék összege nem emelkedik, továbbá a családi pótlékra való jogosultság
korhatára csökken, a gyermek 23 éve koráról 20 . évben kerül meghatározásra .

Valamint fontos kitétel, hogy a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociáli s
ellátások két évig nem emelkednek .

A kormány tervei szerint az állam kiadásainak mérséklésével a tartós növekedéshez — s
egyben az euroövezeti csatlakozáshoz — szükséges egyensúlyi feltételek megteremt ődnek, és
létrejönnek az egyensúly hosszabb távú, biztonságos fenntartásához szükséges feltételek .

Családi támogatások, szociális juttatások
Az egyes ellátások el ő irányzatainak tervezésénél figyelembe vették, hogy a családi pótlék, az

anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az életkezdés i
támogatás, továbbá a pénzbeli és szociális támogatás összege 2010-ben nem emelkedi k

A családi pótlék elő irányzatának megállapítása az ellátásban részesül ők létszámának 0,5%-o s
csökkenésére figyelemmel történt . A létszámcsökkenés oka, hogy 2010 . szeptemberét ől a sajáto s
nevelési igény ű középiskolai tanulók kivételével a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár ,
amelyben a tanuló betölti a 20 . életévét .

Az anyasági támogatás elő irányzatának megállapítására a 2008-ban realizált szinten került sor .
A gyermekgondozási segély esetében az ellátásban részesül ők számának csekély mértékű

(1%-os) növekedése várható, míg a gyermeknevelési támogatásnál a támogatást igénybe vev ők
száma várhatóan a 2009 . évi létszámmal egyezik meg .

Az apákat megillető munkaidő kedvezmény távolléti díjának megtérítésére tervezet t
elő irányzat a keresetek várható növekedésének, továbbá a munkaid ő-kedvezményt igénybe vevők
mintegy 2%-os csökkenésének figyelembevételével került meghatározásra .

A pénzbeli és szociális támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők
részére járó évi kétszeri pénzbeli támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezetéül
szolgál . Az elő irányzat tervezése a várhatóan 5%-kal emelked ő jogosulti létszámra figyelemme l
történt .

Az életkezdési támogatás előirányzatának meghatározása változatlan létszám
figyelembevételével történt .

Onkormányzati finanszírozá s

Az önkormányzatok támogatását érint ő csökkentések közül 10,3 milliárd forint a szociáli s
területet érinti . Ez a következőkbő l áll : a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályaina k
módosítása: 5,9 milliárdot, a pénzbeli ellátások szabályváltozás pedig 4,4 milliárdot jelent .

Az ingyenes étkeztetés kiterjesztése a rászoruló 7 . osztályos tanulókra 500 millió forin t
többletet jelent.

A gyermekszegénység elleni program keretében 2010 . évben is 2,4 milliárd forint
központosított elő irányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését .
Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehet ővé az ellátást . Az elő irányzatból támogatásra azok a
települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári id őszakban a rendszere s
gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak .
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A kedvezményes étkeztetés támogatásának csökkenése 17 milliárd forintot jelent . Az ezze l
kapcsolatos problémákra az Állami Számvev őszék is felhívta a figyelmet jelentésében . Úgy
véljük, hogy a gyermekek étkeztetésének normatívája nem csökkenhet ekkora mértékbe n
(harmadára) . Ez az önkormányzatok számára jelent jelentős többletterhet, mivel a törvényi
elő írások alapján kötelesek ingyenesen illetve kedvezményesen ellátni a rászoruló gyermekeket .
Mindennek következtében romolhat az ellátás színvonala is .

A „Legyen Jobb a Gyermekeknek Nemzeti Stratégiában” vállalt célkit űzések és az abban
foglaltak elvek alapján is úgy gondoljuk, hogy a z ingyenes étkeztetés normatíváj ának –
tervezetthez képest való - emelése elengedhetetlen .

Az „Út a munkához” program folytatására, b ővítésére a Kormány 13,0 miIiiárd forinttal töb b
forrást javasol, így erre a célra összesen 110 milliárd forint áll rendelkezésre . Ezt egészíti még k i
7,5 milliárd forint uniós támogatás, amely képzésre, továbbképzésre használható . A program
továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatá s
hatékonyságának növelése, az értékteremtő munkalehetőségek körének bővítése. Ennek
érdekében 2010-ben az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ,
társadalmi szervezetek által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladatok,
valamint központi költségvetési szerv, többségi állami tulajdonban lév ő gazdasági társaság által
ellátott állami feladatok végrehajtásába is bevonhatók lesznek a közcélú foglalkoztatottak . Az
uniós támogatás azon célcsoport képzésére, továbbképzésére, szakmai ismereteinek megújításár a
szolgál, akiknek ezzel hosszabb-rövidebb idej ű távolmaradás után lehetővé válik a
munkaerőpiacon való elhelyezkedés .

A tapasztalatok alapján a feltételek 2010 . évben a következőkben változnak :
- Megszűnik az a 2009-ben hatályban volt átmeneti szabály, amely szerint akinél a

rendelkezésre állási támogatás összege alacsonyabb, mint a 2008 decemberében kapott segély ,
annak a RAT-ot 2009-ben a segély mértéke szerint kell folyósítani .

- A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedők részére a RÁT részleges továbbfolyósítására se m
lesz lehetőség.

- Az aktív korúak ellátására egy családban egyidej ű leg csak egy személy lesz jogosult.
- Az önkormányzatok lehetőséget kapnak a közcélú munkavégzés alóli mentesítésre azo n

személyek esetében, akik egészségügyi, mentális okok miatt nem tudnak munkát végezni .

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatáso k
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási feladataihoz 2010 . évben

összesen 89,8 milliárd forint normatív hozzájárulás és támogatás kapcsolódik. Mind az
alapellátás, mind a szakellátás normatív hozzájárulásai 2010 . évi előirányzatainak kialakításáná l
figyelembevételre került a járulékcsökkentés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése. Ezze l
az önkormányzati intézményi kiadások mintegy 6,8 milliárd forinttal mérséklődnek.

A szociális és gyermekvédelmi alapellátásokhoz kapcsolódó normatív hozzájáruláso k
elő irányzata 24,4 milliárd forint, az intézményi szakellátásokra 65,4 milliárd forint költségvetés i
hozzájárulás jut . Ezen túlmenően a többcélú kistérségi társulások által fenntartott szociáli s
szolgáltatásokhoz 6,4 milliárd forint költségvetési támogatás kapcsolódik .

A szociális alapszolgáltatások körében, 2010-ben a következő fontosabb változások lesznek:
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerül a

normatívák körébő l, mivel mint kötelező önkormányzati feladat megszűnik. Az e szolgáltatást
önként vállaló önkormányzatok számára a finanszírozás a szociális tárca pályázati rendszerébe n
történik.



- A nappali ellátás feladatköréb ő l kikerül az étkeztetés, mint feladat a szociális étkezteté s
jogcímű normatívával való párhuzamos igénylési lehetőségek megszüntetése érdekében .

- Az ún. otthon közeli ellátások csomag keretében – ami a szociális étkezetés, a házi
segítségnyújtás és a nappali ellátás feladatait foglalja magában – az önkormányzatok a hely i
igényeknek jobban megfelel ő szolgáltatási szerkezetet alakíthatnak ki .

- A személyi térítési díjak megállapításához kapcsolódó jövedelemvizsgálat az egyénir ől a
családi/háztartási szemléletűre tér át . Növekednek a személyi jövedelemhez viszonyított személy i
térítési díj-mértékek fels ő határai : étkeztetésnél 25%-ról 30%-ra, házi segítségnyújtásnál 20%461
25%-ra .

- Az alapellátásoknál a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó százalékos korlátok
emelésével az önkormányzatok magasabb térítési díj-bevétellel számolhatnak .

- A családsegítéshez, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulá s
településenkénti számítási módja némileg változik : a lakosságegységre vonatkozó szám 6000-ről
7000-re, illetve 7000-rő l 8000-re módosul .

Az alapellátások finanszírozásával kapcsolatban lényeges változás, hogy megszűnik az ellátást
igénybe vevő jövedelme szerinti differenciált finanszírozás, így egyszerűsödik a normatíva-
rendszer. Az önkormányzatok számára biztosabbá válik a tervezhetőség, és csökken az
adminisztráció .

A szakellátások körében nagyobb mozgásteret biztosít majd az önkormányzatoknak, hogy a
szociális és gyermekvédelmi ellátások működési feltételeit tartalmazó tárca-rendeletekben a
szabályok a jelenleginél rugalmasabbak lesznek, mind a dologi feltételek, mind az alkalmazott i
létszámok tekintetében. Az alkalmazotti létszámnormák egy része törlésre kerül, más rész e
ajánlottá válik .

A szociális szakellátások finanszírozási szerkezete a 2009 . évivel lényegében azonos : az
ápolási-gondozási szükséglet mértékétő l függően különböző mértékű fajlagos összegekkel ismer i
el a költségvetés az eltérő szakmai tartalmú szolgáltatásokat .

A gyermekvédelmi szolgáltatások terén a következő változások várhatók 2010-ben .
A gyermekvédelmi utógondozói ellátás időtartama csökken a tovább nem tanuló fiata l

felnőttek esetében a jelenlegi 24 évről 21 évre. Ezzel várhatóan az olcsóbb fenntartású
utógondozói otthoni, vagy albérleti elhelyezést fogják el őnyben részesíteni az önkormányzat i
fenntartók, a lényegesen drágább gyermekotthoni elhelyezéssel szemben.

Mint ismeretes, a gyermekotthonok intézményi saját bevétele elenyész ő (2008 . évben a
bevételi források 1,1%-a volt) . A családtámogatási törvény módosításával lehetővé válik a
gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi pótléka 50%-ának a gyermek ellátásához történ ő
felhasználása .

A gyermekgondozási segély időtartamának 3 évről 2 évre való lecsökkentésével
párhuzamosan a Kormány kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekek napközbeni ellátási fér őhelye i
számának növelésére .

A kisgyermekes anyák munkaer ő-piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a
gyermekek napközbeni elhelyezési lehet őségeit . A költségveté s

– mintegy 5000 új bölcs ődei férőhely működtetéséhez járul hozzá,
– kiemelten támogatja a családi napközit, é s
– új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet .
A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthet őbbé tétele érdekében csökken a normatí v

hozzájárulások száma, élve a lakosságarányos hozzájárulások összevonási és a szociáli s
szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségeivel.



Az új gyermekellátások (Családi napközi és gyermekfelügyelet) közel 2 milliárd forint tovább i
forrást igényelnek .

A családi gyermekfelügyelet keretében két évest ő l négy éves korig gondozhatók gyermekek ,
akik számára a működtető saját otthonában nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetés t
biztosít . Ez az új ellátási forma képes jól alkalmazkodni a szül ő i igényekhez, és a férőhely-
hiányokat mérsékelheti azokon a településeken, ahol néhány gyermek elhelyezése ne m
megoldott, illetve a nagyobb teleüléseken csökkentheti a várólistán szerepl ő gyermekek számát .

Lényeges, hogy 2010-tő l szigorodnak az egyháznak történő intézmény-átadás feltételei . A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény és a gyermekek
védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény módosítása új szabály t
tartalmaz: amennyiben önkormányzati fenntartású intézmény egyházi fenntartásba kerül át, úgy
az önkormányzatnak 5 évig meg kell fizetnie a kiegészítő támogatást.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási elő irányzata : 194,0 milliárd forint,
bevételi elő irányzata 39,2 milliárd forint, támogatási el ő irányzat : 154,8 milliárd forint .

Az SZMM felügyelete alatt álló intézmények folyamatos működéséhez 2010-ben i s
biztosítottak a pénzügyi források . A fejezetben tervezett költségvetési források alapvet ően
lehetővé teszik a korábbi években indított programok folytatását .

A kábítószer-megelőzéssel összefüggésben pénzügyi fedezet biztosított a Nemzet i
Stratégiában megfogalmazott feladatok ütemezett végrehajtásához, az „elterelés ”
intézményrendszerének működtetéséhez . Az ifjúsági feladatok között forrás biztosított a
Gyermek – és Ifjúsági Alapprogram támogatására, a Zánka Kht működtetésére .

A fejezetben a megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatásával összefüggő
költségkompenzációra, a szociális intézményi foglalkoztatás támogatására és a megváltozot t
munkaképességűek foglalkoztatásával összefügg ő bértámogatásra a javaslat összesen: 45 milliárd
forintot tartalmaz.

Külön elő irányzaton került megtervezésre a támogató szolgáltatások, a közösségi ellátások é s
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatos forrás .

A korábbi évekhez hasonlóan folytatódnak az esélyegyenl őségi, és fogyatékosok
támogatásával, a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok és programok, a romák
támogatására irányuló projektek.

A fejezetben több szociálpolitikai társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány címzet t
támogatására is biztosított a forrás .

A fogyatékosokat képviselő szervezetek támogatása a korábbi évekhez képest változik a
javaslat szerint . Emiatt jelentősen lecsökken a „normatív” támogatásuk, viszont ezze l
párhuzamosan nő az a keret, amely a pályázati úton rendelkezésre álló forrásokat tartalmazza .
Csak az átalakítás irányával egyet értünk, összegszerűségével nem . Úgy véljük, hogy egy ilyen
szerkezeti módosítást hosszas el őkészítésnek kell megelőznie .

Nyugdíjbiztosítási Alap
A legnagyobb bevételi forrást képező járulékbevételek esetében a 2009 . évi várható értéken túl

néhány makrogazdasági paraméter, így a nemzetgazdasági szintű bruttó keresettömeg, a
foglalkoztatottság és a munkanélküliség 2010-re vonatkozó várható alakulása, valamint a
járulékszabályozásban bekövetkezett változás hatása került figyelembe vételre .



A járulékmértékek tekintetében - a Nyugdíjbiztosítási Alapot érint ően – nem történt változás ,
a foglalkoztatók által fizetendő járulék mértéke továbbra is 24%, a biztosítottak által fizetendő
járulék mértéke a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe tartozók esetébe n
változatlanul 9,5%, a magánnyugdíj pénztári tagok által fizetendő járulék mértéke 1,5% . A
biztosítottak járulékfizetési kötelezettsége továbbra is felsőkorlátos, az ezen a határon felül i
jövedelmek után nem kell járulékot fizetni .

Az egyéb járulékok és hozzájárulások körébe tartozó el ő irányzatok meghatározó részét a
rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezménye s
nyugellátási kiadásaihoz való - az érintett fejezetekben kiadásként megjelen ő - hozzájárulás
képezi .

Az eddig felsorolt bevételi elemek önmagukban nem fedezik teljes mértékben a 2010-r e
előirányzott nyugellátási kiadásokat. Ez indokolja a költségvetési szerepvállalást, aminek
keretében egyrészt a magánnyugdíjpénztári tagok miatt kies ő járulékbevételek pótlása, másrészt
további pénzeszköz átadás biztosítja az Alap kiegyensúlyozott költségvetését . A központi
költségvetési pénzeszköz-átadások jogcímei a következ ők :

– a magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulék-kiesés (8%) pótlása ,
– a GYES-t és GYET-et igénybevevők és a rehabilitációs járadékban részesülők

nyugdíjbiztosítási járulékának megfizetése ,
– a korkedvezmény biztosítási járulék 25%-a (2006 . évi . CXXI. tv . 30 . § (14) bekezdés) ,
– a költségvetés egyensúlyának biztosítására átadott pénzeszköz .

Az Ny. Alap 2010. évi nyugdíjkiadási elő irányzata tartalmazza a 2010. évi nyugdíjemelésre
fordítandó többletkiadáson felül a saját jogú nyugdíjak 2009-rő l 2010-re átütemezett korrekció s
emelésének, a 2008-ban bevezetett rehabilitációs járadék további „felfutásának” és az egyszer i
segélynek a fedezetét .

A bázisévhez képest ugyancsak csökkentően hat a kiadásokra a 13 . havi nyugdíj megszűnése,
ugyanis a bázisévben félhavi kifizetésre még sor került .

A 2010. évi januári nyugdíjemelés mértékét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 .
évi LXXXI . törvény 2010. évtő l hatályos változása alapján a GDP változatlan áron számított 3
%-osnál kisebb ütemű növekedése esetén kizárólag a fogyasztói árak tárgyévre tervezet t
növekedési üteme határozza meg . Ennek alapján, a költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelően 2010. januárjában 4,1 %-os nyugdíjemelésre kerül sor .

2010-ben a korrekciós nyugdíjemelések keretében - a törvényben eredetileg 2009-r e
előirányzott intézkedés tartalmának módosulása nélkül - az 1988 . és 1990. között, valamint az
1992. és 1995 . között és az 1997-1998-ban megállapított saját jogú nyugdíjak emelkednek, 2 ,
illetve 4-4 %-kal .

Egyszeri segély jogcímen 500 millió forint összeget tartalmaz az el ő irányzat . A korábbi
években érvényesültnél nagyobb, a 2009 . évi megemelt segélyelőirányzathoz közelítő összegű
elő irányzat tervezését a világméretű pénzügyi és gazdasági válságnak a nyugdíjas lakosságra
gyakorolt kedvezőtlen hatása, az igények számának nagymértékű megemelkedése indokolja .
Ezen felül az Ny . Alap költségvetésének normaszövege rögzíti, hogy - a nyugellátások
elő irányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással – méltányossági alapon történő
nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 700,0 milli ó
forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint .

Az Állami Számvevőszék jelentésébő l fontosnak tartjuk kiemelni a gyermekek étkeztetéséve l
kapcsolatos megállapításokat :



„Jelentős mértékben változik az óvodai, iskolai és kollégiumi szervezett kedvezménye s
étkeztetés normatív hozzájárulása, amely a tervezet szerint 65%-kal (17 milliárd forinttal )
csökken . A változtatás nem érintette volna az önkormányzatok forrásait, ugyanis a Gyvt . tervezett
módosításával az intézményi étkezést igénylők térítési díja felemelhető lett volna a nyersanya g
érték plusz a rezsiköltség maximum 50%-a áfával növelt mértékéig . Az ASZ helyszíni vizsgálat
lezárását követően vált ismertté a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapoz ó
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat . Ebben a Gyvt . módosítása nem szerepel .
Az ASZ a magasabb térítési díj beszedését, ezáltal a támogatáskiesés ellensúlyozásá t
mindenképpen bizonytalannak ítéli . Így pedig e tételt is egyértelm űen forráskivonásnak kell
minősíteni .”

A bizottság a Javaslatot általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2009 . szeptember 30.



Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi é s
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 2009. szeptember
30-i ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdés e
alapján - megvitatta és azt - a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 16 igen, 10 nem,
0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Gazdasági környezet és költségvetési folyamatok

A világban jelenlévő gazdasági válsággal kapcsolatosan, az egyik legfontosabb kérdés ,
milyen világ is lesz a válság után. A jövőről alkotott képet tekintve sokan optimisták ,
sokan óvatosak. A gazdasági világválságnak még nincs vége, addig biztosan nem, még a
munkanélküliségi adatok nem kezdenek el érdemi tendenciát, trendszer ű javulást mutatni .

A munkanélküliség javulása a makro- és mikro adatok érdemi javulását vonzza magával .

A gazdaság válságának mostani kezeléséből fakadóan, gazdaságok eladósodottsága megy

végbe, az országok deficit felhalmozásából adódóan . A deficit finanszírozása és

refinanszírozása, pedig visszafoghatja a vállalati szektor finanszírozását, ami jelenleg a z
egyik legnagyobb gazdasági kockázat . A másik, a munkanélküliség megnövekedésével és



a korábbi időszak túlfogyasztásából kiindulva, a gazdaság motorja lényegesen kisebb

fogyasztás-bővülést eredményezhet . Becslések alapján, akár 1300 milliárd dollárny i

fogyasztáskiesésre számíthatunk a következő években, évente . Ez olyan mennyiségű
kereslethiány lehet a világpiacon, amit a világ többi része nagyon nehezen fog tudni

bepótolni, a visszafogott fogyasztással együtt, egy jóval lassúbb növekedési ütemet

hozhat még a kilábalást követően is a világgazdaság számára .

A jelenlegi válságos helyzetben, a kockázatokra való reagálás érdekében a költségveté s

feladata az egyensúlyra és növekedésre való koncentráció . Mindennek az alapja a

makrogazdasági egyensúly. A magyar gazdaság az idén és jövőre a kormány előrejelzése

szerint összesen 7,5 százalékkal esik vissza . Az egyensúly megtartásának érdekében

további jelentős költséglefaragást kell végrehajtani . Gyakorlatilag az idén és jövőre, két

év alatt a GDP mintegy 5 százalékát kitevő kiadáscsökkentés szükséges a költségvetésbe n

ahhoz, hogy az egyensúly kezelhető szinten maradjon.

A költségvetés alapelve a stabilitás, a növekedés és a biztonság megteremtése . Minden,

ezen célok megvalósításához vezető lépésnek, gazdaság-politikai változtatásnak két

korlátja van . Az egyik a makrogazdaság egyensúlya, a másik pedig a társadalmi stabilitás .

A költségvetési megtakarításoknak, kiadáscsökkentéseknek akkor van értelmük, h a

ezeknek legalábbis a többsége, a nagy része strukturális reformokból, fenntarthat ó

szerkezeti változásokból jön össze .

A kormány által elfogadott kiadáscsökkent ő intézkedéscsomagban 2010-t ől már egyre

nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturált jellegű átalakítása . Ennek

keretében erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, célzottabbá és hatékonyabb á

válnak a társadalmi juttatások, takarékosabbá válik az állami intézményrendszer

működtetése .

Magyarország jövője szempontjából fontos, hogyan lehet megteremteni az ország
növekedési potenciáját . Az állami kiadások mérséklésével a tartós növekedéshez

szükséges egyensúlyi feltételek megteremt ődnek. A javuló egyensúly kedvezőbb

feltételeket teremt a vállalkozások fejl ődéséhez, bővíti hitellehetőségeiket, és az

elkövetkező évek fejlesztéseibe bekapcsolódva lényegesen javul a versenyképesség .

A biztonság egyik kulcseleme a foglalkoztatás növelése, nemcsak a munkaer ő-piaci

kínálatot, hanem a keresletet is ösztönözni kell . Ennek keretében az adórendszer

átalakításának célja a foglalkoztatást terhelő adók és adóék csökkentése. Fontos szempont

a magyar gazdaság versenyképességének növelése, beruházások, fejlesztések fokozása .



Gazdasági makro számok 2010-re tervezve :

GDP növekedés

	

-0,9 %

Bruttó állóeszköz-felhalmozás *

	

0,6 %

Termékek és szolgáltatások exportja

	

*

	

3,0 %

Termékek és szolgáltatások importja

	

*

	

2,0 %

Folyó fizetési mérleg egyenlege (mrd euró)

	

-3,2 mrd euró

(* százalékos változás, változatlan áron )

A 2010-es költségvetési folyamatok a Konvergencia programban kit űzött hiánypálya,

valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló

törvényben rögzített, az el ődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály

determinálja . A hiány tekintetében a jogszabály meghatározza, hogy a maastricht i

egyenlegmutatónak az el őző évhez képest csökkeni kell . A konvergencia jelentéseknek

megfelelően 2010. évre az államháztartás eredményszemléletű hiánya a GDP 3,8%-ában

várható .

Az államháztartás egyensúlyának javításával a kormány biztosítja, hogy a Magyarorszá g

teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat . A legfontosabb cél, hogy a

gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsene k

az Európai Unió átlagához .

Bevételi előirányzatok, adó- és járulékpolitikai célkitűzések

A 2010. évtől hatályba lépő adó- és járulékmódosítások az adóstruktúra olyan átalakításá t

célozták, melyben csökkenek az él őmunkához kapcsolódó közterhek, valamint nagyobb

súlyt kapnak a fogyasztással összefügg ő és a vagyoni típusú elvonások. A foglalkoztatás

erősítése érdekében 2010-ben folytatódik az élőmunkát érintő közterhek, így a

munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó csökkentése, amelyet a tételes

egészségügyi hozzájárulás és a magánszemélyek különadójának megszüntetése kísér .

Az adóbázis szélesítése céljából, számos törvénymódosítás lép hatályba 2010-től, az

érvényesíthető adókedvezmények és mentességek sz űkítésének céljából, valamint a

külföldre kifizetett jövedelmek hazai adóztatás alá vonása, a vállalkozói jövedelmek piac i

viszonyokat közelítő adóztatása. A tőkére rakodó terhek csökkentésével a vonz ó

befektetési környezet megteremtése a cél .
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A munkáltatók által fizetendő járulék mértéke általánosan 27%-ra csökken .

A személyi jövedelemadó esetében az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltató által

fizetendő járulékokkal, egészségügyi hozzájárulással növelt összege . A sávhatár 1, 9

millióról 5 millió forintra, az adómértékek pedig 18 és 36%-ról 17 és 32%-ra változnak .

Az adójóváírás szabályai is változnak .

Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás . A százalékos mértékű egészségügyi

hozzájárulás 11 %-ról 27%-ra emelkedik

A 2010 . évtől hatályba lép az egyes nagy értékű vagyontárgyak adóztatás a

(lakóingatlanok adója, a vízi járművek adója, a légi járművek adója, a nagy teljesítményű
személygépkocsik adója) .

Változik a társaságok adóztatása, a 4%-os különadó megsz űntetése a társasági adó 19 %-

ra történő emelését ellensúlyozza . A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának

ösztönzése érdekében ötszörösére emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás . Szélesebb les z

a társaságiadó-alap az egységes társasági adóztatás bevezetése érdekében . A K+F

tevékenységet végző vállalkozások az ösztönzésük érdekében csökkenthetik hely i

iparűzési adó alapjukat . Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 25%-ról 30%-ra

emelkedik .

Az általános forgalmi adó esetében 2009 . július 1-jétől a normál áfa kulcs 20%-ról 25% -

ra nőtt és bevezetésre került a 18%-os kedvezményes adómérték . A 2010 . évi költségveté s

a közösségi jogharmonizációs számos kötelezettségének is eleget tesz . Kiemelendő , hogy

a 2010 . évtől hatályos módosítások mellett is teljesülnek a Magyarország által

megfogalmazott költségvetési célkitűzések.

A közösségi jogharmonizációs kötelezettségnek eleget téve változik a jövedéki adó és a z

energiaadó mértéke .

A társasági adó 2010. évre tervezett bevétele 609,3 milliárd forint, egyszer űsített

vállalkozói adó címen 182,6 milliárd forint, cégautóadóból 24 milliárd, játadó -

befizetésből 73 milliárd forint . A tervezett általános forgalmi adó bevétel 2331,9 milliárd

forint, jövedéki adóból 892,9 milliárd forint . . A központi költségvetés személyi

jövedelemadó-bevétele a 2010 . évben 1881,1 milliárd forintra van tervezve. A bérfőzési

szeszadóból és egyéb vámbefizetésekb ől 5,8 milliárd forint tervezhető . Illetékekbő l a

központi költségvetés 2010. évi várható bevétele 110 milliárd forint. Az egyes nagy

értékű vagyontárgyakat terhelő adókból 50 milliárd bevétellel lehet számolni .



A költségvetési fejezetek 2010 . évi tervezett saját bevétele 1296,8 milliárd forint, melybő l

a fej ezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 642,5 milliárd forint, a szakmai fej ezet i

kezelésű előirányzatok bevétele 73,8 milliárd forint, az intézményi bevétel 580,6 milliár d

forint .

Kiadási előirányzatok

A kiadási oldal tekintetében az egyedi és normatív támogatások 2010-ben 160,6 milliárd

forintot tesz ki, amely 20%-kal alacsonyabb az el őző évi előirányzatnál. Fogyasztó i

árkiegészítés előirányzata a 2010 . évben 108,5 milliárd forint, amely a GDP arányában

0,4%-ot tesz ki. Lakáscélú támogatások el őirányzata 147,3 milliárd forint . Családi

támogatások és szociális juttatások tervezett el ő irányzata 642,8 milliárd forint .

Az önkormányzatoknál jelentkező megtakarítások öt pilléren alapulnak :

azon tényezők melyek nem is jelentkeznek kiadásként (adó- és

járulékcsökkentésb ől származó megtakarítás)

ellátotti létszámból adódó csökkené s

hazai forrásokból finanszírozott beruházások 1 éves befagyasztás a

feladatcsökkentéssel összefüggő kiadáscsökkentő lehetőségek

normatívák összevonásával nagyobb döntési lehet őség

Tartalék előirányzatok

Általános tartalék az előre nem tervezhető , nem valószínűsíthető kiadásokra irányul 57,3

milliárd forint elő irányzattal . Céltartalékok az előírt többletkiadások finanszírozásának

céljából 125,2 milliárd az elő irányzattal . A stabilitási tartalék előirányzata a költségvetés i

és gazdasági folyamatok figyelembevételével használható fel 50 milliárd forin t

elő irányzattal .



Államadósság kezelése

A központi költségvetés hiányát, a társadalombiztosítási- és az elkülönített alapo k

finanszírozási igényét és a költségvetési adósság esedékes visszafizetéseit finanszíroz ó

forint- és deviza-kibocsátásokat a pénzügyminiszter által elfogadott középtáv ú

adósságkezelési stratégia határozza meg. Az adósságkezelés feladat, hogy az adott évi

költségvetés finanszírozás szükségleteit hosszú távon minimális költséggel, elfogadhat ó

kockázatok vállalása mellett finanszírozza .

Az államadósság kezelési stratégia részét képező teljesítménymutatók határozzák meg a z

adósságportfolió kívánatos szerkezetét. A nemzetközi tőkepiac válság hatására jelent ősen

át kell értékelni a kockázatokat, figyelembe véve a lesz űkült finanszírozási mozgásteret .

Az összes adósságon belül a forint adósság aránya meghatározott benchmark sáv 68-75% ,

a devizaadósság arányára vonatkozó sáv 25-32%. A forintadósságon belül cél a fix

kamatozású adósság meghatározott sávon belül tartása. A forint adósságon belül a fix

kamatozású adósságra vonatkozóan 61-83%, a változó kamatozású adósságra 17-39% . A

deviza kamat-benchmarking 66-34%-os arányban tartalmaz fix és változó kamatozás ú

elemeket .

2010-ben cél a forintpiac stabilitásának meg őrzése, a piaci likviditás erősítése, a

rendszeres kötvény-aukciók megtartása, és a piaci finanszírozás visszaállítása .

2010-ben a tervek szerint a forintadósság kibocsátások szerepe a meghatározó . A

forintkibocsátáson belül cél a pozitív nettó kibocsátás mind az éven túli futamidejű
államkötvények, mind az éven belüli kincstár] egyek esetében . A diszkont kincstárj egyek

szerepe elsősorban a likviditáskezelés, és állományuk 2010-ben kismértékben növekszik .

A közvetlen lakossági értékesítés továbbra is fontos marad, mert a tőkepiaci

bizonytalanság idején biztos és stabil keresletet jelentenek . 2010-ben továbbra is jelentős

volumenű fejlesztési célú, kedvez ő kamatozású hitel felvétele várható .

A központi költségvetés adóssága 2010 végére a hiány és az egyéb finanszírozand ó

tételek együttes hatása kismértékben, várhatóan 451 milliárd forinttal növekszik . A

központi költségvetés adóssága után 2010-ben összesen 1203,3 milliárd forintnyi brutt ó

kamat és 12,5 milliárd forint egyéb kiadás merül fel. Az adósságszolgálattal kapcsolato s

111,4 milliárd forint bevétel a korábban nyújtott hitelek tőke-visszatérüléseit és a

költségvetés kamatbevételeit tartalmazza. 2010-ben az állam tőke-visszatérülései a

kormányhitelekből és a belföldi adósoktól származnak .



A maastrichti szerződés aláírásával Magyarország is vállalta, hogy teljesíti a

konvergencia kritériumokat. A fiskális politika nemzeti szinten maradt az unió s

csatlakozásunk után is, azonban a Monetáris Unióhoz való csatlakozás és bennmaradá s

több feltételét meghatározta az Európai Unió . Ennek egyik eleme az államadósság 60% -

os szint alá szorítása a GDP-hez mérten . 2010-re a PM 79,2%-ra várja ezt az értéke t

(mely részben az IMF-től felvett hitelnek köszönhető) a másik eleme az államháztartás

hiányának 3% alá, csökkentése a GDP-hez mérten . Ezeket az adatokat félévente el kel l

küldeni Brüsszelnek .

A nyugdíjrendszer reformja miatti kiadás-növekedést egyre csökken ő mértékben lehet

figyelembe venni az elszámolásnál, ez 2010-ben már egyáltalán nem lesz lehetséges . A

magánnyugdíj-pénztárakból az államiba visszalép ők után visszatérített összeget viszont

bevételként kell kezelni .

Az EU Magyarország ellen rögtön a csatlakozás után megindította a túlzott hiány eljárást ,
és többszöri módosítás után 2009-re kellett volna levinni 3%-ra az államháztartás i

deficitet . A válság miatt azonban új gazdaságpolitika bevezetésére kényszerült a

Kormány, amihez az IMF-től felvett hitel nyújtott támaszt, de a gazdaság váratlanu l

kedvezőtlenebb romlása miatt az EU a határid őt 2011-re tolta ki, azzal a feltétellel, hogy a

Kormány 2009-ben megakadályozza a hiány megugrását . Továbbá a Tanács egy átfogó ,

strukturális reformot is el őírt az államháztartás alrendszereivel kapcsolatban .

A világgazdaságban rendkívüli állapotok vannak, mely rendkívüli hatással van a magyar

gazdaságra és a költségvetésre . A válságkezelésnek kezdenek beérni az eredményei, de a

válság még mindig tart, és áldozathozatalt követel . Az állam feladata, hogy egy takarékos ,

felelős költségvetést készítsen elő, közös áldozatokkal kell a mostani nehézségeket

elviselni, és túljutni rajta. A Kormány fő célja, védelmet biztosítani a válságban,

helyreállítni és meg őrizni az egyensúlyt, visszaszerezni a bizalmat, és az ország

gazdaságának növekedésének megalapozása .

Budapest, 2009. szeptember 30 .



Az Országgyű lé s
Környezetvédelmi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága 2009 . szeptember 29-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 11 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2008-ban Amerikai Egyesült Államokban kirobbant hitelpiaci válság hatásai t
nem csak 2009-ben lehet érezni, hanem a válság rányomja bélyegét 2010 . évre is .

A költségvetés fő mutatószámai a stabilizálódó pénzügyi helyzet és az eur ó
bevezetése érdekében tett lépéseket jelzik, takarékos költségvetés készül 2010-re .

A 2010. évi költségvetés környezetvédelmi vonatkozásait is meghatározzák a
nemzetközi válság következményei . A környezetvédelem integrálódásának eredménye ,
hogy nemcsak a közvetlen tárcát érintő környezetvédelmi ráfordítások tükrében kel l
értékelni 2010 pénzügyi lehetőségeit, hanem más fejezetek környezetvédelmi ráfordításai t
is figyelembe kell venni .

A szűk keretek ellenére is a környezetvédelmi tárca költségvetése megoldható . A
hatósági munka nem szenved csorbát, pénzügyi feltételei 2010-ben hangsúlyozottak .
Számszerűen a tárca 2010-ben 41,4 milliárd forint kiadási, 9,8 milliárd forint bevételi é s
31,6 milliárd forint támogatási oldallal rendelkezik. A központosított bevételek 33,7



milliárd forintot tesznek ki, melyek meghatározóan a termékdíj és a vízkészletjárulé k
bevételekből származnak.

A környezetvédelem funkcionális mérleg szerinti – konszolidált – kiadásai 19 7
milliárd forintot érnek el . Ebbe beleszámítanak az uniós források segítségéve l
megvalósuló beruházások, ami a Kohéziós Alap kapcsán önmagában 51 milliárd forintot
tesz ki . Ide tartoznak a KEOP által megvalósított környezetvédelmi fejlesztések és egye s
régiók ilyen irányú beruházásai is .

A bizottság megelégedéssel támogatta, hogy a parlagfű ügyében a 2010. évi
költségvetés pozitív elmozdulást mutat. Egyrészt 350 millió forint áll rendelkezésre a
parlagfű elleni védekezésre állami forrásokból . Másrészt újra felajánlhatóvá válik az szj a
1 %-a parlagfű mentesítésre, ami alapot teremt 2011-re a még hatékonyabb fellépésre a
súlyos allergiát okozót parlagfű ellen .

A megváltozott körülmények kiemelik a jövő évi költségvetési törvényjavaslatnak ,
elfogadásának a fontosságát, mert lényegesen eltérő körülményeknek kell megfelelnie,
mint amire a jelen év, 2009 . költségvetése épült . Ezért különös jelentőséggel bír az
elfogadása a válságból történ ő kibontakozás érdekében .

Budapest, 2009. szeptember 30.

Dr. Nagy Andor
elnök



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága 2009. szeptember 29-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapjá n
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 10 igen, 9 nem) .

Bizottsági vélemény :

A benyújtott törvényjavaslatból megállapítható, hogy a gazdasági világválság miat t
elkerülhetetlen megszorítások a kulturális területet is érintik .
Az intézményfenntartásra fordítható források csökkenését az általános adóváltozások miatt i
kiadáscsökkenés fejezeti szinten ellentételezi . Ezen túlmenő elvonásokat az intézményrendszer
már nem bír el .

A közvetlen kulturális tartalom- és programfinanszírozás a fejezeten belül csökkenés t
kénytelenek elszenvedni, azonban a Nemzeti Kulturális Alap várható bevétel-növekedése és a
Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati forrásai biztosítani látszanak a fejleszté s
lehetőségeit .
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek a vidéki kulturális élet megújulását segíthetik el ő , a
fejezet költségvetésén belül több évre biztosítottak a működési források, azaz a fejlesztési forrás
kiegészül a tartalom támogatásával .
Színházi területen 2010-ben az új El őadó-művészeti törvény besorolásai és szorzószámai alapjá n
történik a finanszírozás . A 2009. év jelentős forrásbővülést jelentett a színházak számára, a 2010 .
évi költségvetés ennek megőrzését szolgálja .
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása,
normatíva a 2009 . évvel azonos összeget tartalmazza, ezzel biztosítva az Alfa-program
folytatását, annak kiszámíthatóságát .
A tárca költségvetése arra törekszik, hogy a gazdasági kényszerek miatt a beindított programok
ne szenvedjenek kárt .
Az általános vitára való alkalmasságot a kormánypárti képvisel ők, valamint az SZDS Z
képviselője támogatták.

Budapest, 2009. szeptember 30.

Dr. Pető Iván
elnök



Az Országgyű lé s
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottsága 2009. szeptember30- 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, 9 nem)

Bizottsági vélemény :

A hazánkat is érintő nemzetközi pénzügyi válság kezelésében a Külügyminisztériumnak i s
szükséges vállalni a rá es ő részt . A gazdasági helyzethez igazodva számos lépést kellett
megtennie annak érdekében, hogy csökkentse kiadásait és lehet őség szerint növelje bevételeit .
Ennek keretében döntött például a külképviseletei hálózat racionalizálásáról és használaton kívül i
ingatlanjainak értékesítésérő l .

Bár a Külügyminisztérium költségvetési támogatása a jövő évre szoros m űködési kereteket szab ,
a minisztérium hazai feladatainak ellátásához, a külképviseleteket érintő működési kiadásaihoz ,
valamint kiemelt szakmai céljainak megvalósításához szükséges fedezetet a jöv ő évben is
biztosítva látjuk .

Budapest, 2009 . szeptember29.



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának
ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága 2009. szeptember 29-i ülésén a törvényjavaslatot — a
Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján — megvitatta, és azt — a Házszabály 95 .§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazat i
arány: 12 igen, 10 nem, 0 tartózkodás) .

Többségi Bizottsági vélemény :
A Magyar agrárpolitika célja és legfontosabb törekvései a 2010 . évi költségvetésben :

â több mint 10 millió hazai fogyasztó és a b ővülő export piacok egészséges élelmiszerekkel történ ő ellátása
â a vidéken élők jövedelembiztonságának és megélhetésének javítás a
â a KAP kereteiben hazánk számára rendelkezésre álló ágazat és vidékfejlesztési források lehívása, célszer ű és

eredményes felhasználása elegendő hazai társfinanszírozási forrás biztosításával .

A tárca 2010. évre tervezett költségvetésének leqfontosabb számai :
Az FVM 2010. évi támogatási el ő irányzata — a 2009 . évi 177,0 Mrd Ft-tal szemben — 129,9 Mrd Ft . A tárca részére tervezett
költségvetési támogatási elő irányzat felhasználásával szigorú és takarékos gazdálkodás mellett a költségvetési intézményrendsze r
működőképessége biztosítható, ugyanakkor néhány területen az eddigiekhez képest visszalépés következik be . (pl . az SZJA 1,0 %-
ából származó forrás kiesése miatt csökken a parlagfű-irtásra fordítható összeg és szűkül az agrárkutatásokra és a génmeg őrzésre
fordítható összeg . )

Az agrárágazat támogatására felhasználható— az EU-ból származó forrásokat is tartalmazó — támogatási összeg a 2009-es 472, 8
Mrd Ft-tal szemben 2010-ben 463,0 Mrd Ft . Ebből uniós forrás 373,6 Mrd Ft (80,7 %), nemzeti forrás 89,4 Mrd Ft (19,3 %) . (A
nemzeti forrásból 2,0 Mrd Ft a mez őgazdasági termel ők befizetéseibő l származik . )

A 2010. évi költségvetés tervezet el ő irányzatai alapján az agrár és vidékfejlesztési támogatásokra felhasználható összes forrás:
62 .974,7 millió forint . Az EU társfinanszírozással m űködtetett támogatások előirányzata összesen 134,548,4 millió forint. Ezek közü l
az agrártermelők az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében összesen 129 .158,4 millió forint támogatásho z
juthatnak. A Halászati Operatív Program 2 .040,0 millió forinttal segíti a hazai haltermelést, a feldolgozást . A fejezet
költségvetésében nemzeti támogatásokra 49 .203,8 millió forint áll rendelkezésre .
Az agrártámogatási forráson belül két területen : a nemzeti támogatás 87,6 Mrd Ft-ról 49,2 Mrd Ft-ra, valamint az ÚMVP-r e
felhasználható hazai forrás 39,2 Mrd Ft-ról 33,8 Mrd Ft-ra történő csökkenése miatt látunk feszültséget, a támogatások csökkenés e
rontja az ágazati szereplők versenyképességét, ami egyben pénzkivonást is jelent .
Ugyanakkor kedvező , hogy — a gabona, olajos és fehérje növényekre (GOFR növényekre) adható top-up kivételével — 2010-be n
minden jelenleg érvényes támogatási konstrukció m űködtetése biztosítottnak látszik . További pozitívum, hogy az eddigi élelmiszer -
segély és iskolatej program mellett uniós támogatással iskola gyümölcs program is indul .

Az említetteket összegezve megállapítható, hogy az agrárágazat támogatásának kialakult szintje nagyságrendileg 2010-ben i s
megő rizhető , továbbra is jó ütemben hívhatók le az uniós források . A Bizottság többsége, ugyanakkor a szakmai célkitűzések
megvalósítása érdekében — figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács „az Agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről készített
Jelentéséhez” adott javaslatokat — intézkedési terv készítését tartja szükségesnek .

Budapest, 2009. szeptember 29.
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Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága 2009. szeptember 29-i ülésén a
törvényjavaslatot a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 6 igen, 5 nem)

Bizottsági vélemény :

1. A Bizottság megállapítja, hogy a X . Miniszterelnökség fejezet 11 . Polgári
nemzetbiztonsági Szolgálatok cím 2010 . évi költségvetése a válságkezelő program
végrehajtása érdekében 30 .739,3 millió forint kiadási, 271,8 millió forint bevételi é s
30.467,5 millió forint támogatási elő irányzatot tartalmaz . A támogatási elő irányzat az
előző évinél 3 .638,6 millió forinttal kevesebb, a csökkenés 10,7 % .

2. A Bizottság úgy látja, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – beleértve – a
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot is – a jelent ős támogatáscsökkenés
mellett felújításaik szinte teljes és intézményi beruházásaik jelent ős részének
feláldozásával törvényben rögzített feladataikat korlátozott mértékben, de el tudják látni .
Ehhez az is szükséges, hogy a szolgálatok végrehajtsák külön-külön kidolgozot t
intézkedési terveiket .

3. A Bizottság tudomásul veszi, hogy 2010-ben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokná l
létszámleépítésre nem kerül sor, a 2009-ben foglalkoztatott létszám 2010-ben i s
munkában tartható lesz .

1.{ 0



4. A 2010. évi költségvetési tervben érvényesített megszorítások mellett a Nemzetbiztonság i
Szakszolgálat nagy technikai rendszereinek évenkénti szinten tartó fejlesztésér e
vonatkozó, jelenleg is hatályban lévő két kormányhatározat (3027/2000, 3073/2002) álta l
meghatározott összeg (1,5 milliárd forint) helyett jöv őre csak 250,0 millió forint lesz e
célra fordítható. A Bizottság a terrorizmus és a szervezett b űnözés elleni küzdele m
erősítése érdekében kezdeményezi, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szinten tartó
technikai fejlesztésére 2010-ben is a kormányhatározatok szerinti eredeti céloknak é s
összegeknek megfelel ően kerüljön sor .

Budapest, 2009 . szeptember 29 .

óth Károly
ottság alelnöke



Az Országgyűlés
Oktatási és tudományo s

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága 2008 . október 30-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. " (2) bekezdése alapján -
megvitatta és azt - a Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 13 igen, 10 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Oktatási és tudományos bizottság többségi véleménye a 2010 . évi költségvetés

tervezetéről

A pénzügyi és gazdasági világválság Magyarországot er őteljesen érintői hatásai leszűkítik a

2010-re vonatkozó költségvetési mozgásteret . Emiatt a bizottság kormánypárti tagjai

elfogadják, hogy az önkormányzati közoktatás finanszírozásában az egyes normatívák 201 0

januárjától 7,5%-kal csökkennek. Ez azért nem rontja az intézmények helyzetét, mert

megszűnik 2010 januárjától a munkáltatót terhel ő egyösszegű egészségbiztosítási

hozzájárulás, valamint 5%-kal csökkennek a munkaadót terhelő egyéb járulékok. A

normatívák egyébként a legnagyobb részben a bérek és közterheik fedezésére szolgálnak, s a

7,5% megfelel a tényleges munkáltatói befizetési kötelezettség csökkenésének .

Elfogadhatónak tartja a többség azt is, hogy olyan pályázati források csökkennek, illetv e

megszűnnek, amelyek EU-s forrásokkal kiválthatóak és a jövőben nem a központi

költségvetés, hanem EU-s pályázati alapok biztosítják az elsősorban fejlesztésekhez

kapcsolódó feladatok ellátását (pedagógusok továbbképzése, informatikai fejlesztések) .



Az Országgyűlés
Oktatási és tudományo s

bizottsága

A kormánypárti képviselők a következő területeken módosító indítványokkal kezdeményezn i

fogják, hogy a működési feltételek 2010-ben is biztosítottak legyenek :

- az ingyenes és a kedvezményes tanulói étkeztetés a hátrányos helyzet ű gyermekek részére

- az alapfokú művészetoktatá s

- a két tanítási nyelvű iskolai oktatás

- az oktatási közalapítványok

- pedagógusok teljesítménymotivációs alapj a

A bizottság kormánypárti többsége a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja .

Budapest, 2009 . október 1 .

Dr. SzábóRZoltán
elnök



Az Országgyűlé s
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága 2009. szeptember 30-i
ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 14 igen, 12 nem)

Bizottsági vélemény :

A helyi önkormányzatok — hitel, értékpapír m űveletek nélkül — 3035,2 milliárd Ft bevételb ő l

gazdálkodhatnak 2010 . évben, amelynek 35,5%-a saját folyó bevétel, 10,8%-a felhalmozási és t őke jellegű

bevétel és 52,6%-a állami támogatás, átengedett adók és államháztartáson belüli átutalás (támogatásértékű

bevétel) . (A felhalmozási bevételek 56,6%-a az Európai uniótól átvett támogatás és haza i

társfinanszírozás, valamint egyéb támogatásérték ű bevétel .) Az államháztartás egyensúlyi helyzeténe k

javítását szolgáló — kiadás és támogatáscsökkent ő intézkedések hatására az önkormányzatok

bevételeinek összetétele, szerkezete 2010-ben módosul .

A helyi önkormányzatok költségvetési mérlege alapján a 2010 . évben a hitel és értékpapír értékesíté s

nélkül számított bevételén belül a saját folyó bevételek aránya a 2009 . évi várható teljesítéshez



viszonyítva 2,7 százalékponttal, 35,5%-ra emelkedik . A saját bevételekbő l elvárt bevételi forrás a 2009 .

évi várható teljesítéshez viszonyítva 49 milliárd Ft, 4,8%-os növekedést tartalmaz .

A szabályozott forrásokon belül a szabad rendelkezés ű, konkrét feladatokhoz nem rendelt el ő irányzatok

aránya a helyben maradó személyi jövedelemadó 4,6%-os növekedése eredményeként a 2009 . évi 17,9% -

ról 20,6%-ra emelkedik . A felhasználási kötöttséggel engedélyezett támogatások aránya – a haza i

forrásból finanszírozott fejlesztési támogatások megszüntetése miatt – 30%-ról 28,7%-ra csökken .

A kormányzati szándék szerint a helyi önkormányzatok feladatainak csökkentésével és a hatékonysá g

javításának ösztönzésével 2010-ben összesen legalább 120 milliárd Ft-os megtakarítás érhető el .

A fejlesztési támogatások csökkentése a címzett támogatások eredetileg is tervezett kifutó rendszere és a z

EU Önerő Alap visszafogása miatt 15 Mrd Ft . Az egyéb fejlesztési támogatások 35 Mrd Ft-o s

megszüntetése révén lényegében a kizárólag hazai forrásból finanszírozott önkormányzati útfelújítások é s

más beruházások nem indulnak . A helyi önkormányzatoknak – hazai, központi forrásból – 2010-ben a má r

megkezdett fejlesztések folytatására van lehetőségük .

Az önkormányzatok költségvetésbő l származó fejlesztési jellegű támogatásainak 2010 . évre tervezett

előirányzata a címzett és céltámogatásos fejlesztések támogatására 1 Mrd Ft-ot tartalmaz, amely f őként a

folyamatban lévő fejlesztések hátralévő ütemeinek pénzügyi fedezetéül szolgál 800 M Ft összegben .

A 2010. évben induló céltámogatásokra, az el őző évivel azonos célra – egészségügyi gép-műszer

beszerzésekre – és összegben, 200 M Ft el ő irányzatot tartalmaz a költségvetési javaslat .

A közoktatást érintő 31,5 Mrd Ft forráskivonásból 6 Mrd Ft-ot az általános iskolai tanulólétszám évek ót a

tartó csökkenése indokol a javaslat szerint . A közoktatási teljesítménymutató 2007 . évi bevezetése alapján

a felmenő rendszerben érvényesül ő átlaglétszám követelményb ől 12 Mrd Ft támogatáscsökkentésse l

számolnak . A helyi önkormányzatoknál a kiadási megtakarítás ezzel párhuzamosan csak a közoktatás i

törvény szerinti csoport, osztály átlaglétszám elérését biztosító szervezési intézkedésekkel biztosítható .

A művészeti oktatásban a tanulói hozzájárulás növelése – a tanulólétszám változatlansága esetén – a

javaslat szerint pótolja a 2 Mrd Ft-os támogatáscsökkentést .

A közoktatást érintő további 11,5 Mrd Ft forráscsökkentést a kistelepülési tagintézményi normatíva, egye s

szakmai programok támogatásának megszüntetésével, alacsonyabb összegével kíván a költségvetés i

törvényjavaslat elérni .

A 2010. évi javaslat kialakításánál – a báziskorrekción túl – az önkormányzati támogatásokat a

kedvezményes étkeztetés támogatásánál 17 milliárd Ft-tal és további különböz ő jogcímeken 76,7 milliárd

Ft-tal csökkentették. Ebbő l 35 milliárd Ft a különböz ő fejlesztési, 17 milliárd Ft a globális (sport ,

üdül őhelyi feladatok, megyei önkormányzatok m űködése), 11,5 milliárd Ft a közoktatási, 10,3 milliárd F t

a szociális, 2,9 milliárd Ft a kulturális támogatásokat érinti . Ezzel egyidejűleg 13 milliárd Ft-tal emelkedik



az „Út a munkához” program támogatása . A gyermekellátások (bölcsődei férőhely, családi napközi és

gyermekfelügyelet) b ővítésére 2 milliárd Ft-tal, az ingyenes étkeztetés rászoruló 7 . osztályos tanulókr a

történő kiterjesztése érdekében 0,5 milliárd Ft-tal, az illetékbevétel kiesés visszapótlása címén 5 milliárd

Ft-tal, a 4-es metró beruházás központi támogatása 0,5 milliárd Ft-tal, összesen további 8 milliárd Ft-ta l

növelték az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek javasol t

elő irányzatát . Egyenlegében az önkormányzatok központi költségvetési támogatása a 2010 . évi

költségvetési javaslat szerint a 2009 . évi országgy ű lési elő irányzathoz viszonyítva 162,5 milliárd Ft-ta l

(12,6%-kal), a bázishoz képest 72,7 milliárd Ft-tal (6,1%-kal) csökken .

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzatok támogatásának (ÖNHIKI) javasolt

igénybevételi szabályai a 2010 . évi tervezést meghatározó feltételek érvényesítését szolgáló kiseb b

megszigorításokat tartalmaznak .

A 2010 . évi költségvetési javaslat az önkormányzati alrendszer vonatkozásában a 2009 . évi várható 10 0

milliárd Ft-tal szemben 160 milliárd Ft EU-tól átvett pénzeszköz és hazai társfinanszírozá s

igénybevételével számol . Az elmúlt években az EU-s források igénybevétele elmaradt a rendelkezésre áll ó

lehetőségekt ől, a 2010. évi költségvetési törvényjavaslatban az uniós források tervezése reálisnak

tekinthet ő .

A helyi önkormányzatok 2010 . évi költségvetésében az átengedett bevételek köre (a megsz űnt luxusad ó

kivételével) valamint a központi költségvetés és az önkormányzatok közötti megosztásának aránya ne m

változik az előző évhez képest . A lakóhelyen beszedett személyi jövedelemadó 40%-a, a gépjárm űadó, é s

a term őföld bérbeadásából származó adó 100%-a illeti meg az önkormányzatokat 2010 . évben is . A

minden települési önkormányzatot egységesen megillető (helyben maradó) személyi jövedelemadó

hányad változatlanul 8% .

Az önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összege a korábbi években tapasztalt dinamik a

(2009-ben 14,7%) helyett 4,6%-kal növekszik az Országgyűlés által 2009 . évre megállapított

elő irányzathoz képest . A normatív alapon felosztott, a normatív állami hozzájárulás fedezetét biztosít ó

személyi jövedelemadó ezt meghaladó mértékben, 35,1 milliárd Ft-tal (8,6%-kal) emelkedik .

Gy. Németh Erzsébet
elnök

Budapest, 2009. szeptember 30 .



Az Országgyű lé s
Sport- és turisztikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága 2009. szeptember 29-i ülésén a
törvényjavaslatot — a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján —
megvitatta és azt — a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva
— általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 10 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthet ő céljait, egyben a 2010 . évi költségvetés
tervezését is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve a z
ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés
szükségessége határozza meg . A 2010. évi költségvetést, a kiadások és a bevételek alakulását a
világgazdasági válság hatásaira való tekintettel kell meghatározni . Célként kell megjelenjen az
államháztartás pozíciójának javítása mellett a versenyképesség növelése is .

Az Önkormányzati Minisztérium fejezet 2010-ben 75 515,5 millió forint kiadási elő irányzatból
gazdálkodhat .

A Turisztikai Célelőirányzat a 2010. évi költségvetés tervezetében 5604,4 millió forintta l
szerepel . Az előirányzat a Kormány által jóváhagyott, 2005-2013 . évekre vonatkozó Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia megvalósítását szolgálja .
Ezen belül a nemzeti turisztikai marketingtevékenységre 4600 millió forint fordítódik. Ez az
elő irányzat elősegíti a belföldi turizmus erősödését, arányának további növelését, a korábban
megtörtént fejlesztések integrálását .
A Kormány Válságkezelő Programja a turizmust a foglalkoztatásban betöltött kiemelkedő
szerepe miatt stratégiai ágazatként nevesítette. Ahhoz, hogy a magyar turisztikai ágazat a benne



rejlő lehetőségeket megfelelően ki tudja használni, elengedhetetlen a hatékony marketin g
tevékenység. A nemzetközi turisztikai marketing- és promóciós tevékenység legalább 2009 .
évinek megfelel ő szinten marad, mely az idegenforgalom fellendítését szolgálja .

Továbbra is prioritást élvez az önálló turisztikai attrakciót jelentő nagyrendezvények támogatása .
Erre a költségvetés tervezete 200 millió forint támogatást tartalmaz . A visszatérően
megrendezésre kerülő , turisztikai hatással bíró országos és nemzetközi vonzer ővel bíró
nagyrendezvények szélesítik a programkínálatot . Ennek eredményeként elérhető a
devizabevételek növekedése, a tartózkodási id ő meghosszabbodása .
A 2010. évi költségvetési törvényben is, a korábbi évekhez hasonlóan nevesítve szerepel a
Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozat 125 millió forintos támogatással .

A sportcélú támogatási el ő irányzatok összesen mintegy 12,7 milliárd forintot tesznek ki . Ezt
egészíti ki a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Sportszolgáltató Intézet 2010 . évi költségvetés i
támogatása, melynek tervezett összege 3267,9 millió forint. Így a 2010 . évi sport költségvetés i
tervezet összesen - az intézményi szektort és a sport szakterületet is beleértve - 15939,6 millió
forint forrás felhasználására tesz javaslatot, ami minden eddiginél szigorúbb, átgondoltabb é s
fegyelmezett tervezésre utal
A tervezett támogatás elegendő a jogszabályban rögzített feladatok, és szakmai célok folyamatos ,
zökkenőmentes ellátására .
A korábbi években indult feladatokhoz továbbra is biztosítottak a források, pl . utánpótlás-
nevelési feladatok, az iskolai sport támogatása, szabadidősport programok, a sportteljesítménye k
elismerése, sportlétesítmények PPP konstrukcióban történ ő működtetése.

Továbbra is kiemelten kezeli a költségvetési törvény tervezete az utánpótlás nevelést . Erre a
feladatra az előző évivel közel megegyez ő forrást, 1335 millió forintot biztosít a javaslat . Így a
korábban megkezdett utánpótlás programok folytatása és fejlesztése biztosítva van .

A 2010. évi költségvetés a korábbi évhez képest azonos mértékben finanszírozza a
sportegészségügyi és doppingellenes feladatokat, a sportteljesítmények elismerését .
A Sportegészségügy és doppingellenes feladatok 275 millió forintos támogatásával biztosított a
válogatott keretek megfelelő színvonalú sportegészségügyi ellátása, és kötelez ő
doppingellenőrzése .
A Formula-1 Magyar Nagydíj jogdíjának támogatására 4,2 milliárd forintot tartalmaz a
költségvetés, mint kiemelt nemzetközi sportesemény.

Mindezeket, valamint az Allami Számvev őszék által megfogalmazott javaslatokat figyelemb e
véve a törvényjavaslatot a Sport és Turisztikai Bizottság általános vitára alkalmasnak ítélte .

Budapest, 2009 . szeptember 29 .

Pál Béla
a bizottság alelnök*



Az Országgyű lés Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága

Kisebbségi Vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló T/10554 szám ú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. 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 kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai az Alkotmányügyi bizottsá g
kompetenciájába tartozó fej ezetekhez kapcsolódó számadatokat ismertették . Rámutattak arra,
hogy az Igazságügyi Minisztérium fej ezeténél a büntetés-végrehajtás támogatásának
elő irányzata ugyan 38 milliárdra emelkedik, azonban az Állami Számvevőszék véleményében
is olvasható, hogy az egész emelkedés csak amiatt van, mert a PPP-konstrukció, a PPP progra m
kiadásait itt szerepeltetik . Tehát valójában nemhogy reálértéken, még nominális értéken se m
emelkedik az IM-bv támogatása . Idézték az Állami Számvevőszék véleményét, mely szerint „ a
dologi kiadások tervezett előirányzata valószínűleg nem biztosítja minden intézmény,
különösen a rendőrség és a büntetés-végrehajtás területén a folyamatos, zavartalan m űködést”.
Tehát miközben a kormányzati kommunikáció arról szól, hogy majd több pénz jut a
közbiztonságra, sem a rendőrségnek, sem a büntetés-végrehajtásnak a dologi kiadásait ne m
biztosítja legalábbis a folyamatos, zavartalan működését nem biztosítja az el őterjesztés .

A kisebbségi véleményt megfogalmazók értetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a
bíróságokhoz képest a Magyar Köztársaság ügyészsége lényegesen kevesebb juttatást kap a
2010-es esztendőben. 31 milliárdos el őirányzata volt 2009-ben, és 28,5 milliárd lesz ez a z
elő irányzat most a tervek szerint . A bíróságok elő irányzata ilyen mértékben nem csökken ; az
igazságügyi fejezetek közül az ügyészség a vesztese a 2010-re tervezett megszorításoknak.

A Miniszterelnöki Hivatal fejezetében a rendszeres személyi juttatásokon felül 21,5
százalékát kitevő jutalmat terveznek 2010-ben, ami egyébként a legmagasabb a közszférában ; a
többi költségvetési fejezethez tartozó szervnél a jutalom mértékét 8 és 12 százalékban
határozzák meg. Érdekes adat még az Expo 2010 világkiállításon való részvételre fordítható
összeg, amely a Miniszterelnöki Hivatalnál található, 2009-ben 815 milliárd forint vol t
elő irányozva, 2010-re pedig már 2,4 milliárd forint, tehát olyan háromszoros az emelkedés



A kommunikációs költségek most ebben az évben csökkentek . Ez persze relatív
csökkenés, még így is 400 millió forintot irányoztak el ő úgynevezett lakossági táj ékoztatásra .
Az sem egészen világos, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban miért emelik meg az engedélyezett
létszámkeretet több mint 10 százalékkal a következő évben, 2010-ben .

Mindezek miatt a bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai a törvényjavaslatot ne m
tartották általános vitára alkalmasnak .
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~ert s.k.
a bizottság alelnöke

Budapest, 2009 . szeptember 29 .



Az Országgyűlés
egészségügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
T/10554. számú tőrvényjavaslathoz

A7 Országgyűlés egészségügyi bizottságának a Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló
T/10554. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségbe n
maradt tagjai — a Házszabály 77. 5 (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
tejes7tik elő:

A 2010. évi költségvetési javaslatot az alultervezettség és a kiszámíthatatlanság jellemzi . Az
Állami Számvevőszék is rámutatott arra, hogy komoly feszültség van a feladatok ás a
rendelkezésre álló források között .

Sajnos a kormányzat ígéretek ellenére nem igaz, hogy az egészségügy a költségvetés egyi k
nyertese lesz. Nem igaz, hogy jövőre több pénz lesz egészségügyre : nemcsak reálértéken, d e
számos területen számszerűleg is kevesebb pénz jut jövőre a gyógyításra .

Az elmúlt évek szomorú tendenciáját folytatva nominálisan is jelent ősen csökken az ÁNTSZ
és a Vérellátó Szolgálat támogatása. A Vöröskereszttől 50 millió Ft-ot akarnak elvenni .

Nincs pénz felújításra és rekonstrukcióra, nem támogatják a kisforgalmú patikákat, és am i
még szomorúbb, szinte teljesen megszűnik a köztestületek, társadalmi szervezetek
támogatása. Elfogadhatatlannak és veszélyesnek tartjuk, hogy a rákbeteg szervezetek 2010 -
ben egyetlen fillér költségvetési támogatásban sem részesülnének .

A Népegészségügyi Program már évek óta csak szavakban létezik, ezt jól mutatja az évr ől
évre csökkenő támogatás .

Az Egészségbiztosítási Alap legfontosabb el őirányzata, a gyógyító-megelőző kassza már 2009-
ben is reálértéken 15%-os veszteséget szenvedett el, ez kb . 100 Mrd Ft-os elvonást jelent .

A gyógyító-megelőző kassza jövő évi előirányzata 719 Mrd Ft. Ez a 2009. évi, zárolás előtti
727 Mrd Ft-hoz képest nominális csökkenést, a zárolás utáni 714,5 Mrd Ft-hoz képest
reálérték-csökkenést jelent. A kassza nominálisan a 2007-es szintre süllyedt vissza !

Pénzt vesznek el a védőnői szolgáltatástól, a mentést ől, a betegszállítástól és a fogászati
ellátástól.

Az összevont szakellátás - járóbeteg szakrendel ők és a kórházak - elő irányzata 2010-ben 519, 4
Mrd Ft. Ez a 2009-es, zárolás elő tti összeghez képest nominális csökkenés .



A folyamatos költségvetési forráskivonás és a finanszírozás állandó változtatása együt t
ellehetetleníti az egész ellátórendszert . Az ÁSZ is megállapítja, hogy a költségveté s
előkészítésekor az OEP tervezése helyett teljes egészében a Pénzügyminisztérium által diktál t
irányszámok érvényesültek, amelynek következtében feladatelmaradások következhetnek be ,
és a szolgáltatások romlása várható .

A 2010. évi egészségügyi költségvetést az önkormányzatoktól tervezett forráselvonással
együtt életveszélyesnek, elfogadhatatlannak és vitára alkalmatlannak tartjuk.

Budapest, 2009 . október 1 .



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

vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai – a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján – az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Roma integráció :
Jövőre száz romatelep felszámolását kezdi meg a kormány – jelentette be Bajna i
Gordon miniszterelnök 2009 . szeptember 12-én . A költségvetésben 1 milliárd F t
szerepel telepfelszámolásra 2010-re, s további 1 milliárd Ft uniós forrásra számít a
kormány. Magyarországon több mint 500 roma telep van, melyek közül 2009-be n
mindösszesen 5 telep felszámolását kívánja támogatni a Bajnai kormány . Jövőre, a
parlamenti választások évében pontosan tízszer ennyi, azaz száz településse l
számolnak. A szocialista kormány tehát 2009-ben a világválság évében cserbenhagyt a
a leginkább kiszolgáltatott magyarországi csoportokat, a roma telepeken élő
embereket .

A 2009. évi költségvetésbő l A roma telepeken élők lakhatási és szociális integráció s
programjának támogatására egyetlen Ft-ot sem kívánt költeni a szocialista kormány.
Varga József fideszes képvisel ő módosító javaslatai kellettek ahhoz, hogy ez az
előirányzat a 2009. évi költségvetésben 1 milliárd Ft-ra emelkedjen. A Gyurcsány-
kormány egyik utolsó intézkedéseként azonban zárolta a roma telep-felszámolás i
programokra előirányzott egymilliárd 60 millió forintot . A szociális és munkaügyi
miniszter, valamint az önkormányzati miniszter 2009 . május 29-én közös pályázatot
hirdetett 250 millió Ft-os összeggel a „Szegnegált lakókörnyezet felszámolása ”
címmel az OM költségvetési keretébő l . A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
honlapján szereplő Az SZMM 2009. évben tervezett pályázatainak listája című
dokumentum tanúsága szerint, a szaktárca idén egy fillért sem kíván költeni a rom a
telepek felszámolására . Örvendetes, ha 2010-től valóban új lendületet vesz a rom a
telepek felszámolása . Az a tény azonban, hogy a roma integráció ügyét a választási
kampányban támogatja csak érdemben a szocialista kormány, végtelenül elszomorít ó
és felháborító . Kérdés azonban, hihetünk-e még a szocialistáknak, akik az idei évr e
elő irányzott mintegy 1 milliárd Ft-ot elvették a roma telepeken él ő emberektől .



2009 . szeptember 20-án újabb fordulatot vett a roma integráció ügye . Teleki László
romaügyekért felel ős miniszterelnöki megbízott sajtótájékoztatójából kiderült, Bajna i
Gordon is valótlanságot állított 2009 . szeptember 12-én a roma telepek felszámolás a
ügyében. Teleki László ugyanis azt közölte : „A kormány 2013-ig felszámolja a
félezernyi telep ötödét, foglakoztatási és oktatási programokat indít az óvodáztatástó l
az egyetemi képzésekig. A részleteket ismertetve elmondta : a modellprogramként még
2005-ben indult telepfelszámolás során eddig 39 cigánytelepet szüntettek meg, 342 új
lakás épült, és az érintettek közül 388 ember került be az aktív foglalkozatásba . Három
év alatt 100 cigánytelepet akarnak felszámolni, a meglév ő 500-ból fűzte hozzá . ”

Civil társadalom :
Az idei elő irányzat 700 millió Ft-tal kevesebb a 2009-es támogatási főösszegnél . 2009-
es előirányzat 7 700 millió Ft volt, mely a civil szféra szakértő i szerint 1 milliárd Ft-tal
kevesebb az adófizetők által felajánlott 1%-okokból befolyt és az annak kiegészítésé t
szolgáló állami támogatás összegénél . A civil szervezetek támogatására 2008-r a
előirányzott összeg megegyezett a 2006 . évivel: 6 887,8 M Ft. A szocialista kormány
két évre befagyasztotta e szektor támogatását, mely intézkedésével évi több százmilli ó
forintot vont el a civil szervezetektő l . Az igazi kérdés azonban továbbra is az, hog y
ezt a rendkívül kiszolgáltatott, ún . harmadik szektort valójában hány forinttal kívánj a
támogatni a szocialista kormány 2009-ben, hiszen a Nemzeti Civil Alapprogram
maradványképzési kötelezettsége miatt az adózók által felajánlott egy százalékok utá n
járó összeg kevesebb mint feléhez juthattak csak hozzá 2006-ban a civil szervezetek .
A támogatásokra fordítható 6 190 M forintból 2006-ban mindössze 2 740 M forin t
pályázati támogatás volt kifizethető. 2007-ben az NCA maradványképzési
kötelezettsége 2 361,0 millió Ft volt. Vagyis 2007-ben a szocialista kormány a civi l
támogatások több mint 36%-át zárolta . Félő , hogy 2010-ben is maradványképzéssel
kívánják sújtani az NCA-t, ahogy ezt 2006-ban és 2007-ben is tették . Így további
milliárdokat vonhat el a szocialista kormány a civilekt ől .

Az NCA elnökének 2009 . május 12-ei közleménye szerint : „Korábbi tevékenységét és
érvényes civil együttműködési irányelveit tagadná meg a kormányzat, ha csökkenten é
a civil szervezetek rendelkezésére álló forrásokat a következ ő költségvetési évben . ”
Nos, pontosan ez történt meg a jelenlegi költségvetés benyújtásával .

Az egyházakat érintő költségvetési tételekről :
Az egyházak és általuk végzett társadalmi tevékenységek is a 2010-es költségveté s
vesztesei közé tartoznak. Az egyházaknak, egyházi intézményeknek, egyházi iskoláb a
járó gyermekeknek és családjaiknak átlagosan 10%-os költségvetési elvonást kel l
elszenvedniük.

1 . A Kormány nemzetközi kötelezettségvállalást sért azzal, hogy az egyház i
műemlékek rekonstrukcióját egy fillérrel sem támogatja 2010-ben . (A Vatikáni
Szerződés tételesen leírja, hogy az államnak minden évben támogatnia kell az
egyházi műemlékek felújítását) .
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2. Az egyházaknak szánt 1%-os személyi jövedelemadó felajánlások évr ől évre
dinamikusan emelkednek. Idén is többen ajánlották fel adójuk 1%-át valamely
egyháznak, mint 2008-ban . Az, hogy ennek ellenére jövőre kevesebb pénzt
akarnak az egyházak számára utalni, annak bizonyítéka, hogy a Kormány el
akarja lopni a polgároknak az egyházak számára felajánlott pénz egy részét .

A magyarországi történelmi egyházak kezdeményezésére 2009 . szeptember 22-én
összeül az országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága . Az
egyházak a 2008 . évi zárszámadás és a 2010-es költségvetés ügyében kezdeményezté k
a tanácskozást . Elsősorban azt sérelmezik, hogy nem kapnak megfelel ő tájékoztatást
az OKM miniszterétől, és más illetékesekt ől, a jövő évi költségvetés tervezete szerint ,
pedig az egyházaknak az ígértnél is kevesebb pénz jut .

Esélyegyenlőség :
Az esélyegyenlőség biztosítása is csak a szavak szintjén fontos a szocialistáknak .
Jövőre 324 millió Ft-ot vonnak el e területtől Az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása, továbbá az
EgyenlőBánásmód Hatóság c. fejezetekbő l .

Budapest, 2009. szeptember 29 .

Balog Zoltán
elnök



Az Országgyű lé s
Európai ügyek bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — a
Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő:

A 2010-es költségvetés a 2009-eshez hasonlóan már csak egy uniós pénzügyi keretter v
támogatásait foglalja magába . A várakozás, hogy az uniós források felhasználása 2009-tő l
nagyságrendileg megnőhet, továbbra sem teljesült . Ennek okai többek között, hogy a
pályázatokat lebonyolító intézményrendszer nem elég gyorsan és hatékonyan működik
(pályázati kiírások, elbírálás, szerződéskötés, kifizetés, ellenőrzés stb .), illetve a kormány által
tervezett kifizetések mértéke jelent ősen elmaradt a tervezettől . Az ASZ a 2008-a s
költségvetésrő l szóló zárszámadásában megállapítja, hogy az uniós forrásokat is tartalmaz ó
elő irányzatok teljesülése 43%-kal maradt el a tervezett ő l . Jelenleg (2009. szeptember 24 .) 490
milliárd forintot fizettek ki (ez a 2013-ig rendelkezésre álló forrás 8,1%-a) .

Az eddigi kifizetések csúszása ellenére az uniós források területén 2010-re jelent ős mértékben
csökkentette a PM a tervezett források mértékét . Tavalyhoz képest 13%-kal kevesebb uniós
fejlesztési forrás felhasználását tervezik, miközben a csak hazai fejlesztési forráso k
gyakorlatilag megszűntek. Az előirányzatok teljesülése az előző évekhez hasonlóan
bizonytalan, elsősorban a projektindítás folyamatának elhúzódása, torlódása, „sokszereplős”
volta stb. miatt (lásd 4-es metró) . Az általános indokolásban megjelenő célt („A legfontosab b
cél, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütembe n
közelítsenek az Európai Unió átlagához. ") az uniós források felhasználásnak jelenlegi
rendszere és módja nem képes teljesíteni, s őt az elmúlt időszakban a források felhasználása
ellenére nem felzárkózásnak, hanem leszakadásnak lehettünk az elszenved ő i .

A csökkentés az intézményi el őirányzatot nem, csak a fejezeti kezelésű elő irányzatokat
érintette . A csökkentést az ÚMFT programjaira (85%), a szakmai fejezeti kezelésű (hazai )
előirányzatokra (11%), a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekre (1%), illetve az



EGT, Norvég Alap támogatásból (3%) megvalósuló projektre osztották el . Az ASZ szerint :
„a költségvetési törvényjavaslat el őirányzatait alátámasztó számítások hiányában azo k
megalapozottsága, teljesíthetősége nem megítélhető ” .

Az önkormányzatokat sújtó 120 milliárd Ft-os megtakarítás az önkormányzato k
ellehetetlenülésén túl más veszélyt is hordoz magában . Az ASZ már a tavalyi költségvetésse l
kapcsolatban szóvá tette, hogy tovább folytatódik a hazai fejlesztési támogatások európa i
uniós forrással történő kiváltása, miközben a 2007-2013-as időszakra vonatkozó UMF T
elfogadása előtt komoly vitája volt a kormánynak az Európai Bizottsággal az addicionalitá s
mértékérő l . Jövőre az Európai Bizottság felülvizsgálja az egyes tagországokban a z
addicionalitás teljesülésének mértékét, ezért fennáll annak a veszélye, hogy az egyoldal ú
korlátozás, drasztikus csökkentés a kormány részéről újra nyithatja ezt a vitát az Európai
Bizottsággal .

A Kohéziós Alap keretében megvalósuló környezetvédelmi és közlekedési projektek eg y
részének a végrehajtása 2010 . december 31-én lezárul, a projektekre az említett határidőn túl
uniós forrást nem lehet kifizetni . Bármilyen késés esetén a fennmaradó összeg a magya r
költségvetést terheli majd . A projektek zárása mellett több környezetvédelmi projekt esetén
Magyarország még nem érte el a 80%-os lehívási küszöböt, ez komoly kockázatot rej t
magában, hiszen ezek a források elvesznek, ha a projektek nem zárulnak időben. Az ASZ
véleménye szerint: „ a kiadáshoz kapcsolódó bevételek (EU forrás) egy része leghamarab b
csak 2011-ben folyik be a költségvetésbe, mivel a Kohéziós Alapra vonatkozó finanszírozási
szabályok szerint az EU támogatás utolsó 20%-át az EU Bizottság a projekt zárójelentése k
jóváhagyásáig visszatartja, ezért a bevételek aránya a tervezettől is elmaradhat” .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja eredetileg a foglalkoztatás b ővítése
és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése volt . Az már most megállapítható, hogy a
kitűzött célok (foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés) nem teljesülnek, és ennek nem a
gazdasági válság az oka elsősorban, hiszen a makrogazdasági modellek már korábban
felhívták erre a figyelmet. Az egyes Irányító Hatóságoknál nem volt egységes megítélése a
fejezet által kényszerűségből lecsökkentett tervszámoknak a feladatellátás tarthatóságára
vonatkozóan . A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2009 . évi kifizetések
felgyorsításával lát lehetőséget az eredetileg kialakított tervei teljesítésére, a Közlekedés i
Programok Irányító Hatósága az el ő irányzatok teljesíthet őségét az egyidejű leg több OP-nál
jelentkező feszültségpontok miatt kockázatosnak ítéli, illetve bizonytalannak tartja a 2009 . évi
előirányzatok várható teljesítését is . A Regionális Operatív Program IH a csökkentett
tervszámokkal nem látja biztosítottnak az N+3 minimum követelmények teljesíthet őségét .
Sok olyan bizonytalansági tényező van tehát a lebonyolító intézményrendszeren belül is ,
amelyek veszélyeztetik az uniós források gyors és minél hatékonyabb felhasználását .

Budapest, 2009 . október 1 .

áty
* 1 Kereszt nydemokr ta Néppárt



Az Országgy ű lé s

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjai – a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2010. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján továbbra is csökken a
gazdaság, ezzel párhuzamosan a 2009 . évi 9, 9%-ról a kormány szerint 10, 5%-ra nő
ugyanakkor a foglalkoztatottak száma a 2009 . évi 2,2 % után 1,3 %-al csökken . Az élő
munka költségeinek csökkentése gyakorlatilag nem hoz érdemi változást a
foglalkoztatás terén mivel, a munkahelyteremtő beruházások mértéke és nagysága
rendkívül alacsony. Az Áfa emelés,e a természetbeni juttatások megadóztatása, a reá l
jövedelem tervezett 1,3%-os csökkenése a fogyasztás további szűkülését fogja
eredményezni, amelyhez még az infláció 4 .1%-os mértéke is hozzájárul. Ez pedig
újabb munkahelyek megszűnéséhez vezet.
A Munkaerőpiaci Alap bevételei a tavalyihoz képest mintegy 100 milliárd forintta l
csökkennek, a munkaadói, munkavállalói és a vállalkozói járulék megszüntetése miatt,
amelyet az egészségbiztosítási és munkaer őpiaci járulék vált fel. A bevétel csökkenését
alapvetően az alacsony foglalkoztatás okozza .
Az aktív foglalkoztatási eszközök mint például foglalkoztatási támogatás, szakképzés
kiadásai, jóval alatta maradnak a passzív kiadási előirányzatoknak. Jelentősen
megemelkedik az álláskeresési támogatás – munkanélküli segély – összege a 2009 . évi
100 milliárd forinttal szemben 142,7 milliárd forintra .

A kormány tartós munkahelyek teremtésének támogatása helyett további források
bevonásával +13 milliárd forint, összesen 113,4 milliárd forinttal támogatja az Út a
munkához programot. A javaslat szerint az önkormányzatok mellett állami és
önkormányzati vállalkozások is foglalkoztathatják a munkanélkülieket e progra m
keretében. Ennek oka egyszerűen az, hogy az önkormányzatok Szűcs Erika volt
munkaügyi miniszter állítása szerint már több munkanélkülit nem tudna k
foglalkoztatni. Véleményünk szerint az Út a munkához program nem oldja meg a



tartós munkanélküliség problémájá,t sem a tartós foglalkoztatást . Az eddigi adatok azt
mutatják, hogy legfeljebb 2-3 hónapig tartó munkára nyújt lehetőséget az arra
rászorulóknak.
Összefoglalva a benyújtott törvényjavaslat megalapozatlan és alkalmatlan arra, hogy
növelje a munkahelyek, a foglalkoztatottak számát és csökkentse a munkanélkülisé g
növekedését.
A T/10554. számon benyújtott 2010. évi Költségvetési törvényjavaslatot általáno s
vitára alkalmatlannak tartjuk.

Budapest, 2009. szeptember 30.



Az Országgyű lés
Gazdasági és informatika i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a Magyar
Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló T/10554. 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 kisebbségben maradt tagjai nem tartják általános vitára alkalmasnak a
2010. évre szóló költségvetési törvényjavaslatot . Ennek elsődleges oka, hogy a
törvényjavaslat a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelent ős makrogazdaság i
kockázatokat tartalmaz, illetve nem segíti elő az ország felzárkózását az Európai Unió
fejlettebb államaihoz .

A törvényjavaslat nem mutatja be a döntéshozatal szempontjából fontos összegzéseket ,
nem ismerteti a többéves döntések számszerűsített hatásait . Az Állami Számvev őszék
helyszíni ellenőrzésének lezárásakor több, a törvényjavaslat a megalapozottságr a
vonatkozó információ még nem állt rendelkezésre . Számos esetben az adatok ne m
voltak véglegesek.

Az adóterhek az Állami Számvevőszék véleménye szerint 2010-ben sem
mérséklődnek, szerkezeti változtatások pedig nem indulnak . Eközben jelentősek az
önkormányzati szektort és a tömegközlekedést érint ő megszorítások. Az
infrastruktúrafejlesztés támogatása nagymértékben csökken, a köz- és magánszfér a
együttműködésén alapuló konstrukció pedig mind nagyobb determinációt jelent a
költségvetésben. Az önkormányzati szektort érinti az étkezési normatíva, a különböző
hazai forrású fejlesztések, a közoktatás, a szociális ellátás, a kulturális feladatok, a
sport összegének csökkenése. Továbbá, mérséklődik az elmaradott térségek
felzárkóztatására fordított támogatás is .



Aggodalomra ad okot, hogy a kis- és középvállalkozások helyzetének érdemi javulását

ismételten nem tekinti prioritásnak a kormány . Ezt az adócsökkentés elmaradásán túl

az is jelzi, hogy a támogatáspolitikában továbbra sem kapnak kiemelt szerepet . E
tekintetben hasonló a helyzet az energiahatékonysághoz : azon a téren sem valósul meg

előrelépés . A gázártámogatás csökkenése miatt az energiahordozók árváltozása a

lakosságot mind közvetlenebbül érinti .

A kormány gazdaságpolitikáját jól jellemzi az egészségügyben mutatott hozzáállása : a
tűzoltó intézkedéseket részesíti előnybe, és nem mozdul el a hosszú táv ú
problémamegoldás irányába .

Az utóbbi évek költségvetési törvényjavaslatainak visszatérő kritikája a 2010. évre i s
igaz maradt : hiányoznak belő le a távlati elképzelések, nem tartalmaz kitörési pontokat .
A 2010. évre szóló költségvetési törvényjavaslat nem viszi közelebb Magyarországo t
az európai közös pénz, az euró bevezetéséhez .

Budapest, 2009 . szeptember 30.

Az Országgyűlés G'azdtfsági és

informatikai bizottságának tagja



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben marad t
tagjai — a Házszabály 77. V (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A Honvédelmi és rendészeti bizottság kompetenciájába tartozó fejezete k
költségvetési számait elemezve arra a megállapításra jutottunk, hogy mind az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mind a Honvédelmi Minisztérium 2010 . évi
költségvetése elhibázott. A javaslat részletes elemzése után az egyértelműnek tűnik,
hogy nem javul a dolgozók anyagi helyzete, továbbá élet- és munkakörülményeik se m
lesznek jobbak 2010-ben. A fegyveres szerveknél és a honvédségnél hivatásos
állományú és szerződéses viszonyban álló munkavállalók illetményalapja nem változi k
a tavalyi évhez képest, reálértékben tehát kevesebb pénzt visznek majd haza 2010-ben ,
mint 2009-ben tehették. Amennyiben az ez évtől már eltűnő 13. havi illetményekkel is
számolunk, akkor a fegyveres szerveknél és a honvédségnél szolgálatot teljesít ő
munkavállalók egyértelműen a 2010. évi költségvetés veszteseinek számítanak.

A bizottságban véleményükkel kisebbségben maradt képviselők nehezményezték
azokat a költségvetési lefaragásokat, amelyekkel a kormány élt. A fejezet 2010. évi
kiadási előirányzata 337 868,7 millió Ft, amelyhez 304 813,7 millió Ft támogatási
előirányzat és 33 055,0 millió Ft saját bevétel került tervezésre . A feladatokhoz a tárca
57 417 fő engedélyezett költségvetési létszámot tervezett . Az IRM központi
igazgatására tavaly 5 706,1 millió forint szerepelt, míg a 2010-es költségvetési
tervezetben 5 344,1 millió forint támogatási összeg jut. Ez 362 millió forintos
csökkenést jelent. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, tehát az úgynevezet t
„belső elhárítás” a 2009-es elfogadott törvény szerint 1 581,0 millió forintbó l
gazdálkodhatott, a 2010-es tervek szerint erre a feladatra 1 571,5 jut, tehát 9,5 milli ó
forintos csökkenés mutatható ki . Az Igazságügyi Hivatal gazdálkodására tavaly 5
006,1 millió forint jutott, 2010-ben ez az összeg 75,2 millió forinttal kevesebb, tehát 4
930,9 forint. A Rendőrtiszti Főiskola 1 149,1 millió forintos támogatást kapott a
kormánytól 2009-ben, ez 2010-ben 11,4 milliós csökkenéssel 1 137,7 millió forintra
változott. A Központi Gazdasági Főigazgatóság költségvetési támogatása 2009-ben 1
037,1 millió volt, a 2010-es költségvetés-tervezetben már nem szerepel ez a cél. A
fejezeti kezelésű előirányzatok között az ágazati feladatok címet áttekintve is több
ellentmondás található. A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek



támogatására 2010-ben 89,7 millió forintot szán a kormány, míg ez az összeg tavaly
92,0 millió forint volt. A csökkenés tehát 2,3 millió forint . A büntetőeljárásról szóló
törvény alapján megállapított kártalanítás címnél nincs változás, 120,0 millió forinto t
különített el erre a célra a kormány. Az inflációs adatokat figyelembe véve reálérték-
csökkenéssel számolhatunk. A jogi segítségnyújtás címnél is reálérték-csökkenéssel
számolhatunk, hiszen mind a 2009-es elfogadott, mind a 2010-es tervezetnél 85, 0
millió forint szerepel ennél a címnél. Ugyanezt mondhatjuk el a Bűncselekménye k
áldozatainak kárenyhítése címnél, hiszen a 132,0 millió forintos támogatás reálérték -
csökkenést jelent. A Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások
címnél a tavalyi 60,9 millió forintos támogatás helyett 34,8 millió forintos támogatás
szerepel, ez 26,1 millió forinttal kevesebb a tavalyi összegnél. A beruházások között a
Közbiztonsági beruházások cím támogatása a tavalyi 222,0 millióról 218,1 millióra
csökken. 2,0 millióval kevesebb jut a Rendőrség lakáscélú beruházása címre (2009 :
100,0 millió; 2010: 98,0 millió) . Az idei költségvetési tervezetben nem szerepel a
Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása, tavaly erre 40,0 millió forint jutott . A
2009-es költségvetési törvénnyel szemben külön címen a kormány nem támogatja a
2010-es költségvetési tervezet a Szabadságharcosokért Közalapítvány, a Fehér Gy űrű
Közhasznú Egyesület, a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány továbbá a Rendészet i
sportszervezetek támogatását.

A legnagyobb kormányzati szemfényvesztés a Rendőrség költségvetési
támogatásánál található az jövő évi költségvetési tervezetben . A 2009. évi elfogadott
költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatoknál „rendőrségi
feladatellátás korszerűsítése” cím mellett 1 656,0 millió forint, míg a „ rendőrségi és
büntetés-végrehajtási ágazati feladatok” cím mellett 1 380,0 millió forintos támogatás
szerepelt. Ezek a címek a 2010-es költségvetési törvényből hiányoznak, tehát arra lehe t
következtetni, hogy ezeket a forrásokat a rendőrségi cím forrás-növekményéhez
csatolták. Ez 3 036,0 millió forintos forrás-zsilipelést jelent . 2009-ben 189 309,3 millió
forintot biztosított a kormány a rendőrség támogatására, 2010-ben 195 149,2 millióra
nő. Úgy tűnik, hogy a bevételeket is jóval felültervezi a kormány a 2009-es számokho z
képest. 2009-ben 4 660,7 millió forintot tervezett a kormány 2010-ben ez az összeg 2 0
855,4 millió forint. 2010-ben az Oktatási Igazgatás cím ugyancsak nem szerepel a
törvénytervezetben, viszont új címként találkozhatunk a Nemzetközi Oktatási é s
Polgári VálságkezelőKözpont címmel 545,5 millió forintos támogatással. 2009-ben az
Oktatási Igazgatás cím támogatására 3 610,1 millió forintot határoztak meg . Ez azt
jelenti, hogy a több mint 3 milliárd forintos forrást is a rendőrség költségvetéséb e
tették át, hiszen a rendészeti szakközépiskolák m űködtetését a rendőrség végzi majd.
Összességében tehát a virtuális 5 839,9 millió forintos támogatás-emelkedés t
láthatunk, viszont ha a fentiekben említett tavalyi címek elt űnésével járó forrás -
felszabadulást számításba vesszük, korántsem növekményről, hanem költségvetés i
elvonásról beszélhetünk. A szocialisták és a kormány által tervezett településőrségekre
a fejezeti kezelésű előirányzatokban található 2 149,8 „Közbiztonsági feladatter v
támogatása” cím alatt. A 2007. évben még külön címen szereplő Rendőrség és
Határőrség összevont támogatása 214 698,5 forint volt, 2010-ben ez az összeg immár
19 549,3 forinttal kevesebb 195 149,2 forint.

A HM gazdálkodásának növekménye nem éri el azt a szintet, amelyet a NAT O
megkövetel (2%-os GDP arányos szint) . 2006-2007 években a Magyar Honvédsége t
teljesen visszafejlesztette – saját elmondásuk szerint átalakította – a szocialista



kormány. Több haderőnem megszűnt, vagy „hibernálásra” került. A Honvédelmi
Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2010-ben 262.410,9 MFt-ban, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12 .537, 0 MFt-ban, a
működéshez kapcsolódó bevételek 4 .150, 0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek
összegeként 279.097, 9 MFt-ban került megtervezésre . A Hadfelszerelés-fejlesztési
programok (29 .110, 0 MFt) összegével együtt ez 308.207, 9 MFt-ra (a prognosztizál t
GDP 1,17%-a) módosul. A HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központ i
infrastrukturális ellátás kiadásai cím mellett 2009-ben 42 593, 7 millió forint szerepelt,
a 2010-es törvénytervezetben 30 107,3 millió . Ez 12 486,4 millió forinttal kevesebb
összeg. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai
ellátás kiadásai cím mellett a törvénytervezetben 10 637, 7 millió forinttal kevesebbe t
találunk, mint tavaly (2009 : 62 048,9; 2010: 51 411,2) . A Katonai Biztonsági Hivata l
2010-ben 2 523,8 milliós támogatást kap, 2009-ben ez az összeg 2 574,6 millió forin t
volt. Ebben az esetben 50,8 milliós csökkenésről beszélhetünk. A HM Állami
Egészségügyi Központ kormányzati támogatása 2010-ben 3 703,1 millió forint lesz . Ez
kevesebb, mint tavaly, hiszen akkor 4 534,2 milliós támogatással bírt a cél . A központ
bevételeként 12 717,0 millió forintot tervez a kormány a jöv ő évre. Ez az összeg 2009-
ben 11 374,2 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzatoknál a Központilag
kezelt lakástámogatási előirányzatok esetében 2010-ben nem szerepel a támogatás i
keretben összeg. A bevételeket 550,0 millió forintra tervezik, ugyanennyivel számoljá k
a kiadási összeget is lakástámogatás címen. Tavaly 1 200,0 millió forint szerepelt a
lakástámogatások cím mellett, sőt lakásépítésre is 23,0 milliót állítottak be . A
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok főösszege 773,0 millió forint volt . A
Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle
Group) 2010-ben 84,6 millió forintos támogatást kap . Ez az összeg 2009-ben 200, 0
millió forint volt. A civil szervezetek, sportegyesületek támogatása a 2009-es szinten
marad. A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez cím esetében a 2009-es 4 056, 0
milliós támogatás helyett 3 707,0 millió szerepel . Az MH Szociálpolitika i
Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása jöv őre 36,1 millió forint lesz. Ez a
támogatási összeg változatlan 2009-hez képest. A Honvéd Együttes Művészeti Nkft.
támogatása azonban jelentősen, 66,5 millió forinttal csökken a 2009-es 143 millióról
76,5 millióra. Új címként szerepel a Hadfelszerelés-fejlesztési programok támogatása,
mégpedig 29 110,0 millióval.

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

Budapest, 2009. szeptember 29.

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális és családügy i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során
kisebbségben maradt tagjai — a Házszabály 77 . ' (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Véleményünk szerint a beterjesztett törvényjavaslat előkészítetlen, tartalmi elemeibe n
további szigorú megszorításokat tartalmaz és így alkalmatlan az általános vitára .
Éppen ezért javasoljuk annak visszavonását .

Részletes észrevételeink az alábbiak:

Szociális és Munkaügyi Minisztériu m

Az OORSZI kiadási előirányzatát 140 millió forinttal csökkentik úgy, hogy az elkövetkezendő évben
több szakirányú felülvizsgálatot kellene végrehajtania . Ezen belül a személyi juttatásokat közel 1 0
százalékkal csökkentik, ugyanakkor 320 millióval megemelik a dologi kiadásokat . Mindezt úgy
teszik, hogy változatlan átlagos létszámot terveznek az elkövetkezendő 4 évben.

A lakossági energiaköltségekhez való hozzájárulás nem az egyéb szociális ellátások és költségtérítése k
címszó alatt szerepel, hanem a 92-es főcsoport alatt, 20 milliárd forint előirányzattal. Ez azt jelenti,
hogy megharmadolták a lakossági energiaköltséghez a hozzájárulást. A fejezeti kötet tanulsága szerin t
2011-ben már egyáltalán nem terveznek lakossági energia kompenzációt.

A szociális célú humáns~ltatások normatívája több mint 4 %-kal csökken nominálisan az előző
évhez képest. (28.285,1 millió)

A mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési és átalakítási támogatása 195 millió forinttal kevesebb, mint a
2008. évi előirányzat, hasonló mértékű csökkenés figyelhetőmeg közlekedési támogatásukban is .

A megváltozott munkaképességűek normatív foglalkoztatási támogatását 13%-al csökkentik az ide i
évhez viszonyítva.



A családi pótlék tervezett összege nominálisan több mint 9 milliárd forinttal csökken, ami 2,5 %-ka l
alacsonyabb, mint a 2009. évi elfogadott előirányzat. Ez mindenképpen a családi pótlék további jelentős
elértéktelenedéséhez vezet. Ha a családtámogatási törvénynek megfelelő mértékben emelték volna, akkor
közel 390 milliárd forintot kellene szerepeltetni a törvényjavaslatban . Tekintettel arra, hogy a kormány
döntésének megfelelően a családi pótlékot 2010. december 31-ig befagyasztották, így annak vásárló értéke
drámai módon csökkent, illetve csökkeni fog.

A gyermekgondozási díj összege változatlan a tavalyi évi előirányzathoz, azaz 90 milliárd forinto t
kívánnak fordítani a gyermekgondozási dóra . Az összeg változatlan hagyása azért is indokolatlan, mert
a gyermekgondozási díj feltételeinek megállapításánál 2010 . január 1-től szűkülni fog azok köre a
kormány döntésének megfelelően, akik jogszerzők lesznek agyed-re.

Az anyasági támogatás kiadási előirányzata másfél milliárd forinttal kevesebb, mint a 2009 év i
előirányzat. Ez pusztán azért érdekes, mert a 2009-es túl volt tervezve, eddig ismeretlen okból, a
zárszámadást már nem ők csinálják . (Itt is van egy kis kampánypénz?

Összességében az öregségi nyugdíjminimumhoz kötött ellátások — anyasági támogatás, GYES, GYE T
— havi összegei 2010-ben sem emelkednek, a 2009. évi 28 500 Ft összeg változatlan marad.

A terhesség megszakítás költségtérítésére 1,6 milliárd forintot irányoznak elő, amely megegyezik az előző
évi előirányzattal. Az egyéb pénzbeli ellátásoknál az intézetből kikerülő gyermekek otthonteremtési
támogatására 1 millió forinttal többet (sic!) irányoz elő a 2010-es költségvetési törvény, mint amelye t
2009-ben terveztek.

Társadalmi szervezetek támogatásánál az előző évi előirányzatnak a harmadát kapja a Siketek és
Nagyothallók Országos Szervezete, 162 millió forint helyett 50 millió forintot, meg durvább a Vakok é s
Gyengénlátók Országos Szövetségének támogatáscsökkenése, mert a tavalyi 189 millió forint helyett 5 0
millió forintot kapnak.

A fejezeti kezelési előirányzatokon belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása
gyakorlatilag a tavalyi összeggel azonos, ugyanakkor a megváltozott munkaképességűek
kompenzációjára 5 milliárd forinttal kevesebbet szán a kormány, mint az előző évben . A foglalkoztatási
támogatás a jelenlegi végrehajtásban a 2009-re előirányzott összeg duplájánál tart, azaz több mint 24
milliárd forintot fizettek ki ebben az esztendőben eddig a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási
támogatására.

A szociális ellátásokat érintő 10,3 Mrd Ft forrásmérséklést elsősorban az időskorúakat ellátó
intézmények szenvedik el. További forráskivonást jelent, hogy a 10 ezer lakosnál nagyobb települése k
esetén már nem lesz kötelezőjelzőrendszeres házi segítségnyújtást m űködtetni. Ezen túlmenően a korábbi
dferenczált normatívák összevonása és visszafogása, az emelt szint ű bentlakásos ellátások drasztikus
megkurtítása, az ápolási díjnál a vi.r_rzaigényelhető rész lecsökkentése okoz további elvonásokat .

Nyugdíjbiztosítási Alap

A 2010-es költségvetés ellenőrrése során megállapította az ASZ, hogy a 2010 . évi tervezés
előkészítésekor költségvetési irányelvek nem készültek, valamint a PM tervezési köriratban ne m
szerepeltek 2009. évi várható makrogazdasági adatok, illetve a tervezési paraméterek 2011, 2012. és
2013. évre várható mértékei sem. Az ASZ adatkérésig ilyen tájékoztatást az Ny. Alap kezelje nem



kapott. A AÍSZ jelentés azt is kiemeli, hogy a Nyugdíj Alapot felügyelő SZMM valamint a PM a
tervezés folyamatából kihagyta az ONYF-et, pedig erre az Aht . kötelei! A költségvetés tervezésének
kaotikus állapotát támasza alá, hogy az ÁSZjelentés meg a benyújtás előtti 4,6%-al számolt, holott a
benyújtott költségvetési törvényjavaslat 68j-a már csak 4,1% emelést irányoz el ő.

A 2010. évi bevételi főösszeg megvalósulásának kockázata a járulékbevételek teljesüléséne k
kockázatátólfügg. A járulékbevételek és hozzájárulások összes 2010. évi tervezett előirányzata 2 325
447,6 M Ft, ami a bevételi főösszeg 79,2%-a és 2,9%-kal haladja meg a 2009 . évi prognosztizált
várható teljesítést.

Ismét nullszaldósra hozza ki a kormány a Nyugdíjbiztosítási Alapot, holott világosan látható, hogy a
2008. évi zárstiámadás is 67,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. 2010-ben közel 65 milliárd forintta l
kevesebb kiadási előirányzatot terveznek, mint az előző évben, amelyet részben a 13. havi ellátás
elmaradásával (mínusz tétel), illetve a 2005-ben elfogadott kompenzációs törvény utolsó eleméne k
végrehajtásával magyaráznak. (970 ezer ember nyugdíjkorrekcióját 2009. január 1-je helyett 2010.
január 1-től hajtanak végre. Az öregségi nyugd jakra 77 milliárddal terveznek többet .

A magánnyugd jpénztári tagd jfizetés miatti járulék-kiesés pótlására egyre nagyobb péntieket kel l
átcsoportosítani. A magánnyugdíj pénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására szolgáló összeg 372
380,0 M Ft, 5,2%-os növekedést terveztek 3%-os létszámnövekedés és 2,1%-os bruttó átlagkerese t

figyelembevételével. Az előirányzatot alacsonynak tarja az ASZ, a számítások alapját képez ő bázis
alacsony értéke miatt.

2010-ben megjelenik a Nyugdíjalapban a korkedvezmény biztosítási járulék, amely közel 4 milliárd
forinttal terheli meg a költségvetést.

A 2010 évi januári nyugdíjemelés mértékére utalt már a főkötet, így az NY Alap 2010 évi kiadási
előirányzatai között 4,1 százalékos nyugdíjemelést irányoznak elő.

A Allami Számvevőszék ismételten felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa annak lehet őségét, hogy a
járulékokat önálló, elkülönített számlákon számolják el, mind a Munkaerőpiaci Alap, mind a
Társadalombiztosítás Pénzügyi Alapjai tekintetében, mert így a bevételek átláthatatlanok és nem lehet
megállapítani az adott jogcímeken befolyó járulékok valós összegét. Igy az Alpokat kezelő a tervezési
folyamatban nem tudja elkülöníteni a magánszemélyek által, a munkáltatók által és a központi
költségvetés által befizetett illetve átadott összegeket.

Budapest, 2009. szeptember 30 .

László Tamás
rszággyűlési képviselő



Az Országgy ű lés
Költségvetési, pénzügyi é s

számvevőszék i
bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjai - a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A bizottság kisebbségben maradt tagjai nem tartják általános vitára alkalmasnak a

2010 . évre szóló költségvetési törvényjavaslatot . Ennek elsődleges oka, hogy a

törvényjavaslat a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentős makrogazdasági

kockázatokat tartalmaz, illetve nem segíti elő az ország felzárkózását az Európai Uni ó

fejlettebb államaihoz .

A törvényjavaslat nem mutatja be a döntéshozatal szempontjából fontos összegzéseket ,

nem ismerteti a többéves döntések számszerűsített hatásait . Az Állami Számvevőszék
helyszíni ellenőrzésének lezárásakor több, a törvényjavaslat a megalapozottságr a
vonatkozó információ még nem állt rendelkezésre . Számos esetben az adatok ne m
voltak véglegesek.

Súlyos problémaként róható fel a 2010 . évi költségvetéssel kapcsolatban, hogy nem a
gazdaság teljes spektrumára, hanem azon belül kizárólag egyetlen makrogazdaság i
mutatószámra koncentrál, az államháztartási hiány nagyságára . Továbbra is adós
marad az ország versenyképességének növelésével . Az adóterhek az Állami
Számvevőszék véleménye szerint nem mérséklődnek.

A 2010-es adóváltozások közül kiemelendő az ingatlanadó. Az Állami számvevőszék

szerint az adó megállapításának és megfizetésének komoly technikai korlátai vannak ,

és ezek hátráltatják az adófizetési kötelezettség egyértelmű meghatározását.



A költségvetés bevételi oldalán két nagyon komoly kockázat érzékelhet ő . Az egyik a

társasági adó, a másik a forgalmi adó teljesülése . A társasági adó azért kockázatos ,

mert nem indokolt a gazdasági növekedéssel azonos ütem ű nyereségképződésre

alapozni az adónem előirányzatát . Az áfa bevételek tervezettől történő elmaradása

pedig azért valószínűsíthető, mert 2010-ben a reáljövedelmek 1,3 százalékos

csökkenése várható, és ez – a fogyasztás visszafogásán keresztül – az áfa-bevételeke t

is kedvezőtlenül érinti . A költségvetés kiadási oldalán els ősorban a fogyasztói

árkiegészítés intézkedések nélküli mérséklése és a gazdasági válság mélyülése miatti

árfolyamszint és állampapírpiaci hozamszint alakulása jelent kockázatot .

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP-s képvisel ők korábban többször

hangoztatott véleményét az Állami Számvev őszék jelentése is alátámasztja : a

feladatok és a rendelkezésre álló források között komoly feszültségek vannak. Éppen

ezért nem nevezhető véletlennek, hogy a szükséges szerkezeti átalakításokra

vonatkozó hatástanulmányokat a kormány nem bocsátotta az ÁSZ rendelkezésére . A

feladatok és a források közötti feszültség különösen a gyógyító-megel őző kiadások

esetében válhatnak kritikussá, ahol a megváltoztatott struktúra és a teljesítmény -

finanszírozás összhangja már 2007 . óta nem áll fenn .

Az önkormányzatok esetében ismételten jelentős megvonásokra kerül sor . Ez érinti az

étkezési normatíva összegét, a különböz ő hazai forrású fejlesztéseket, a közoktatást, a
szociális ellátást, a kulturális feladatokat, a sportot, valamint elmaradott térségeket . Az
át nem gondolt, szerkezeti változásokkal nem párosult megszorítások rendkívül

negatívan hatnak az önkormányzati szektor gazdálkodására .

Az utóbbi évek költségvetési törvényjavaslatainak visszatérő kritikája a 2010. évre i s

igaz maradt: hiányoznak belő le a távlati elképzelések, nem tartalmaz kitörési pontokat .

A 2010. évre szóló költségvetési törvényjavaslat nem viszi közelebb Magyarországo t

az európai közös pénz, az euró bevezetéséhez .

Budapest, 2009. szeptember 30.

'ltségvetési, pénzügy é

bizottságának elnö



Az Országgyűlés
Környezetvédelmi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – a
Házszabály 77. . (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő:

A kisebbségben maradt képvisel ők az előterjesztett javaslatot az alábbi általáno s
megállapítások, továbbá az Állami Számvevőszék kifogásai alapján nem tartják
alkalmasnak általános vitára és elfogadásra . Annak visszavonását javasolják .

A Kormány tovább folytatja azt az egyáltalán nem rokonszenves gyakorlatát, hog y
próbálja az egyes évek költségvetését összehasonlíthatatlanná, átláthatatlanná tenni .
Környezetvédelmi célú el őirányzatokkal a Környezetvédelmi és Vízügy i
Minisztériumi fej ezeten kívül egyaránt találkozhatunk az Önkormányzati, a Nemzet i
Fejlesztési és Gazdasági, a Mez őgazdasági és Vidékfejlesztési vagy éppen a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumnál vagy éppen a Nemzeti
Fejlesztési Ugynökségnél vagy a Regionális Operatív Programok költségvetésében .
Így aztán – talán néhány beavatotton kívül – nincs olyan ember, aki megmondja ,
mennyi is valójában az az összeg, amit az ország a környezetvédelmi feladatainak
ellátására és megfogalmazott céljainak elérésére költ .

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a jövő évi költségvetés törvényjavaslat a
szerint 2009-hez képest mintegy 10 milliárd forinttal kevesebb állami támogatásr a
számíthat 2010-ben. Ez a Minisztérium költségvetésének 20%-os elvonását jelenti! A
KvVM 2010. évi kiadási előirányzata 8 milliárd forinttal 41,4 milliárd forintr a
csökken, míg bevételi el őirányzata 2 milliárd forinttal 9,9 milliárd forintra emelkedik .
A környezetvédelmi intézmények elsősorban dologi kiadásaik lefaragásából próbálnak
spórolni, míg a bevétel növekedést a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügy i
hatóságok 1,5 milliárd forinttal nagyobb, 3,8 milliárd forintos bevétele, valamint a
Magyar Földtani Intézet környezetvédelmi fejezetek alá sorolása eredményezi .



A vállalkozásokat, s ezen keresztül az embereket és a polgárokat érint ő megszorítások
a Minisztérium költségvetési tervezetében is tetten érhet ők: a tervezett termékdíj
bevételek összege – minden előzetes ígéret ellenére, miszerint nem fog emelkedni –
jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest . Új elemként megjelenik a reklámhordoz ó
papírok termékdíja, ami azt jelenti, hogy a termékdíj fizetésre kötelezettek köré t
jelentősen kibővítik. Ezzel a megoldással a tárca és a Kormány 2 milliárd F t
plusszbevételre kíván szert tenni. A termékdíjakból befolyó bevételeket, anna k
ellenére, hogy törvényi kötelezettség az ezirányú bevételek környezetvédelmi (eze n
belül : hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgy űjtés támogatása) célú felhasználása ,
elnyeli a központi költségvetés .

A költségvetés környezetvédelmi fejezetéhez csatlakozó, azt mégsem közvetlenül
érintő megjegyzés : hogy

- egyrészről nem történt meg a 2003 és 2008 között érvényben lév ő II. Nemzeti
Környezetvédelmi Program alapos kielemzése, a teljesített vagy éppen az elmarad t
célkitűzések számbavétele .

- másrészről jelenleg Magyarország nem rendelkezik az új, a környezetvédelmi céloka t
feladatokat, az azok teljesítéséhez szükséges finanszírozási eszközöket magába n
foglaló 3 . Nemzeti Környezetvédelmi Programmal . Ezen alapvető követelmények
nélkül a tárca nem is készíthetett mást, csak rövidtávú, a minimális túlélés i
szempontokat követő , 'utánam az özönvíz' jelleg ű költségvetést .

A kisebbségi vélemény képvisel ői osztják az Állami Számvevőszéknek az alábbi
megjegyzéseit és azt a véleményét, hogy az előterjesztett javaslat jelentős
kockázatokat tartalmaz . Az Állami Számvevőszék véleménye alátámasztja a kisebbség
azon álláspontját, hogy a javaslat általános vitára nem alkalmas .

1. A környezetvédelmi célok és feladatok hosszútávú tervezése :

Megállapítható, hogy egyrészről nem történt meg a 2003 és 2008 között érvényben
lévő II. Nemzeti Környezetvédelmi Program alapos kielemzése, a teljesített vag y
éppen az elmaradt célkitűzések számbavétele. Másrészről jelenleg Magyarország nem
rendelkezik az új, a környezetvédelmi célokat feladatokat, az azok teljesítéséhe z
szükséges finanszírozási eszközöket magában foglaló 3 . Nemzeti Környezetvédelmi
Programmal. Ezen alapvető követelmények nélkül a tárca nem is készíthetett mást ,
csak rövidtávú, a minimális túlélési szempontokat követ ő költségvetést .

2. A környezetvédelmi célok költségvetési megjelenése :

A környezetvédelemre fordított költségvetési források nagy része az Eu-s vállaláso k
teljesítését célozza. Saját, hazai forrásokból finanszírozható környezetvédelm i
fejlesztésekre – s arra, amire leginkább szükség lenne, az állagmegóvásra,
karbantartásra – pénz, költségvetési forrás híján, egyáltalán nem kerül sor .

A Minisztérium és a költségvetési szervek költségvetését – immár szokás szerint, min t
ahogyan azt 2009-ben is tették, „kozmetikázzák”, a dologi kiadásokat lényegében 0-ra



tervezik, amely nyilvánvalóan nem lesz tartható . Hogy a zavart fokozzák, és a
Pénzügyminisztérium ne tudjon minden pénzt elvonni, a bevételeket jelent ősen
alultervezik. Ez látszik a 2009-es költségvetés végrehajtására vonatkozó adatokból is .
A 2009-es tervezett intézményi kiadásokat a környezetvédelemben 18 Milliárd Ft-ta l
lépték túl . Ez nem valós, hiteles, megalapozott költségvetés .

3. Ökoadók :

Sem a környezetterhelési díj, sem az energiaadót vonatkozásában az Ász-nak a
rendelkezésre álló információk alapján és részletes indokolás hiányában nem áll t
módjában az előirányzat-tervezet megalapozottságát, valamint teljesíthet őségét
megítélni . Ez mintegy 25 milliárd Ft-os költségvetési tétel . A környezetterhelési díjnál
ráadásul a PM írásban közölte, hogy a tervezést a környezetvédelmi szaktárca adataira ,
ismereteire alapozva kellene elkészíteni, azonban a 2009 . évben (illetve a korább i
években) sem kaptak a szaktárcától a tervezéshez felhasználható információt .
Ez is mutatja a jelenlegi közigazgatási rendszerben mutatkozó káoszt . A
környezetvédelmi tárcánál már nincs ember, aki a feladatokat ellássa .

4. Az európai uniós tagsággal összefüggő előirányzatok :

A Kohéziós Alap közlekedési és környezetvédelmi projektek végrehajtása 2010 .
december 31-én zárul, a projektekre az uniós források kifizetésének teljesítését e
határidőig le kell zárni, a határidőn túl, bármilyen késés esetén a fennmaradó összeg a
hazai költségvetést terheli. A szakmailag felelős KEOP IH adatszolgáltatása alapján a
fejezet irányító szerve jelezte, hogy a kiadási kötelezettség az NFU által korábba n
prognosztizált értéket mintegy 29,0 Mrd Ft-tal meghaladja . Szóbeli tájékoztatásként
azt az információt kapta az ellenőrzés, hogy a kiadási kötelezettség-növekedésbő l 25,0
Mrd Ft összeg szakmai indokok alapján döntés tárgyát képezi, amelyr ől várhatóan
2009 . augusztus 27-éig kapnak tájékoztatást, ami a jelzett időpontig nem történt meg .
Jelenleg a döntést igénylő 25,0 Mrd Ft nélküli, korábban jóváhagyott PM keret kerül t
felosztásra a fejezetnél. A korábbi költségvetési egyeztetéseken csak
konfliktusforrásként és kockázatként megjelölt egyes tételek 2010-ben ténylege s
többletkiadást is eredményeznek.
Óriási kockázat van ebben a fejezetben . A be nem tervezett, de 2010-ben várhat ó
kiadások mértéke elérheti a 29 milliárd Ft-ot .

5. A Zöld Beruházási Rendszerben befolyt bevételek felhasználása :

A Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8 . §
(5) bekezdésének alapján a törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásábó l
befolyó bevételt a KvVM fejezet bevételeként kell elszámolni . A költségvetési törvény
előírásainak megfelel ően a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladata i
előirányzata a 2008 . évben új előirányzatként december hónapban került a KvV M
fejezet költségvetésébe a kvóta bevételekből engedélyezett előirányzatként . A 2 8
153,9 M Ft bevételi a 2008 . évben nem használták fel, az a fejezeti kezelésű
előirányzat 2008 . évi maradványának részét képezte . Az előirányzat maradvány
felhasználása a 2009. évben sem várható .



A kvóta-értékesítésből származó 28 .2 Milliárd Ft-nyi bevételt a központi költségvetés
– az érvényes jogszabályi el őírásokat megszegve – lenyelte .

Budapest, 2009. szeptember 30 .

Dr. Nagy Andor



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagja i
— a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Soha eddig elő nem fordult, hogy ilyen brutális mértékű elvonást hajtson végre egy kormány a
kultúrára szánt költségvetési támogatásokból .

A közgyűjtemények (legnagyobb múzeumaink, könyvtáraink, levéltárunk) költségvetés i
támogatása már idén sem volt elég arra, hogy a számlákat kifizessék, jöv őre még 618 millió
forinttal csökken (11 118,4 helyett 10 500,1) .
A Magyar Állami Operaházzal Hiller szerződést kötött, hogy 3 évig nem csökkentik a
támogatását . Jövőre mégis 300 millió forinttal csökken a támogatás .
Majdnem minden kulturális intézmény, alapítvány, szervezet költségvetését csökkenti a kormány .
A programtámogatások felére, harmadára csökkenek . Pécs Európa Kulturális Fővárosa és az
összes hazai és nemzetközi rendezvényeire mindössze 2,5 milliárd forintot fordít . Pécs eddig i s
csak az előkészítés botrányaitól volt hangos, és fél ő , hogy a minimális költségvetési támogatás
nem biztosít elegendő forrást ahhoz, hogy valóban Európa Kulturális F ővárosává váljon .
A beruházások némelyike felére, többsége harmadára, negyedére csökken, de az egyházi
műemlékek felújítására és múzeumi rekonstrukcióra egyetlen fillért sem adnak .

Az önkormányzatok kivéreztetés e
A Bajnai-kormány kimondta a halálos ítéletet a önkormányzati kultúrára

A 2006-os önkormányzati választások után a költségvetési törvényt úgy fogadták el a
kormánypártok, hogy a megyéknek - kötelez ő feladataikon kívül - semmilyen forrást ne m
biztosítottak. Az ASZ szerint már nagy veszély volt a 2008-as költségvetésben a z
önkormányzatok már-már tarthatatlan eladósodása. Kényszerbő l . Mert nincs kellő kormányzati
támogatás bizonyos feladatok fenntartására, és ez a folyamat nagyon-nagyon veszélyes a kulturáli s
intézmények és a kulturális támogatások tekintetében .
Ezért megkezdődött a megyei intézményrendszer átalakítása .



A megyei kulturális intézmények átalakítása nem kultúrpolitikai cél vagy elvárás, hanem
a költségvetési források elvonása következtében kialakult kényszer .

A Gyurcsány-kormány már tavaly is csökkentette a normatívákat, de jöv őre teljesen ki akarja
véreztetni a megyei művelődési intézményeket .
2010-ben a felére csökkentik a kulturális normatívákat és egyéb megyei, helyi önkormányzat i
kulturális támogatásokat . A megyék nem lesznek képesek fenntartani kulturális intézményeiket .
Ezt a folyamatot erősítette a kormány a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat létrehozásával ,
hiszen a megyei múzeumok legfőbb bevételi forrásai a régészeti feltárásokból származtak .
2010-ben újabb trükkel próbálkoznak . Összevonták az önkormányzatok igazgatási ,
honvédelmi, sport, illetve kulturális feladatait .
Kulturális normatíva idén 1061 forint/lakos, jövőre 390 forint/lakos, amennyiben az

igazgatási költségeket nem csökkentik az önkormányzatok .

Hiller megint átverte a színházi szakmát

A színházak támogatását sem növeli 2010-ben a kormány, bár az előadóművészeti törvény
elfogadásáért cserében jóval nagyobb támogatást ígért a szakmának . Hiller azzal zsarolta a
színházi szakmát, hogy csak akkor biztosítja a költségvetés az ígért 4 milliárdot (amib ő l már tavaly
is csak 3,5 milliárd lett), ha a parlament elfogadja a törvényt .
Ezzel szemben a Bajnai-kormány tovább csökkenti a támogatást .
A színházak idén 13 870,1 millió forintot kaptak, a zenekarok 1 660 milliót ,
azaz összesen 15 530,1 milliót.
Jövőre összesen 14 305,1 milliót

Budapest, 2009 . szeptember 29.



Az Országgy ű lé s
Külügyi és határon túli magyaro k

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának a
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 Külügyminisztérium jövő évi költségvetése ismételten alultervezett. A külföldi
missziók – az idei évhez hasonlóan – őszre ismét működésképtelenné válnak.
Aggodalomra ad okot, hogy a nemzetközi szervezeteknek fizetend ő tagdíjak nem külö n
szerepelnek a költségvetésben, azokat az általános tartalékból kívánják fizetni . Pozitív
elmozdulás, hogy a 2011-es EU elnökség külön szerepel immár a külügyi
költségvetésben, ugyanakkor ez a tétel is alul van tervezve és nincs hozzárendelv e
tartalék alap.

Budapest, 2009. szeptember 29.



Az Országgyűlé s
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — a Házszabály 77. § (4)
bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A költségvetés tükrözi a kormány évek óta tartó rossz gazdaságpolitikáját, amely
megszorításokon alapul és az ország lakosságát, a vállalkozókat egyre rosszabb helyzetbe
hozza .

Tekintettel arra, hogy ebben a költségvetési javaslatban található megszorító csomag má r
sokadik a szocialista-liberális kormányok tekintetében, és ezeknek a megszorításoknak
semmilyen kézzelfogható eredménye nincs, az ország gazdasága egyre rosszabb állapotb a
kerül . Ez a gazdaságpolitika nem folytatható, az ezt tükröző költségvetési javaslat támogatása
nem lehetséges .

A megszorítások erőteljesen érintik a mezőgazdaságot is, a mez őgazdaságnak jutó európa i
uniós és nemzeti források először csökkenek összességében . 10 milliárd forinttal . A csökkenés
a nemzeti források 80 milliárd forintos elvonásának és az európai uniós források 70 milliár d
forintos növekedésének egyenlege . A kormány a nemzeti források drasztikus
megnyirbálásával gyakorlatilag kivonul a mezőgazdasági termel ők finanszírozásából, ne m
tartja be az Európai Unióval kötött koppenhágai csatlakozási szerződésben vállaltakat, nem
biztosítja a gazdálkodók versenyképességéhez szükséges támogatás kiegészítést, és megsért i
az agrárgazdaság fejlesztésérő l szóló törvényt is .

Az FVM a jelenlegi előterjesztés szerint nem tudja biztosítani olyan fontos szakmai
programok folytatását, mint az „igyál tejet” program, vagy a parlagfű elleni védekezés é s
veszélybe kerül az intézmények működtetése is, különösen a már alig létező agrárkutatás .
Egyetlen pozitívumként említhet ő az „iskola gyümölcs” program megnyitása, azonban ez se m
ellensúlyozhatja, hogy az osztatlan földtulajdon kimérése, a korai nyugdíjra alapozott
gazdaság átadás, a kis- és közepes gazdaságok megsegítése, az élelmiszerbiztonság javítás a
továbbra sem szerepel a kormányzat tervei között .

Összességében a költségvetési törvényjavaslat elfogadhatatlan, az FVM-et érintő része pedig
további súlyos terhet rak a mez őgazdaság szereplő ire .

Budapest, 2009 . szeptember 29 .

Font Sándor
elnök



AZ ORSZÁGGYŰLÉS
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény
T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának a 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 közoktatási normatívák 2004 óta nominálisan folyamatosan stagnálnak, de inkább
csökkennek, összegük mind drasztikusabban alulmúlja a 2002-es szintet is . Egyes
esetekben a tervezett normatívák az akkoriakhoz képest 32 %-kal (1-2 . osztály), ső t 51
%-kal (csoportos művészetoktatás) csökkennek . Emellett számos normatíva kikopott
az oktatásból két kormányzati ciklus alatt . A megmaradt normatívák a közüzemi díjak
és az árak majd egy évtizedes emelkedésével a töredéküket érik. A fél évtizedes, a
rendszerváltás óta példátlan hanyatlást, mely két kormányzati ciklus alatt mélyebbre
jutott, mint a kezdetén volt, a világválság aligha magyarázza.

A közoktatás önkormányzati normatív támogatások 2010 januárjától az ÁSZ
anyagában 31,5 milliárddal csökkennek . Ebbő l 12 milliárdot jelent évenként a
„teljesítménymutató” néven bevezetett normatívacsökkentés, és további 6 milliárdot
vonnak el a gyermeklétszám csökkenése címén. A művészetoktatás támogatás a
normatív támogatásként 1,6 milliárddal, a működésüket ugyancsak megalapozó
pályázati forrásaik – alább említett - megfelezésével pedig összesen 2 milliárddal
csökken, és az eddigi térítési díj 5-10 % közötti korlátja tanév közben 2010 januárjátó l
5-30 %-ra emelkedik . Ugyancsak csökken a két tanítási nyelv ű oktatás támogatása . A
többcélú kistérségi társulások oktatási támogatása megközelítőleg 2,2 milliárddal
csökken. Az oktatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulás, az étkezési támogatás telje s
összege 16,9 milliárddal lesz kevesebb .

Megszűnő támogatások:
pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása a jelen formában, amelyet
uniós pénzből ígérik a folytatását. A Kormány az önkormányzatok európa i
uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére szolgáló támogatás



előirányzatát az el őző évihez képest 6 Mrd Ft-tal csökkentve, 10,6 Mrd F t
összegben tervezi, ami az oktatás terén különösen hátrányos lehet .

- a minőségbiztosítás támogatása,
- a pár éve politikai alapon teremtett „teljesítménymotivációs támogatás” (Az Új

Tudás-Műveltség Program része)
- a komprehenzív iskolák támogatása (mert nem mutatkozott rá érdekl ődés - Az

Uj Tudás-Műveltség Program része)

-
Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történ ő
ellátásához — 100 millió Ft volt (Az Új Tudás-Műveltség Program része)
kistelepülési tagintézményi támogatás

- Fővárosi és megyei közalapítványok támogatás a

- Diáksport támogatása

Csökken ő támogatások:
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (1,5 milliárdról 0, 5

milliárdra)
- alapfokú művészetoktatás pályázati támogatási kerete (860 millióról 46 0

millióra) ,
- szakmai, informatikai támogatás (5-rő l 1 milliárdra) .
- Intézményi társulás bejáró támogatása - óvodás és 1-4 . osztályosok körében —, a

buszoztatás, és a tagintézményi támogatás -2000 Ft/fő .
- Intézményi társulás bejáró támogatása - 5-8 osztályos - -1000 Ft .

- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagóguso k
anyagi támogatása 300 millió Ft-tal 3420,0 Ft-ra (Az Uj Tudás-M űveltség
Program része)

- A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglakozó gyógypedagóguso k
támogatása 70 millió Ft-tal 880-ra (Az Uj Tudás-M űveltség Program része )

- Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 175 millió Ft-tal (Az Uj Tudás -
Műveltség Program része)

- pedagógusok szakirodalom vásárlásához kötelez ően biztosítandó összeg 14 ezer
forint/fő/év összegr ől 4 ezer forint/fő/év összegre (kb . 1,4 milliárd Ft elvonás) .

Átcsoportosított jogcímek :

- A pedagógusképzés és szakvizsga a központosított el ő irányzatok közé kerül .

- Ugyanígy a szakközépiskolai 11-12 . évfolyami szakmai gyakorlati képzés .

A 2010. január 1-jétől csökkenő tételek egy része megítélésünk szerin t
alkotmányellenes, mert év közben az oktatás nem szervezhet ő át, ám a jelentésen
romló feltételekre való felkészüléshez a fenntartóknak, a szül őknek nem ál l
elegendő idő a rendelkezésére . A művészetoktatás térítési díjának évközi emelés e
a tanuláshoz való jog sérelmével járhat. Alkotmányosan aggályos az érettségi -
felvételi lebonyolításának csökken ő támogatása mögött meghúzódó szándék, a z
érettségi tárgyak számának csökkenése, ha ezzel a diákok az egyes tárgyakr a
alapozott felsőoktatási jelentkezése forog kockán .

A polgári kormány id őszakához képest (75,5 %, egyes területeken 80 %-os állami
finanszírozás) mára az állami szerepvállalás mértéke radikálisan csökkent . Miután az



önkormányzatok tekintélyes része mind kevesebbet vagy épp semmit nem tu d
hozzátenni az állami normatívához, folytatódik a szegényebb települések oktatás i
leszakadása, aminek hiába próbál a balliberális koalíció er őszakos, adminisztratív
eszközökkel gátat vetni az esélyegyenlőség jelszavával. Attól ugyanis, hogy eg y
szegény településnek jogszabállyal írnak el ő kötelezettségeket, nem lesz gazdagabb .

Több éves változatlanságot tükröznek a fels őoktatási normatívák nominálösszege i
is, miközben a nagyrészt a kormány hibájából súlyosan eladósodott fels őoktatás
költségei egyre nőnek. Az elmúlt két évben eljutottunk odáig, hogy a fels őoktatás
állami támogatása alacsonyabb, mint a számukra el őírt saját bevétel. A bevételek
növekedése nem feltétlen mutat a fels őoktatás gyarapodása és oktatási és kutatás i
minőségi célkitűzései irányába, mint ahogy azt a kormány szeretné láttatni .

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására szánt központosított összeg 450 milli ó
Ft-tal csökken, a közoktatás hatékonyságát javító mérés-értékelés támogatása 300
millió Ft-tal, a közoktatásban folyó egészségvédelmi feladatok és a versenyek
támogatása 80 millióval. A politikai hűhóval beharangozott Nemzet i
Tehetségprogram személyi hátterének finanszírozása 100 millióval csappant meg, az
„Útravaló” ösztöndíjprogram pedig egyenesen megfelez ődött, 1 100 millióra esett
vissza. Az ASZ anyaga is megerősíti, hogy a rászorulókat támogató „Útravaló”
programot a tárca felfüggeszteni javasolja .

A szakképzési és felnőttképzési támogatások tervszáma 6327,2 millió Ft-ta l
csökkent, a maradékelven kialakuló foglalkozási és képzési támogatások tervezett
összege 16 750,2 M Ft-tal csökkent 2008-hoz képest .

Az Otatási ésKulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai a bázishoz
viszonyítva 2010-ben összesen 13 036,9 millió forinttal csökkennek .

A felsőoktatás támogatáscsökkenése : 2 735,3 millió Ft, mellyel szemben 469 fő
dolgozói létszám-növekedési terv áll . A létszámnövekedés a racionálisnak épp ne m
tekinthető indoklás szerint „döntően az intézmények bels ő szerkezet-átalakítási
intézkedéseinek következtében megvalósuló hatékonyabb, racionálisabb oktatási -
kutatási feladatellátáshoz kapcsolódik. Néhány intézmény esetében a létszámnövekedés
új feladatok ellátását szolgálja.” Az intézményi támogatáson belül a hallgatók
támogatása a belépő új kollégiumi férőhelyhez kapcsolódó normatív támogatással
növekszik. Továbbra sem kapunk képet a PPP több éves kihatásairól . A PPP-
programokkal kapcsolatos a 2009 . évi eredeti előirányzat 7027,4 millió Ft, a várható
teljesítés 579,4 millió Ft, a 2010. évre tervezett összeg eredetileg 8 614,5 millió Ft
volt, majd ez 8481,3 M Ft-ra módosult. Az OKM fejezetnél a folyamatban lévő
központi beruházások közül a metróépítkezések miatt megsüllyedt Budapesti M űszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukciója csak 2011-ben folytatódik .

A Magyar Tudományos Akadémia költségvetési támogatása 780,1 millió Ft-ta l
csökken .



A fejlesztési támogatásokat érintő visszatartó intézkedések részeként a 2010 . évben
nem kerül sor a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból decentralizál t
döntések alapján történ ő felhasználására . A Hazai innováció támogatása so r
5615,5millió Ft-tal csökkenés jelentkezik (az éves el őirányzat így 38 578,5 millió Ft-
ról 32 963,0 millió Ft-ra változik.). Előzőleg a 2009-es év forrásaiból a kormány 2 0
milliárd Ft-ot zárolt, mely a II . félévben teremt nehéz helyzetet . Megjegyzendő: az
alap fennállása óta (2004) az els ő év, hogy az alap felhasználásának tervezését az AS Z
rendben találta .

Az ÁSZjelentésébő l nem nyertünk megfelelő támpontokat az oktatási számokra
nézve, amit talán indokol a Számvev őszék következő megállapítása: „ A
törvényjavaslat a megalapozottságra irányuló helyszíni ellenőrzések lezárásakor még
nem állt rendelkezésre, az átadott anyagokban szerepl ő információk, adatok nem
voltak véglegesek, ezért az ellenőrzésnek nem állt módjában a tervezés folyamatát a
törvényjavaslat elkészültéig nyomon követni és ebb ől következően a folyamatokat telje s
körűen a megalapozottság alátámasztottsága szempontjából értékelni .” Továbbá: „ A
költségvetési törvényjavaslat előirányzatait alátámasztó számítások hiányában azo k
megalapozottsága, teljesíthetősége nem megítélhető. "

Mindezeket - egybevetve a kormány szakmailag hozzá nem ért ő, rövidlátó ,

megalapozatlan, több esetben a közpénzzel és a közvagyonnal felel őtlenül és pazarló

gazdálkodásával, sőt a korrupció gyanúját felvető lépésekkel - megítélésünk szerint a

2010-es költségvetésről szóló törvényjavaslat nem bocsátható általános vitára .

Budapest, 2009. szeptember 30 .



Az Országgyű lés
Önkormányzati és területfejlesztés i

Bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a törvényjavasla t

általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben marad t

tagjai — a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt

terjesztik elő:

A 2010. évi költségvetés alapvetően a következő okok miatt nem lehet és nem szabad

támogatni : megalapozatlan, jogszabálysért ő , centralizáló, cinikus, és embertelen !

A benyújtott törvényjavaslat minden ellenkez ő kormánypárti híresztelése ellenére

választási költségvetésként készült .



Ezt arra alapítjuk, hogy a válságra való hivatkozással történő megszorítások a

társadalmi feszültségeket a helyi önkormányzatok szintjén generálják .

A kormány által ismertetett 120 milliárdos elvonás, elemzések nélkül, jogszabálysért ő

módon került beterjesztésre. Egyfelől a költségvetést megalapozó törvényjavasla t

később került benyújtásra, másfelől maga a költségvetési javaslat jogszabálysért ő,

hiszen nem felel meg az Ötv. valamint más jogszabályban meghatározott elő írásoknak .

Nincsenek megfelel ő háttérszámítások, nem tartalmaz valós bevételeket, ebb ő l

adódóan kockázatos! Ilyen tétel többek között a prognosztizált helyi ipar űzési adó

növekmény, amely nem fog realizálódni .

Az Állami Számvevőszék jelentésében külön is kitér az önkormányzati szféra bevétel i

oldalának bizonytalanságára. E források már a 2009-es költségvetésben is minden

racionalitást figyelmen kívül hagyva kerültek betervezésre .

Jogosan vetődik fel a kérdés: miből lenne adóbevétel növekménye az

önkormányzatoknak egy teljesen leállt, s őt hanyatló gazdasági környezetben?

Amelynek egyébként - a gazdasági válságon túl - a szocialista-liberális kormányok 7

éve tartó felelőtlen, rossz gazdaságpolitikája az okozója .

A javaslat nem rendezi az önkormányzatokat érintő ÁFA növekedéséből adódó többlet

kiadások ellentételezését sem, mely így nyilván a helyi kiadásokat fogja növelni .

Jelentősen megkurtításra kerül az oktatási és szociális ágazat, gyakorlatilag

megszűnnek a hazai fejlesztési források! S őt az uniós fejlesztések önerőalapja is

jelentős veszteséget szenved . Jogszabályellenes a javaslat, mert a kötelezően ellátandó

feladatok esetében megszünteti az állami támogatást, pl : a pedagógusok

továbbképzéséhez nem ad forrást a kormány, noha őket erre jogszabály kötelezi .

Fontos, hogy a döntések minél közelebb szülessenek meg az érintettekhez, ezért a z

unió egyik alapelve a decentralizáció . Ezzel ellentétesen a 2010-es költségvetés ,

centralizál olyan forrásokat központosít, amelyekről eddig megyei, regionális szinten

döntöttek .

A korábbi normatív rendszer helyett pályázati rendszereket vezet be, az ipar űzési adót

központilag szedi be . Az idegenforgalmi adó kipótlását 50 %-kal csökkenti, lehetetle n

helyzetbe hozva az ebből élő településeket .



A helyi polgármestereknek, képviselőtestületeknek kell majd megoldani a kies ő

milliárdok pótlását küls ő forrásból – megjegyezzük az eladósodás mértéke jelentősen

megnőtt – vagy más feladattól történ ő elvonással, vagyonfeléléssel, akár a

gyermekétkeztetés 17 Mrd elvonását, akár a m űvészeti oktatás közel 2 Mrd.-át

vesszük. A megyei önkormányzatoknál az állami támogatás jelent ősen csökken !

A költségvetéssel kapcsolatosan cinikus megjegyzéseket enged meg magának a z

előterjesztő, hiszen nagyobb önállóságról beszél az önkormányzatok esetében, pl . a

normatíva összevonások kapcsán, miközben 120 Mrd . Forrás kivonásra tesz javaslatot .

Ez magában hordja azt is, hogy a javaslat embertelen is . Elveszi a gyermekek menzai

étkeztetésére fordított pénz jelentős részét, ezzel sok tízezer gyermek egyetle n

lehetőségét a napi meleg ételhez jutáshoz! Embertelen, mert az állam helyet t

önkormányzati szinten ellátott feladatból adódó problémák megoldásában nem segít ,

hanem áttolja a településekre a teljes körű megoldást . Ezen belül is a leginkább

kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű térségekben élőkre. Azokra, akiket egyébként is a

legjobban érint ez a megszorító csomag .

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Önkormányzati és Területfejlesztési bizottság

tagjai és mint gyakorló önkormányzati vezetők elutasítják és általános vitára

egyáltalán nem tartják alkalmasnak a költségvetési javaslatot .

Budapest, 2009 . szeptember 30.

r. Kovács Zoltán

alelnök



Az Országgyű lé s
Sport- és turisztikai bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló T/10554. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottságának a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai - a Házszabály 77 . § (4) bekezdés e
alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság kisebbségben maradt tagjai nem tartják általános vitára alkalmasnak a 2010 . évre

szóló költségvetési törvényjavaslatot . Ennek elsődleges oka, hogy a törvényjavaslat a

költségvetés bevételi és kiadási oldalán is jelentős makrogazdasági kockázatokat tartalmaz ,

illetve nem segíti elő az ország felzárkózását az Európai Unió fejlettebb államaihoz .

A törvényjavaslat nem mutatja be a döntéshozatal szempontjából fontos összegzéseket, nem

ismerteti a többéves döntések számszerűsített hatásait. A helyszíni ellenőrzések lezárásako r

több, a törvényjavaslat a megalapozottságra vonatkozó információ még nem állt az Állam i

Számvevőszék rendelkezésre . Számos esetben az adatok nem voltak véglegesek .

A 2010. évre javasolt adótörvény módosítások következtében az adóterhek - az élőmunka

terhelését érintő változások kivételével - nem mérséklődtek .

Az ÁSZ a központi költségvetés meghatározó adóbevételeit illet ően kockázatokat lát

a társasági adó kapcsán (mivel nem indokolt a gazdasági növekedéssel azonos ütemű
nyereségképződésre alapozni), ill .

az áfa bevételek kapcsán (mivel az MNB 2009. augusztusi inflációs jelentése szerint is a

reáljövedelmek 1,3 %-os csökkenése várható, amely a fogyasztás visszafogásán keresztü l

az áfa-bevételeket is kedvező tlenül érinti) .

Az ÁSZ nem tudta elvégezni a számára biztosított, korábbi éveknél rövidebb id ő alatt az

eddigi módszerekkel az ellenőrzést. Ezért a fejezetek teljes körére kiterjedő helyszíni

ellenőrzés helyett tematikus ellenőrzést végzett.



A fejezetek irányító szervei szerint a költségvetési javaslataikban prognosztizált forráso k

várhatóan biztosítják - négy tárca (ME, ÖM, KHEM, KüM) kivételével - a feladatai k

ellátásához szükséges fedezetet, az EüM a pénzügyi pozíciójáról nem nyilatkozott . Hat

további tárca, illetve fejezeti jogosítványú költségvetési cím dönt ően, vagy kizárólag saját

bevételből gazdálkodik (KT, MSZH, NHH, OAH, MEH, PSZÁF) . Általánosságban

megállapítható, hogy a felújításokra rendelkezésre álló források az eszközök állagmegóvására

csak részben nyújtanak fedezetet.

Összességében az a tendencia látszik, hogy a feladatok és a rendelkezésre álló forráso k
között feszültségek vannak . A feladatok és források összhangjának hiányára, a szüksége s

szerkezeti átalakításokra vonatkozó hatástanulmányokat nem bocsátottak az ÁSZ

rendelkezésére .

A közoktatást érintő további 11,5 Mrd Ft forráscsökkentést a kistelepülési tagintézmény i

normatíva, egyes szakmai programok támogatásának megszüntetésével, alacsonyabb

összegével kíván a költségvetési törvényjavaslat elérni . Megszűnik az egyes szakmai

fejlesztések, minőségbiztosítás, mérés, a teljesítmény motiváció, a komprehenzí v

iskolamodellek támogatása. Csökken az informatikai fejlesztések pályázati kerete, az érettség i

és szakmai vizsgáztatás, az alapfokú művészeti oktatás támogatása. Továbbá, megszűnik a

normatív kötött felhasználású támogatások között a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, a

diáksport, a fővárosi, megyei közalapítványok támogatása. (A pedagógusok továbbképzésére,

valamint a közoktatási intézmények felújítására uniós pályázatokon állnak rendelkezésre

források. )

Az üdülőhelyi feladatok (4,9 Mrd Ft), a sport (4,6 Mrd Ft), a megyei önkormányzatok (7 Mrd

Ft), az elmaradott térségek (0,5 Mrd Ft) csökken a támogatása. A finanszírozása változása

miatt a feladatellátás színvonala az érintett önkormányzatok gazdálkodási egyensúlya

szempontjából közepes kockázatúnak minősíthető .

A turisztika támogatásánál lényegesen csökkent a marketing kiadások és a kulturális
nagy rendezvények támogatása (a turisztikai célelőirányzat a 2009. évi eredeti előirányzat

6310,0 M Ft értékérő l 5604,4 M Ft-ra csökken, a csökkenés a 2009 . évi várható 9641,6 M Ft-

hoz képest még nagyobb) . A sport területén nagy mértékben csökken a tömegsport

támogatása (a szabadidő sport támogatása a 2009 . évi eredeti 266,0 M Ft-ról 209,5 M Ft-ra

csökken az idei várható teljesítés 659,6 M Ft ; az egészségjavítást célzó sporttevékenység

támogatása a 2009. évi eredeti 126,4 M Ft-ról 100,0 M Ft-ra csökken), beleértve a

sportegészségügyi, doppingellenes feladatokat, amelyek támogatása a 2009 . évi eredeti 295,0

M Ft-ról 275,0 M Ft-ra csökken .

Az ÖM hat elő irányzat (Sportegyesületek Országos Szövetsége m űködési támogatása ;
Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása ; Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltó egyesületek



támogatása; Címzetes főjegyzői címek adományozása ; Az EP választások támogatása ;

Energiaadó emelésének ellentételezése) megszüntetésére és egy új elő irányzat (A 2010 . évi

országgyű lési és önkormányzati választások lebonyolítása) felvételére tett javaslatot.

A tárca az ÁSZ-ÖM között – 2009 . augusztus 29-án – felvett Jegyzőkönyvben jelezte : „ . . . és

két új előirányzat felvételére (Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása;

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása) tettek javaslatot . ”

Az OGY felé 2009 . szeptember 11-én benyújtott 2010 . évi költségvetési törvényjavaslat
tartalmaz el őirányzatot a 12/26/17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési

támogatására (3,5 M Ft), de nem tartalmaz külön törvényi soron el ő irányzatot – a korább i
javaslattal ellentétben – a 12/26/29 Fogyatékkal élők sportjának támogatására.

Az ÖM és az OKM – a tervezési köriratban meghatározottaknak megfelel ően – a fejezeti

kezelésű elő irányzatok között tervezte a PPP kiadásokat . Az ÖM a 2009. augusztus 13-ai

fejezeti indokolás adatai szerint a 12/27/10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióba n
történő fejlesztése előirányzat 2009 . évi eredeti előirányzata 1499,5 M Ft, várható teljesítése

1532,5 M Ft, a 2010 . évre tervezett elő irányzata 1629,0 M Ft .

Az ÖM 2009. szeptember 3-án kelt észrevételében jelezte : „A 12/27/10 Sportlétesítménye k

PPP konstrukcióban történőfejlesztése előirányzat 2010. évre tervezett előirányzata 1529, 0

M Ft-ra változott. "

A 2009. évi költségvetés a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél érintett önkormányzato k

támogatására 8,2 milliárd Ft-ot, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 2 milliár d

Ft-ot, a települési önkormányzati belterületi utak felújítására korszerűsítésére 8 milliárd Ft-ot ,

belterületi belvízrendezési célokra 500 millió Ft-ot, sportlétesítmények felújításának és a

szegregált lakókörnyezetek felszámolásának támogatására 250-250 millió Ft elő irányzatot

tartalmazott . A sportlétesítmények felújítására szánt keretet (a helyi önkormányzato k

fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009 . (III . 17. )

ÖM rendelet) 44 önkormányzat számára ítélték oda, a támogatás maximális összeg e

létesítmény felújításonként 10 millió Ft lehetett.

A központi támogatások nem tartalmaznak fedezetet az áfa-emeléssel kapcsolatos dolog i

kiadásokra, azok csak a saját bevételek növekedéséből finanszírozhatók . A 2010. évi

irányszámban az iparűzési adó 1,2 %-os növekedése kockázatos ítélhet ő. A csőd- és

felszámolási eljárások számának növekedése is veszélyezteti az önkormányzatok pénzügy i

egyensúlyát.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP-s képvisel ők korábban többször hangoztatott

véleményét az Állami Számvev őszék jelentése is alátámasztja : a feladatok és a rendelkezésre



álló források között komoly feszültségek vannak . Éppen ezért nem nevezhető véletlennek,

hogy a szükséges szerkezeti átalakításokra vonatkozó hatástanulmányokat a kormány nem

bocsátotta az ÁSZ rendelkezésére .

Az utóbbi évek költségvetési törvényjavaslatainak visszatérő kritikája a 2010. évre is igaz

maradt: hiányoznak bel ő le a távlati elképzelések, nem tartalmaz kitörési pontokat . A 2010 .

évre szóló költségvetési törvényjavaslat nem viszi közelebb Magyarországot az európai közö s

pénz, az euró bevezetéséhez .

Budapest, 2009 . szeptember 30 .

-/"
Az Országgyűlés Sport- és t

bizottságának elnök
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