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A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz – a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelel ően – a
T/1498/273 . módosító javaslathoz kapcsolódva

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztek elő .

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldali
részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom .



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Milli ó

forintban, egy tizedessel)
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KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA

TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA
TÁS

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzato k

47 Kötött segélyhitelezés [585,2] [585,2] -585,2 -585,2 0,0 0

XVIII. KÜLŰGYMINISZTÉRIU M

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés [292,4] -292,4 0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIU M

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

2 Humanitárius segélyezés [10,0] [10,0] -10,0 -10,0 0.0 0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSA I

36 Nemzetközi elszámolások kiadása i

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1 IDA alaptőke-hozzájárulás [1000,0] -1000,0 00

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSAI



36 Nemzetközi elszámolások kiadása i

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása [99,1] -99,1 00

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSA I

36 Nemzetközi elszámolások kiadása i

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz [35,0] -35,0 00,0

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSAI

36 Nemzetközi elszámolások kiadása i

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz [93,2] -93,2 0

XVII.NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

2 Ágazati célelő irányzatok

38 Beruházás ösztönzési célel ő irányzat [15 300,0] [15 300,01 -2 081,0 -2 081,0 13 219,0 13 219 0

XVIII . KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzato k

47 Nemzetközi fejlesztési együttműködés [0,0] +4 141,0 4 141 .0

XVIII . KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

48 Magyar fejlesztési ügynökség létrehozásának előkészítése [0,0] +54,9 549

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

Az LMP szerint az elmúlt évek gazdasági válsága, a gazdaság újratermel ődő kettészakítottsága, a

foglalkoztatás krónikusan alacsony szintje egyértelm ű bizonyítékai annak, hogy kifulladt az a fejl ődési

modell, melyre hazánk az elmúlt 20 évben támaszkodott . Ez a fejlődési modell kiemelt szerepet tulajdonított

a működő tőke egyedi kedvezményekkel és az adók csökkentésével (lefelé tartó adóverseny) történő
bevonzásának .

A mindenkori költségvetésekben elkülönített beruházás ösztönzési célelőirányzat az egyik közpolitikai

pillére ennek a hibás fejl ődési modellnek . 2011-ben 15 milliárdot különítene el a kormány e célra, úgy hog y
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010 . (VII. 1) kormányrendelet 85 . §-ának h) pontja alapján a nemzetgazdasági jelentőségű
beruházások egyedi kormánydöntés alapján kerülnének elköltésre. E konstrukció tehát úgy szolgál egy
kétséges értékű fejlődési modellt, hogy közben az átláthatóságot sem biztosítja, ami megnehezíti ezeknek a
beruházásoknak az utólagos hatásellenőrzését . Az LMP ezért bő 2 milliárd forinttal csökkentené a

költségvetés vonatkozó sorának keretét .

A jelenleg a Külügyminisztérium fejezeti kötetében elszórtan található nemzetközi fejlesztési forráso k
fragmentáltsága nem biztosítja az egységes és hatékony m űködést. Szükségesnek tartjuk ezek összevonásá t
a hatékony és egységes kezelés érdekében, valamint a fejlesztések kidolgozására és azok végrehajtásár a
szükséges továbbá egy önálló magyar fejlesztési ügynökség létrehozása . Az ügynökség létrehozásának els ő
lépéseként előkészítési költségekre 55 millió forint beállítása szüksége s

Budapest, 2010 . november 26 .

LMP
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