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a Magyarország 2012. évi költségvetéséről

szóló T/4365 . számú törvényjavaslat

általános vitájáho z

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban Költségvetési
bizottság) — mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága ,
Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottsága, Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi é s
rendészeti bizottsága, Ifjúsági,	 szociális,	 családügyi és lakhatási bizottsága, Kulturális és
sajtóbizottsága, Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága ,
Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága, Önkormányzati és
területfejlesztési bizottsága, Sport- és turizmusbizottsága, megvitatta Magyarország 2012. évi
költségvetéséróZszóló T/4365. számon beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a Házszabály 120 . § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás mellékleteként az Országgyűlés elé
terjeszti . Abizottságok véleményénekösszefoglalója szóban hangzik el, előadófa: Sziiiártó Péter
alelnök (Fidesz), a kisebbségi vélemények előadói: dr. Nyikos László elnök (Jobbik), Vág ó
Gábor (LMP).

Az Országgyűlés

Budapest, 2011 . október 21 .

Dr. Nyikos László
a Költségvetési bizottság elnöke
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Az Országgyű lé s
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2011 . október 17- i
ülésén a törvényjavaslatot — a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120 . ' (2) bekezdése alapján —
megvitatta, és azt — a Házszabály 95 .' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 18 igen és 8 nem)

Bizottsági vélemény :

Áttekintve a költségvetési törvényjavaslatot, megállapítható, hogy a kormány a 2012 . évi
törvényjavaslat előkészítése során öt fő célkitűzést tett maga elé . Az első a nyugdíjrendszer
átalakításának befejezése, amellyel a nyugdíjalap teljes egészében a saját lábára áll ; elkezdődik az
Egészségbiztosítási Alap saját lábra állítása; a foglalkoztatás növelése, a munka világának
kiszélesítése a Start-munkaprogram elindításával ; az arányos adóztatás általánossá tétele ; illetve
az euróválság negatív hatásának kivédésére az országvédelmi alap létrehozása .

A fő célkitűzések megvalósítása szükségessé teszi 2012-ben is a takarékos gazdálkodást ,
és ez tükröződik a költségvetési törvényjavaslatban is .

Megvizsgálva az Alkotmányügyi bizottság kompetenciáját érint ő igazságügyi ágazathoz
tartozó alintézmények, fejezetek finanszírozását, kijelenthető , hogy biztonságosan tudnak maj d
működni a következő évben, úgy hogy közben egy takarékos és kiszámítható költségvetést tu d
majd elfogadni az Országgyű lés .

A bizottság tagjai kiemelték, hogy köztudott tény, 2002-tő l 2010-ig az államadósság
megközelítő leg kétszeresére növekedett . Most a jövő évre a kamatterhekre 1060-valahán y
milliárd forint van tervezve a költségvetésben.



Ha 2002 és 2010 között nem emelkedett volna az államadósság a kétszeresére, tehát a
forintban számított adósság, akkor most a kb . 1060 milliárd forint helyett kamatterhekre 500 -
550 milliárd forint körül kellett volna tervezni .

Ez az 500 milliárd forint körüli maradék összeg pedig annyit jelent, hogy az államna k
minden egyes Magyarországon élő személytő l 50 ezer forinttal kevesebbet kellene beszednie ,
vagy ezt a személyenként 50 ezer forintot az állam valamilyen fejlesztésre fordíthatná .

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

Budapest, 2011 . október 17.



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Tisztelt OrszággyúZés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2011 . október 19-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, 5 nem, - tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás . Az államháztartás egyenlege a
2012. évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forinttal javul . Ez az egyenlegjavulás
lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság er ősítése, az
egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböz ő programjai ,
a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony állampolgár barát, „jó állam” intézmény i
struktúrája .

A 2012-es Költségvetés egyik célja, hogy megkezdje az egészségügyi alap saját lábra állítását .
Csak így lehet garantálni a rendszer működésének fenntartását, és az ellátás biztonságát, mivel a z
előző kormányok idején az egészségügyi alapot gyakorlatilag szétverték, aminek folytán a z
egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került .

Az Egészségbiztosítási Alap 2011 . évi várható teljesítése a tervezettnél kedvez őbben alakul, mert
a hiány az elő irányzott 87, 62 milliárd forintnál alacsonyabb lesz (50,39 milliárd forint) .

Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét javítani szükséges, így a kormány a bevételeine k
növelésére tesz javaslatot. Az egyenleg javítása érdekében a munkavállalói járulékot 1
százalékponttal emeli a kormány . Az egyéni és társas vállalkozók járulékalapját kiszélesítjük, a
minimálbér 1,5-szerese után kell egészségügyi járulékot fizetniük .

Új adónemként kötelez ő felelősségbiztosításhoz kapcsolódó baleseti adó kerül bevezetésre . Az
adó beszedésére a biztosítók lennének a kötelezettek . Az adó alanya a biztosított lenne, s a
biztosítás díja az adó összegével lenne magasabb . Az adómérték lineáris, tehát többet fizetne az,



akinek magasabb a díja. A baleseti adó bevezetésére szintén az Egészségbiztosítási Alap
egyenlegének javítása érdekében van szükség .

A már idén bevezetett népegészségügyi termékadóból 30 milliárdos, a jövőre bevezetendő
baleseti adóból, pedig 27 milliárd forintos bevétellel számol a kormány .

Az E. Alap pénzbeli ellátásainak köre kibővül 2012-ben, ide kerülnek a rokkantsági, a
rehabilitációs ellátások, amelyek 2011-ben még a Nyugdíjbiztosítási Alapból és a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumhoz tartozó költségvetésb ől finanszíroztak. Az Ny. Alapból 206,04
milliárd forintot, a központi költségvetésbő l, pedig 136,29 milliárd forintot (bevételként) kap az
E. Alap .

A természetbeni ellátások legnagyobb elő irányzatát a gyógyító-megelőző ellátások adják, az erre
a célra fordítható összeg meghaladja a 2011 . évi elő irányzatot. A gyógyító-megelőző ellátások
2012 . évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 824,90 milliárd forint, mely 54,78 milliár d
forinttal több, mint a 2011 . évi eredeti előirányzat összege. A növekedést elsősorban a
gyógyszerkasszától átvett feladatok fedezetére biztosított 30 milliárd forint és az összevont
szakellátás 15 milliárd forintos finanszírozási többlete eredményezi . A háziorvosi ellátásban a
2011 . év utolsó negyedévében ismételten új eszköz-támogatási rendszer bevezetésére kerül sor,
melynek 2012. évi szintre hozásaként 3,65 milliárd forint többletforrás áll rendelkezésre .

A költségvetés Nemzeti Erőforrás Minisztériumról szóló fejezete szerint az egészségügy területén
a 2012. évi költségvetésben részben a programban részt vev ő egyetemek támogatásában, részbe n
fejezeti kezelésű elő irányzatként megjelenik az egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer
működésének támogatása. Emellett a pályakezdő orvosok anyagi helyzetét a Reziden s
Támogatási Program keretében igényelhető ösztöndíj is segíti .

Jelentős összegű támogatást biztosít a költségvetés a légimentés-eszközpark bérlésével, oltóanya g
biztosításával összefügg ő forrás biztosítására, valamint a feladatellátásban részt vevő társadalmi
szervezetek támogatására.

Budapest, 2011 . október 19 .



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 Magyarország 2012. évi költségvetéséróZ szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2011 . október
18-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 egyhangúlag alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 12 igen)

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt id őszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzd ő övezet marad. Ezt
alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságána k
növekedését . Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát ,
valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat . A
Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012 . évi ország védelmi költségveté s
megalkotásakor a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrész t
az arányos és egykulcsos adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a
tervezett költségvetési többlettel is finanszírozza a hiány- valamint az államadósság csökkentést .

Az emberi jogi, kisebbségi,civil –és vallásügyi bizottságát érint ő területek közül kiemelt
szegmens az egyházak támogatása, a nemzetiségek jogainak érvényesülést el ősegítő források
biztosítása és a civil szervezeteknek nyújtott támogatások .



Több területen is támogatja a kormány az egyházak működését: kulturális tevékenység, hit és
egyéb oktatási tevékenység, kistelepülési és szórvány egyházak, hátrányos helyzetű települések
egyházi programjainak támogatása, valamint az átadásra nem került ingatlanok utáni járadék .

Különösen kiemelt az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások fejezeti kezelésű
elő irányzat, amelynek költségvetési javaslata 1 .350,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 1 .350,0 millió forint támogatás finanszíroz .

A Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása keret összege az előző évhez képest változatlan,
amely forrásul szolgál az alábbi pályázatokra :

Meghívásos pályázatok:
- multikulturális, ősznemzetiségi programok, kezdeményezések ,

- az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények, valamin t

- a roma intézmények támogatása

Nyílt pályázatok :
- az anyaországban megvalósuló nemzetiségi anyanyelvi, népismereti, m űvészeti ,
- hagyomány ő rző és olvasótáborok megvalósításának támogatása ,
- a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása ,
- a nemzetiségi kulturális kezdeményezések (kiadványok, közgy űjtemények,

- anyanyelvű kulturális és hitéleti programok, helyi és regionális média, valamint

- tudományos programok) költségvetési támogatására ,
- az anyaországban megvalósuló pedagógusképzés támogatása ,

- a Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj .

Meghívásos és nyílt pályázatra összesen 450,0 millió forint áll rendelkezésre . Az elő irányzaton
fennmaradó 282,5 millió forint felhasználása a Kisebbségi Vegyes Bizottságok ajánlásaiba n
megfogalmazott feladatok ellátására, valamint egyedi kérelmek támogatására fordítódik .

Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím költségvetési javaslata
1 .219,5 millió forint kiadási el őirányzatot tartalmaz az előző évi előirányzattal megegyező
összegben. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények alcím
költségvetési javaslata 463,0 millió forint kiadási el őirányzatot tartalmaz, az el őző évi
elő irányzattal szintén megegyező összegben .

A Kormány az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005 . (VIII.2 .) Korm.
rendeletmódosításáról szóló 143/2011 . (VII .21 .) Korm. rendeletével döntött a hátrányo s
helyzetű ,kiemelten a roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelését támogató új ,
két pillérbő l álló oktatási program indításáról . A program egyik pillére a 2011 . szeptember 1-től
induló, az Útravaló Osztöndíjprogram esélyegyenl őségi ösztöndíjait magában foglaló
ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjak . A Program másik pillére az „ISKOLA -
HÁLÓ” innovatív új elemként, a hátrányos helyzet ű , kiemelten a roma tanulók integrált iskola i
felzárkózását segítő iskolai és iskolához kapcsolódó modell érték ű programok támogatását ,
illetve az ilyen típusú jó gyakorlatok összegyűjtését, tapasztalataik elemzését és rendszerb e
illesztését célozza.



A Nemzeti Civil Alapprogram forrása biztosít fedezetet az Alapprogram Tanácsa és Kollégium i
testületei által kialakított pályázati rendszeren keresztül történő civil szervezetek működésére és
szakmai programjai megvalósítását célzó pályázatokra .

2011 . január 1-jével a Nemzeti Civil Alapprogram kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő látja
el. A Wekerle Sándor Alapkezelő költségvetési javaslata 1 .716,9 millió forint kiadási
elő irányzatot tartalmaz, amelyet 687,5 millió forint bevétel és 1 .029,4 millió forint támogatá s
finanszíroz . Az engedélyezett létszám 294 fő .

Budapest, 2011 . október 19 .

j._1
Dr. Lukács Tamá s
a bizottság elnöke



Az Országgyű lés
Európai ügyek bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a 2011 . október 18-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, 3 nem,)

Bizottsági vélemény :

Az Országgyű lés Európai ügyek bizottsága, az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács
vonatkozó jelentéseinek figyelembevételével megállapítja :

A Magyarország 2012 . évi költségvetésérő l szóló javaslat összességében pontos és átlátható

képet ad. A Magyar Kormány a változó világgazdasági környezetben, az európai

adósságproblémák közepette tartani fogja a Széll Kálmán Tervben és Konvergencia Programba n

kitűzött 2,5%-os GDP arányos hiánycélt, amelyhez a korábban tervezett 550 milliárdo s

egyenlegjavításhoz képest 1000 milliárdos javulást vállal, s így egyben a váratlan negatív trende k

esetére alapot is képez .



A költségvetési törvényben megjelenő uniós támogatások összege 1 527 687, 7 millió forint,

melyhez 249 138,2 millió forint központi költségvetési forrás társul . A Bizottság megállapítja ,

hogy a költségvetési törvényjavaslat uniós forrásokra vonatkozó elő irányzatai felülrő l nyitottak,

ezzel is hozzájárulva a forrásvesztés minimalizálásához .

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a törvényjavaslat uniós forrásokra vonatkoz ó

elő irányzatai tekintetében teljesült az alulról tervezés elvárása, az el ő irányzatok a Bizottság

véleménye szerint teljesíthet őek .

Budapest, 2011 . október 18 .

(aláírás)



Az Országgyű lés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetésérőt szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága a 2011. október 18-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, 4 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A kialakult vitában a kormánypárti többség a következő véleményt fogalmazta meg : a

költségvetés keretszámai kijelölik a mozgásterünket 2012-ben . Egyetértünk azzal a kormányzati

célkitűzéssel, hogy Magyarország próbáljon meg elrugaszkodni az Euro válságától . Támogatjuk,

hogy az államadósság csökkentése legyen továbbra is az Orbán kormány egyik prioritása .

Tesszük ezt azért, mert az ország iszonyatos adósságállománnyal küzd . Ettől nem tudjuk

függetleníteni magunkat . Mi a Fenntartható fejlődés bizottságában fel kell, hogy tegyük

magunknak a kérdést, vajon fenntartható-e az a fejlődés Magyarországon, amely 2,5-szeresére

emelte az államadósság mértékét 8 év alatt, a kormányváltás óta . Rögzítenünk kell azt a tényt,

hogy az országnak fenntarthatatlan mértékű adósságállománya van, amelyet csökkentenünk kell,

hogy Magyarország talpon maradhasson.



2012 még nehéz év lesz, tele kockázatokkal, bizonytalanságokkal . A 1,5%-osra tervezett

gazdasági növekedés mértéke elfogadható. Hitvitákba, hogy mekkora lesz a tényleges növekedés ,

nem kívánunk belemenni . Ez az országvédelmi költségvetés a számos biztonsági tartalék révén a

józanság, a talpra állás évének lesz a költségvetése .

Ami a Vidékfejlesztési Minisztériumot illeti, leszögezhetjük, hogy összességében töb b

költségvetési forráshoz jut 2012-ben, mint az el őző évben.

Ennek egyik legfőbb oka, hogy megalakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség és a

szervezet által beszedendő tervezett termékdíj egy része a VM-nél jelenik meg

hulladékgazdálkodásra fordítandó összegként . Ez kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá teszi a

kiadási oldal tervezését . Ezek mind pozitívumok.

2011-ben GDP arányosan 1,3%-ot, míg 2012-ben 1,5 %-ot költhetünk környezetvédelmi célokra .

Ez az ugyan szerény növekedés a jelenlegi válságos időszakban jelentős eredménynek

könyvelhet ő el .

Ami a Környezetvédelmi Államtitkárság költségvetését illeti, új fejlemény, hogy megalakul a

Nemzeti Környezetvédelmi Intézet 2012-ben . A szervezet a Vidékfejlesztési Minisztérium

környezet- és természetvédelmi háttérintézménye lesz, 435 munkatárssal . Ilyen jellegű intézmény

még soha nem volt Magyarországon . Erre plusz forrás jelenik meg a VM költségvetésében. Az

Intézet 1,5 Mrd forintos költségvetéséb ő l 350 millió forint a saját bevétel és 1,2 milliárd forint a

támogatás .

A már elfogadott, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvénynek és az Országo s

Hulladékgazdálkodási Ügynökség m űködésének köszönhetően a jövő évi költségvetésben a

korábbi évekhez képest plusz bevételek jelentkeznek termékdíjból . Az új alapokra helyezett



rendszer hozzájárul ahhoz is, hogy hazánk megfeleljen a hulladékok begyűjtésére és

újrahasznosítására vonatkozó EU-s elő írásoknak .

A fenti érvek alapján támogatta a Fidesz-KDNP többség az elő terjesztést .

Budapest, 2011 . október 18,



Az Országgy ű lés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről

szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2011 . október 18-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 : 12 igen, 6 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad. Ezt alapvetően az
okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését .
Ezzel szemben a 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás .

A jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszer űsítés irányába halad az arányos,
egykulcsos adórendszer, melynek célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. Saját lábra áll
a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot. A Kormány
először tesz javaslatot az Országgy űlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely
biztonságos tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelel ő kezelésére .

Ezek mellett jelentős átalakuláson megy keresztül az egészségügy, továbbá 2012-ben a Kormán y
még erőteljesebben ösztönzi a foglalkoztatást: az alapvető gazdaságpolitikai célkitűzés
teljesüléséhez legalább 200 ezer embernek munkát kíván biztosítani a Start-munka program
keretében.



A közfoglalkoztatás támogatása a Munkaerő-piaci Alapból (MPA) valósul meg, a Start-munka
program megvalósításához az Alapban 132 182,5 millió Ft kiadási el őirányzat áll rendelkezésre,
amelynek részbeni forrása 50 milliárd forint költségvetési támogatás.

Az MPA tervezete a Konvergencia Programban és a Széll Kálmán Tervben megfogalmazottakr a
figyelemmel került összeállításra, miszerint az álláskeresési támogatások rendszere átalakításra
került, az álláskeresési segély két típusa megszűnt, az álláskeresési járadék ideje lerövidült és a
járadék maximális összege is csökkent.

Álláskeresési járadékban 2012-ben havonta átlagosan 76 ezer fő részesül, míg az átlagos havi
álláskeresési járadék összege a tervek szerint 56 ezer Ft/fő/hó lesz.

A koncepció kibontakozása kapcsán a munkaerő-piaci aktivitás élénkülése várható. A növekvő
munkaerő kínálatot a piac fokozatosan szívja fel, ami stabilan emelked ő foglalkoztatást és
fokozatosan csökkenő munkanélküliséget eredményez.

A megújuló közfoglalkoztatási program célja, hogy növelje a munkaerőpiacon hátrányban lévők
foglalkoztatását, a segély és a munkaerő-piaci minimálbér között megállapított bérezési rendszerre l
fokozza az álláskeresési aktivitást és elősegítse a munkaerőpiacra történő visszalépést. Az Alap
támogatást nyújt továbbra is a foglalkoztatási és képzési aktív eszközökhöz, valamint finanszírozz a
az álláskeresési ellátásokat, amire a 2012-es évben 27,600 millió Ft áll rendelkezésre .

Az MPA 2012. évi tervezett bevételeinek és kiadásának egyenlege, melynek összege 25 262,9 milli ó
Ft, kiegyenlíti a 2011. évi költségvetési törvény módosításának javulási hatását.

A gazdaságpolitika szerves részét képezőfoglakoztatás politikai eszközök finanszírozására létrejö n
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, mellyel a foglalkoztatáspolitikáért, valamint a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter rendelkezik.

Az újonnan felállított Foglalkoztatási Hivatal segítségével áttekinthetőbb háttérintézményi struktúra
alakul ki, amely a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljainak hatékonyabb végrehajtását segíti elő.

Összességében megállapítható, hogy a munkahelyeket teremtő gazdaságpolitika egyrészt élénkíti a
növekedést, másfelől pedig az államháztartás hiányának fenntartható szerkezetben megvalósuló
csökkenését célozza. Ezen kívül stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, el ősegíti a
hátrányos helyzetben lévő rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását.

Budapest, 2011 . október 18 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kara Ákos



Az Országgyű lés
Fogyasztóvédelmi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága a 2011. október 20-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 : 11 igen, 4 nem) .

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzd ő övezet marad. Ezt alapvetően
az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését .
Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát, valamin t
megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat .

A jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszer űsítés irányába halad az
arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása . Saját lábra
áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot . Ezek
mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer
jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka
világába a Start Munkaprogram segítségével. A következő évben az eurózónából esetlegesen
érkező további veszélyekre történőfelkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az
Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságos tartalékkén t
szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére.



A Kormány azzal kalkulál, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi
gazdasági környezet okán még hosszú távon is komoly kihívásokkal kell Magyarországna k
szembenéznie. Ebből következően az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésére a
Kormány felkészült. Egyrészt, a Nemzetgazdasági Minisztérium a beterjesztett költségvetés
alapját szolgáló árfolyamszint mellett két további árfolyamszinttel kalkulálva i s
modellvizsgálatokat végzett. A kormánynak így lehetősége adódik arra, hogy kedvezőtlen
gazdasági változások bekövetkezte esetén felkészülten, kész megoldásokkal reagáljon a kialakul t
helyzetre . Másrészt, összesen mintegy 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot (150 milliárd a z
Országvédelmi Alap, 100 milliárd az általános tartalék, 50 milliárd kamatkockázati tartalék )
képez a Kormány a váratlan pénzügyi kockázatok kezelésére .

A Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012. évi Országvédelmi költségvetés
megalkotásakor a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrész t
az arányos és egykulcsos adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a
tervezett költségvetési többlettel is finanszírozza a hiány- valamint az államadósság csökkentést.

A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás . Ennek megfelelően az
államadósság jövőre továbbcsökken 1 százalékkal (73%-ról 72 %-ra) és a költségvetési hiányt i s
jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad.

Az államháztartás egyenlege a 2012 . évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forintta l
(300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 450 milliárd forint többletbevétel) javul . Ez az
egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a
közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalm i
felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony
állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája .

A 2012-es évben a Kormány kiemelt figyelmet fordít a piacok védelmére . Fontos feladatként
jelenik meg a fogyasztók megóvása a gyenge min őségű, egészségre és az emberi biztonságra is
veszélyes termékektől, illetve az ezzel kapcsolatos tájékoztatási rendszerek kialakítása . A
Kormány célként fogalmazza meg a különféle termékek ellen őrzését, a termékek biztonságát és a
fogyasztói érdekek érvényesítését.

A jogalkotó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NFH) jogosította fel a fogyasztó k
információs és vagyoni érdekeinek védelme körében a fogyasztói döntéseket tisztességtelenü l
befolyásoló kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni eljárásra. Az NFH teljes támogatási
előirányzata 921,8 millió forint, tervezett bevétele 18,8 millió forint, azaz összesen 940,6 millió
forint kiadási előirányzattal gazdálkodik. Fő elvként fogalmazódik meg, hogy a hatóságnak a
hatáskörébe tartozó szakmai ellenőrzési programokat minél költséghatékonyabban kell
lebonyolítania .

Prioritásként jelenik meg a piacfelügyeleti tevékenység fokozott ellátása, amely részben sajá t
hatáskörben elrendelt vizsgálatokon, részben az Európai Unió elvárásai és a Közösségi Gyors
Tájékoztatási Rendszeren keresztül valósul meg. A 2012-es évben az NFH-nak kiemelt
ellenőrzéseket kell lefolytatnia a fokozott védelmet igényl ő társadalmi rétegeket érintő
kereskedelmi tevékenységek és a közszolgáltatási szektor területén, emellett a kis- é s
középvállalkozások vonatkozásában bevezetett jogalkalmazási politika következetes érvényesítés e
is kulcsszerepet kap majd.



Bár a fogyasztói jogok védettséget nyújtanak a tisztességtelen eljárásokkal szemben, sajnálato s
módon a gyakorlatban sokszor ez nem valósul meg. A fogyasztóvédelmi hatóság nem minde n
esetben járhat el a fogyasztók panaszügyeiben, ezért a békéltet ő testületi eljárás az egyetlen
lehetőség a fogyasztó és a gazdálkodó szervezetek közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére .
Erre a feladatra 100,0 millió forintot különít el a 2012-es költségvetés .

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 90,0 millió forint pályázati úton vissza nem térítend ő
támogatásban részesülnek. Jelen gazdasági és piaci körülmények között ezektől a szervezetektől
még hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás, a források célzott felhasználása és átgondol t
gazdálkodás az elvárás. A Nemzeti Együttműködés Programjában rögzítetteknek megfelel ően fő
tevékenységük, hogy növeljék a fogyasztói tudatosságot, a fogyasztók tájékoztatásán keresztü l
befolyásolják a fogyasztói döntéseket.

Akik támadják az Országvédelmi költségvetést, azok nem értik a válság alatt újraformálódó világ
legfontosabb kihívásait, így megfelelő válaszaik sincsenek. Számukra az egyedül elfogadható
megoldás az államadósság- és a lakossági hitelállomány növelése, valamint a megszorítások
politikája . Ez a politika az elmúlt 20 évben megdőlt, csőd-közeli állapotba sodorta az országot.
Ennek folytatása a Görög út. A kormány a 2012-es Országvédelmi költségvetéssel ezt az uta t
elkerüli. Az Országvédelmi költségvetés biztosítja, hogy az euroválság negatív hatásai ellenére
egyetlen egy magyar család életében se következzen be olyan fordulat, mint ami mos t
Görögországban tapasztalható. A kormány mindenkin segít a jövőben is, a költségvetés biztosítja ,
hogy 2012-ben mindenki előbbre jut.

Mindezek tekintetében a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk .

Budapest, 2011. október 20.

Í
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Zsigó Róbert
a bizottság alelnöke
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Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága a 2011 . október 18-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: 18 igen, 8 nem)

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még

éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad. Ezt

alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságána k

növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát ,

valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat.

A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás . Ennek megfelelően az

államadósság jövőre továbbcsökken 1 százalékkal (73%-ról 72 %-ra) és a költségvetési hiányt is

jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad. Az államháztartás egyenlege a 2012. évi

Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés és

450 milliárd forint többletbevétel) javul. Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben

többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az

oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés

területe, valamint a hatékony állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája .



2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az arányos, egykulcsos adórendszer, célja az

adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. Saját lábra áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a

jövőben ne termelje újra az államadósságot . Ezek mellett jelentős átalakításon megy keresztül az

egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásból részesül ő állampolgár

közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka világába a Start Munkaprogram segítségével. A

következő évben az eurózónából esetlegesen érkező további veszélyekre történő felkészülés

érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az Országgy űlés részére egy Országvédelmi Alap

létrehozására, amely biztonságos tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő

kezelésére.

Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a

közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi

felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony

állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája .

A növekedés beindítása érdekében a Szél/ Kálmán Terv keretében sor kerül azon rendszerek

újjászervezésére, amelyek a leginkább felelősek az államadósság újratermelődéséért. Az

országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás – teljesüléséhez a jövő évi

költségvetésnek öt célt kell teljesítenie : ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni az

adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka program

keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassz a

helyzetének rendezése érdekében . 2012-ben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma, így a

megelőző évhez képest már kétszeres ütemben, 1,5%-kal bővül, miközben az aktivitási ráta is

emelkedik, közeli százalékponttal.

A foglalkoztatottság bővülésével párhuzamosan növekszik a vállalatok t őkeigénye, a termelő

ágazatokban ezért számottevő lesz a beruházási aktivitás. A kormányzat ezt a folyamatot töb b

oldalról támogatja az Új Széchenyi Terv elindításával, az Európai Uniótól származó források

bevonásával, illetve az adórendszer és a munkaerőpiaci ösztönzők átalakításával. 2012-ben a

nagy autóipari cégek kapacitásbővítése tovább folytatódik, ettől az évtől kezdve az új egységek

termelésének beindításával már a nagyberuházások növekedési hatásai is elkezdene k

megmutatkozni. A bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedése így 2012-ben 3,2% körül

alakulhat.



A válságból való kilábalás során a külső keresletet rekordmértékű növekedés jellemezte, így a

külkereskedelmi forgalom elérte a válságot megel őző szintet. A kilábalás egyszeri, növekedés t

gyorsító hatását követően 2011 közepén a kiújuló adósságválság hatására az üzleti és a

fogyasztói bizalom megtorpant, a fejlett országokban az óvatossági motívumok kerültek el őtérbe .

Ennek következményeként 2012-ben számítani lehet a külkereskedelem bővülésének lassulására,

amelynek hatására az export növekedése 8,4% körül prognosztizálható . A belföldi keresle t

2012-ben csak lassan élénkül, ezért a nettó export továbbra is pozitív, de a kilábalás éveihez

képest kisebb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez .

Akik támadják az Országvédelmi költségvetést, azok nem értik a válság alatt újraformálódó

világ legfontosabb kihívásait, így megfelelő válaszaik sincsenek. Számukra az egyedül

elfogadható terápia az államadósság- és a lakossági hitelállomány növelése, valamint a

megszorítások politikája. Ez a politika az elmúlt 20 évben megdőlt, csőd-közeli állapotba sodorta

az országot. Ennek folytatása a Görög út. A kormány a 2012-es Országvédelmi költségvetésse l

ezt az utat elkerüli.

Budapest, 2011 . október 18.
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AZ ORSZÁGGYŰLÉ S
HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a 2011 . október 18-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95. ' (1) bekezdése és 120. ' (2) bekezdése alapján
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 ., (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 10 igen, 7 nem, 0 tartózkodás,)

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt id őszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzd ő övezet marad. Ezt
alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságána k
növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát ,
valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat . A
2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás . A jövő évi költségvetés öt fő cél t
irányoz elő . 2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az arányos, egykulcsos adórendszer, célja
az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. Saját lábra áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a
jövőben ne termelje újra az államadósságot . A következő évben az eurózónából esetlegesen
érkező további veszélyekre történ ő felkészülés érdekében, a Kormány el őször tesz javaslatot az
Országgyű lés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságos tartalékkén t
szolgál minden rendkívüli helyzet megfelel ő kezelésére . Az államháztartás egyenlege a 2012 . évi
Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés é s
450 milliárd forint többletbevétel) javul . Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben
többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az
oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböz ő programjai, a gazdaságfejlesztés
területe, valamint a hatékony állampolgár barát, ,jó állam" intézményi struktúrája . Az
Országvédelmi költségvetés biztosítja, hogy az euroválság negatív hatásai ellenére egyetlen eg y
magyar család életében se következzen be olyan fordulat, mint ami most Görögországban
tapasztalható .



A Belügyminisztérium fejezet 2012-es költségvetése – a Kormány programjának megfelel ően –

kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság meger ősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus ellen i

védelmet, a határon túli magyarok számára megteremtett kedvezményes honosítási lehet őség

kapcsán jelentkező feladatok hatékony és gyors ellátását, az emberi élet- és értékek védelme

érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisérték ű” bűncselekmények felderítését és a

büntetések végrehajtását . A 2012 . évi költségvetés által biztosított többletforrások lehet ővé teszik

a rend- és közbiztonság 2011 . évben megkezdett fejlesztésének folytatását, összhangban a

Nemzeti Együttműködés Programja 2 .6 pontjával, amely azt a kormányzati törekvést mutatja ,

hogy a Rendőrség szervezetét meg kell erősíteni. Ehhez szabottan a 2012 . évi költségvetésben a
BM fejezet kiadási főösszege 3 .703,9 MFt, bevételi el ő irányzata 25,5 millió forint, támogatás i
főösszege 3 .678,4 MFt . A Belügyminisztérium költségvetési engedélyezett létszáma 2012-re 35 2
fő , ez 6 fős emelkedést jelent 2011-hez képest .

A kiemelt célok megvalósításához kapcsolódó számok a következ őek :

1. Rend és közbiztonsá g
Rendőrség : Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik .
Mintegy 30 költségvetési intézmény tartozik a címhez, melyekben összesen 48 .148 fő dolgozik .
A Rendőrség 2012 . évre javasolt kiadási elő irányzata 222.801,8 MFt, bevételi el ő irányzata
4.509,6 MFt, költségvetési támogatás el ő irányzata pedig 218 .292,2 MFt. A megfelelően képzett
rendőrök létszámának növelése érdekében a Kormány életpálya-modelljét figyelembe vév e
képzési koncepciót dolgozott ki a tárca . Ennek értelmében 2011 . évben - több ütemben - összesen
4.130 fő képzésére és próbaidős rendőrré történő kinevezésére került sor . A Rendőrség cím 2012 .
évi költségvetése a feladattal összefüggésben, az előző évben több ütemben végrehajtott
létszámfejlesztés éves szintű kiadásainak finanszírozásához 7.160,5 MFt többletforrást biztosít .
2012-ben új feladatként jelentkezik a rendőrség 112-es segélyhívó, ügyeleti és szolgálatirányítás i
rendszerének komplex, országos fejlesztése. A kapcsolódó rendőrségi Szolgálatirányítási
Rendszer fejlesztése a rendőri erők igénybevételének optimális szintjét eredményezi azzal, hog y
a reagálás megfelel ő erőforrás-allokációval történhet, egyben megvalósul a bejelentéstő l az ügy
lezárásáig a folyamat elektronikus támogatása . Érvényesül a Kormány és a társadalom azon
elvárása, hogy a rendőrség reagáló képessége jelentős mértékben emelkedjen . Ezen feladat
végrehajtása érdekében 2 .389,5 MFt többletforrást biztosít a szervezet 2012 . évi költségvetése . A
tervezési elveknek megfelel ően az eddig a Rendőrség bevételeiként szereplő szabálysértési é s
egyéb bírságok központosítása miatt 1 .049,1 MFt támogatás épült be a címbe .

2. Büntetés-végrehajtás

A közrend és közbiztonság erősítését célzó kormányprogram eredményeként a büntet őpolitikában
bekövetkezett hangsúlyeltolódás — un . „három csapás” törvény, a középmérték alkalmazása ,
illetve a közbiztonsági törvénycsomag — hatásai a fogvatartotti létszám növekedésé t
eredményezik. A megnövekedett feladatok végrehajtása érdekében szükséges 80 fős
létszámbővítésre 447,0 millió forint, a fogvatartotti ellátás biztosítására és az ellátási norm a
emelésére 2.953,7 MFt többletforrás áll a szervezet rendelkezésére 2012-ben . Az elítél t
foglalkoztatás kiszélesítését teszi lehet ővé a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak



bevonása a költségvetési szervek ellátásába, illetve távlati célként a központi ellátás kiterjesztés e
a honvédségi, valamint az egészségügyi és a szociális intézményekre, ezáltal a fogvatartott i
munkáltatás folyamatos növelése, a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok fejlesztése .
Kiemelt kormányzati feladat a büntetés-végrehajtási szervezet nemzetközi elvárásoknak val ó
megfelelésének biztosítása, amely jelentős fejlesztést tesz szükségessé . Ennek első üteméhez – a
Kormány döntésével összhangban – a költségvetés 2 .046,3 Mft többlettámogatást biztosít . A
Büntetés-végrehajtás címhez 2012 . évben is 30 önállóan m űködő és gazdálkodó, 3 önállóan
működő költségvetési szerv tartozik, a 2012-re engedélyezett létszám 8 .329 fő . A büntetés -
végrehajtás 2012. költségvetésében a PPP üzemeltetés ű börtönök éves bérleti díjtételeinek
kifizetésére 2 .400,0 Mft többletforrás áll rendelkezésre, míg a működéshez és a növekv ő
feladatellátáshoz szükséges dologi kiadások finanszírozását 4 .003,0 Mft beépülő költségvetés i
támogatás biztosítja .

3. Katasztrófavédelem

Az Országos Katasztrófavédelmi Fő igazgatóság számára alapvető cél az emberi élet és értékek
védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme .
Összességében az intézmény 53 .374,3 Mft kiadási elő irányzatát 7 .521,5 Mft bevételi és 45 .852,8
Mft költségvetési támogatási előirányzat finanszírozza . Az elmúlt időszak tapasztalati alapján
kiemelt hangsúlyt kap a veszélyes üzemek, illetve a veszélyes áruszállításban és tárolásba n
résztvevők ellenőrzése a hatékony megelőzés megteremtése érdekében . 2012. január 1-tő l életbe
lép a katasztrófavédelemr ő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . év i
CXXVIII . törvény, mely alapjaiban megváltoztatja a szervezet struktúráját és kibővít i
feladatrendszerét . A törvénymódosítás országgyűlési elfogadásával a katasztrófavédelmi, polgári
védelmi igazgatás átstrukturálására, az irányítási rendszer egyértelm űsítésére kerül sor. Az
Országos Katasztrófavédelmi Fő igazgatóság 2012 . évi költségvetési engedélyezett létszáma
11 .050 fő , ez a létszám 2011-ben 1885 fő volt. A jelentős növekedés oka, hogy a hivatáso s
önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulása során az önkormányzati szektorbó l
állami szektorba, az OKF irányítása alá kerülnek a t űzoltóságok 9.139 fővel .

3. Menekültügy

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal célja 2012-ben az idegenrendészeti feladatok
hatékonyabb ellátása, az ország biztonsági érdekeinek fokozottabb megóvása, ami szükségess é
teszi az együttműködési feladatok továbbfejlesztését. 2012-ben új feladatként jelentkezik a
jogsértő külföldiekkel kapcsolatos eljárásokban a jogorvoslati jog hatékonyabb biztosítása. A
schengeni tagságból ered ő feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészet i
tevékenység kiemelt területét képezi a vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenysé g
eredményesebb ellátása, összehangoltabb munkavégzés a külképviseleti vízumkiad ó
hatóságokkal, valamint tagállami partnerszervekkel . Szintén új feladat a - kormányzati döntésne k
megfelelően - a nemzeti áttelepítési program végrehajtása, amelynek megvalósítására európa i
uniós projekt keretében kerül sor. Az állampolgársági szakterület számára 2012-ben továbbra i s
kiemelt feladat az egyszerűsített honosítással, visszahonosítással összefüggő hatósági
feladatellátás, a kormányzat nemzetpolitikai elvárásainak megfelel ő gyors és ügyfélbarát
ügyintézés . A címhez tartozó költségvetési szervek tervezett létszáma összesen 863 f ő . Javasol t
kiadási elő irányzata 5 .830,1 MFt, amelyet 104,4 millió forint bevételi és 5 .725,7 MFt támogatás i
elő irányzat finanszíroz .



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

A Honvédelmi Minisztérium a 2012 . évi költségvetés tervezése során a Magyar Honvédsé g
működőképességének fenntartását, professzionális jellegének erősítését, a nemzetközi és NATO
vállalások szükségleteinek biztosítását, valamint a GRIPEN bérleti díj és egyéb járuléko s
kiadásai esedékes kötelezettségeinek teljesítését határozta meg prioritásként . A jövő év során
mind a NATO, mind a Honvédelmi Minisztérium fejezet szempontjából kiemelt jelent őségű a
cyber defence program. A 2012. évben a Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatás i
előirányzata 213.565,1 MFt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárból befolyó bevéte l
15 .520,0 MFt, a működéshez kapcsolódó bevételek 5 .780,0 MFt, a kiadási főösszeg pedig
234.865,1 MFt .

A 2012. év során a Honvédelmi Minisztérium fejezetében több szervezeti átalakításra is sor kerül .
Az egyik a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal, valamint a HM Nemzetköz i
Fegyverzet Ellenőrzési Hivatal és a HM Belső Ellenőrzési Hivatal átalakítása, melyek feladatát
2012. évtő l csökkentett létszámú szervezeti egységek látják el . Másrészt 2012. január 1-jét ő l
megszüntetésre kerül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, melynek költségvetés i
előirányzatai átadásra kerültek a megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára .
Harmadrészt pedig a Katonai Ügyészségnek folyamatban lévő átadása a Magyar Köztársaság
Ügyészsége javára.

Fontos kiemelni, hogy folytatódik az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése . A feladatok
végrehajtása érdekében a tárca 1 .200,0 MFt összegű kiadási elő irányzatot állított be a terveibe, a
rendelkezésre állási díjak fedezetére .

A Honvédelmi Minisztérium Igazgatási létszáma mintegy 523 főben került megtervezésre ,
melyhez nagyban hozzájárul az el őbb említett szervezeti átalakítások. Összességében a HM
fejezet 2012 . évi megtervezett költségvetési létszámkerete 25 427 fő .
A személyi juttatások és járulékok 2012 . évre tervezett teljes kiadási elő irányzata - mel y
tartalmazza a hazai és nemzetközi devizajuttatásokat is – 118 .256,5 MFt, mely a 2011 . év i
törvényi módosított elő irányzathoz képest 7.511,0 MFt csökkenést mutat . Azonban így is
biztosítja a 25.427 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheine k
teljesítését . A tervezett dologi kiadások összege 98 .525,1 MFt, melyen belül többek közt főbb
feladatként a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége került megtervezésre 32 .697,7 MFt
összegben, a másik terület melyre hasonló összeg, mintegy 36 .050,9 MFt lett elő irányozva, a
nemzetközi feladatok és a logisztikai fejlesztési programok, mint például gépjármű program,
cyber defence program . A tervezett felhalmozási kiadások összességében 8 .862,5 MFt, melyne k
legnagyobb részét a gépjármű beszerzési program teszi ki . Az Egyéb HM szervezetek alcí m
összelő irányzatán belül a nemzetközi feladatokra 5 .717,9 MFt elő irányzat került megtervezésre,
többek között a Kanadai repül őgép hajózó képzésre 3 .403, MFt, a nemzetközi gyakorlatokra és
tanfolyamokra 355,0 MFt, nyelvképzésre 5,9 MFt, nemzetközi ellenőrzési feladatra 4,2 MFt,
multilaterális rendezvényekre 90,1 MFt, kétoldalú kapcsolatokra pedig 67,6 MFt .

A MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repül ő
csapatok, ellátó központok és egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai ,
továbbá a központi ellátás körébe tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok



fedezete . Az alcímen belül a nemzetközi feladatokra összesen 19 .457,7 MFt került megtervzésre ,
melybő l a legnagyobb összeg, azaz 11 .190,2 MFt az Afganisztáni szerepvállalás összege .

A megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 1 .216,1 MFt-os összegű támogatái
elő irányzat és 234 fő került átadásra, a bevételi elő irányzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tervezi .

Fontos megemlíteni a MH Honvédkórházat, melynek tervezett kiadási főösszege 20 .994,5 MFt ,
amely 15.485 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből, 900,0 MFt intézmény i
bevételből, illetve 4.609,5 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra .
Alaptevékenyésgi körébe tartozik a járóbeteg – és a fekvőbeteg ellátáson, a rehabilitáción, a
krónikus fekvőbeteg ellátáson és a speciális szakellátáson túlmenően többek között az eddig az
MH HEK által működtetett katasztrófa-egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel és a
Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá
orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés . Mint tudjuk a MH Honvédkórház területi ellátás i
kötelezettséggel bíró speciális és ágazati feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál
úgy, hogy biztosítja egyrészt a korábbi HM, a NEFMI, a BM és az NFM felügyelete alá tartozot t
egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását .

A fejezet költségvetésében továbbra is prioritásként szerepel a szolgálat-, munka- és
életkörülmények javítása. Utóbbiak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. A fejezet katonai
és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltató i
kölcsön, illetve vissza nem térítend ő támogatás formájában kerül sor. Ennek összege 400,0 MFt.

A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 2012 . évi költségvetése garantálja a
törvényi szabályozás általi biztonságos működés kereteit. Az Országgyű lés Honvédelmi és
rendészeti bizottsága a T/4365 számú törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság 2012 . év i
költségvetéséről, az Állami Számvevőszék valamint az illetékes minisztériumo k
képviselőinek meghallgatása után azt általános vitára alkalmasnak tartja. Az így általános
vitára alkalmasnak tartott költségvetés — a bizottság többségi véleménye alapján - biztosítj a
a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium törvényben el őírt feladataina k
maradéktalan ellátását .

Budapest, 2011 . október 18.

.I	
Dr. Kocsis Máté

elnök



Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséróZ szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága a 2011 . október
18-i ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése
alapján – megvitatta, és azt – a Házszabály 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 16 igen, 7 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kormány a költségvetés tervezésekor nagy hangsúlyt fektetett az országot körülvev ő
kedvezőtlen európai és nemzetközi gazdasági környezetre, amely még hosszú távon is komol y
kihívások elé fogja állítani hazánkat . Magyarország 2011-ben elkezdte csökkenteni
államadósságát, valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvény i
alapokat. A fő feladat a megújulás eredményeinek és folyamatának védelme, ezért beszélün k
Országvédelmi Költségvetésről .

A nyugdíjrendszer átalakításával a Nyugdíjbiztosítási Alap teljes egészében a saját lábán fo g
állni . Így garantálva lesz a nyugdíjrendszer biztonságos m űködése és a nyugdíjak értékállósága .
A kormány az embereket visszavezeti a segélyek világából a munka világába . 2011 júniusában
595 000-en éltek Magyarországon jövedelempótló támogatásból, ez a szám legalább 200 ezerre l
csökkeni fog 2012-ben .

A Kormány egyértelmű szándéka az aktív korú személyek minél magasabb arányú
foglalkoztatása . Ezt az elvet 2012-ben nem csak a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítás a
keretében, hanem a munkaképes személyek szociális ellátása során is érvényesíti a költségvetés i
törvény tervezete .
A Kormány el kívánja érni, hogy a jövőben kizárólag a valóban rászorultak számíthassanak a
szociális háló védelmére . Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a valóban rászorulók ellátásainak
forrásait a törvényjavaslat változatlanul biztosítja .



Az államháztartási törvény az Ny . Alap esetében a bevételek és kiadások egyensúlyával tervezet t
költségvetés készítését írja el ő , ennek az Alap megfelel . Az Ny. Alap 2012. évi bevételi és
kiadási főösszege egyaránt 2 796 907,6 millió Ft.

Az Ny. Alap terhére méltányossági alapon nyugellátásra 200 millió Ft, méltányossági alapú
nyugdíjemelésre 700 millió Ft, egyszeri segélyre 500 millió Ft használható fel .

Az Alap jelent ősen eltér a korábbi évekétő l . Ez a változás az ún . „profiltisztítással” függ össze.
Lényege, hogy a korhatár előtti ellátások finanszírozása 2012 . január 1-jétől kikerül az Alapból .
Ennek megfelelően a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági ellátások mindháro m
csoportja, valamint a rehabilitációs járadék finanszírozása – a megfelel ő fedezet biztosításával ,
206 milliárd forint átcsoportosításával – továbbiakban az Egészségbiztosítási Alapból történik .
Az előrehozott öregségi ellátások, szolgálati ellátások és a korkedvezményes ellátáso k
finanszírozása a Nemzeti Szociálpolitikai Alapból történik .
Az öregségi nyugdíjak el ő irányzata 2 125,8 milliárd Ft, amely magában foglalja a korhatár fölött i
jogosultak öregségi és rokkantsági nyugellátását is .
A nők 40 év utáni kedvezményes nyugdíjba vonulására 60,7 milliárd forintot külön tételként
irányoz elé az Alap .

Az Alap bevételei alapvetően két forrásból származnak: a nyugdíj-hozzájárulásból és
járuiékbevctclekbcl . Az egyéb járulékok és hozzájárulások előirányzat-csoport tartalmazza az E .
Alapból átadott, a GYED-ben részesülők után fizetett nyugdíjhozzájárulást, a Munkaer őpiaci
Alap érkező megtérítést, és néhány kisebb nagyságrendű elő irányzat is itt jelenik meg .

Kiegészíti az Alap bevételeit a költségvetésből két hozzájárulás . Egyrészt a
magánnyugdíjpénztári rendszerben maradók kies ő járulékbefizetésének pótlására, másrészt a
GYES-ben, GYET-ben részesül ők nyugdíj-hozzájárulásának megtérítésére biztosított összeg .

A nyugdíjak reálértékének megőrzése érdekében a 2011 . évi novemberi 0,5%-o s
nyugdíjkiegészítést, 2012. januárjában további 4,2%-kal tervezi megemelni a költségvetés . A
járulékfizetés felső határa egy naptári napra 21 700 forint lesz.

A létrehozott Nemzeti Szociálpolitikai Alap a jelenlegi szociális ellátások egy meghatározot t
köre, valamint azok a korai nyugdíjak kerültek be, amelyek a nyugdíjrendszer profiltisztítás a
során az Ny. Alapból kikerülnek.
Az átalakítás következtében az ellátások számának csökkentése, az ellátórendszer egyszerűsítése
révén áttekinthető és kiszámíthatóbb rendszer jön létre . A koncepcióváltás lényege az ellátáso k
egy alapba történő betagozása. Az Alap 863,4 milliárd forint kiadás mellett 17,7 milliárd F t
bevételt irányoz elő .
Az Alap egyes tételei az alábbiak szerint alakul : Családi támogatásokra 456 milliárd, Korhatár
alatti ellátásokra 312,7 milliárd, Egyéb szociális ellátások és költségtérítésekre 68 milliárd ,
Különféle jogcímen adott térítésekre 26 és fél milliárd_ 	 forint kiadással számol tervez a
költségvetés .
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Budapest, 2011 . október 19.



Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

A Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága a 2011. október 18-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, 3 nem, 2 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kulturális és sajtóbizottság elfogadja, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzete, a korább i
kormányzatok gazdaságpolitikai öröksége, valamint a jelenlegi világgazdasági folyamatok
következtében igen sz űk mozgásteret hagy a kulturális költségvetés tervezése számára .
A bizottság örömmel üdvözli, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatása a jöv ő évben nem
csökken, és a Magyar Művészeti Akadémia révén új kulturális vonatkozású tétel jelenik meg a
költségvetésben . A jövőre nézve fontosnak tartjuk azonban rögzíteni, hogy a hazai kulturális
intézményrendszer fenntartására szolgáló források tovább nem csökkenthet ők, és az ország
gazdasági helyzetének stabilizálásával párhuzamosan a kultúrafinanszírozás terén az állam i
szerepvállalás mértékének jelentős növelésére van szükség .
A bizottság külön felhívja a figyelmet a megyei önkormányzatoktól a megye i
kormányhivatalokhoz átkerülő múzeumok, levéltárak, könyvtárak és művelődési központok,
valamint a megyei közm űvelődési feladatellátás forrásigényére, melyeknek a teljes költségvetés i
fedezetét jelenleg nem látják a költségvetési törvény tervezetében . Ezt a törvény elfogadásáig meg
kell teremteni . Mindezen megfontolásokkal a Kulturális és sajtóbizottság a költségvetés t
általános vitára alkalmasnak találja .

Budapest, 2011. október 18.

L. Simon László
elnök



Az Országgyű lés
Külügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága a 2011 . október 18-i ülésén a törvényjavaslatot — a
Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján — megvitatta, és azt — a
Házszabály 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 12 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az Európai Unió elhúzódó pénzügyi-gazdasági válságának alapvető oka, hogy sok ország nem

tudja megállítani államadósságának növekedését . Magyarország ezzel szemben már 2011-ben

hozzálátott államadóssága csökkentéséhez. A 2012-es országvédelmi költségvetés célja a

válságzónától való elrugaszkodás . Ennek érdekében tovább csökkenti az államadósságot,

felszámolja újratermelődésének okait és a váratlan pénzügyi kockázatok kezelésére 300 milliár d

forintos biztonsági tartalékot képez. Az országvédelmi költségvetés letér arról az útról, amely a z

eladósodásra és megszorításokra épült, és csődközeli állapotba sodorta az országot. Biztosítja,

hogy az euroválság negatív hatásai ellenére egyetlen magyar család életében se következzen b e

olyan fordulat, mint ami Görögországban tapasztalható .



A Külügyminisztérium fejezet költségvetése a fenti céloknak és a minisztérium feladataina k

megfelel. Az 59 378 millió forint támogatás takarékos gazdálkodás mellett a minisztériu m

zavartalan működésére megfelelő fedezetet biztosít. A fejezet költségvetése lehetővé teszi a

külügyi igazgatás átalakításának, megújításának megalapozását a hatékonyabb diplomácia i

munka, a magyar nemzeti érdekek jobb érvényesítése érdekében.

Budapest, 2011. október 18.

o.

	

Balla Mihály
elnök



Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2011 . október 18.-i ülésén a törvényjavaslatot — a
Házszabály 9S. . (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, 6 nem)

Bizottsági vélemény :

Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekb ő l táplálkozva, a falusi közösségek erejére
támaszkodva tudott megújulni . A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nem csak a falvakban élők
gondja . Sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese .
Az elmúlt id őszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveke n
keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarországnak ebben a
nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie .
Magyarországnak olyan országnak kell lennie, ahol az európai sokszín ű , minőségi mezőgazdaság, a
környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá . Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és
génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az él ővilágot, a tájat és
benne az embert közösségeivel és kultúrájával . Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb
állampolgár számára .
A 2011-ben elkezdett államadósság csökkentésének megkezdése, valamint az államadósság tartó s
csökkentése és újratermelődésének megakadályozása növekedésorientált, munkahelyeket teremt ő
gazdaságpolitikával lehetséges .
A vidék további leépülésének megállítása érdekében gyors és alapvet ő gazdaság- és
társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt szolgálja az eddig hiányzó - 2011 .-ben bemutatott -
Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési
programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. A Nemzeti
Vidékstratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minde n
érintett számára érezhető javulás következzen be .
A 2012. évre kitűzött jelentős javulás mutatja egyrészről, hogy Magyarország elindult az
adósságcsökkentés irányába, másrészrő l jelzi, hogy ha nem kellene az adósság terhét cipelnie az
országnak, akkor a GDP közel 4%-át kitevő mintegy 1000,0 milliárd forintot más közfeladatok (oktatás ,
egészségügy stb .) ellátására lehetne fordítani .



A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2012. évi kiadási elő irányzata 383,2 milliárd forint, bevételi
elő irányzata — a központosított bevételek nélkül — 194,2 milliárd forint, a támogatása 189,0 milliárd forint .

A Nemzeti Vidékstratégia megvalósításában kiemelt szerepe van az Új Magyarország Vidékfejlesztés i
Programnak (UMVP). A program célja többek között a vidéki gazdaságok meger ősítése, a mezőgazdasági
foglalkoztatottság növelése . Fontos feladata a kis- és közepes méret ű mezőgazdasági vállalkozások
fejlesztése, a vidéki térségek fenntartható jövőjének biztosítása. Mindehhez jó feltételeket biztosít az
ÚMVP 57,7 Mrd Ft-os tervezett támogatási el őirányzata, amely csaknem 10 milliárd forinttal magasabb a
2011 . évinél .

A Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetése nem teljeskörűen tartalmazza az uniós támogatásokat . Az
EU-ból érkező közvetlen termelő i támogatások, valamint a piaci támogatások finanszírozása ugyanis a
Kincstári Egységes Számlán (KESZ) keresztül valósul meg . Ezen uniós támogatások közvetlenül, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével jutnak el a mezőgazdasági termelőkhöz .
Az uniós programok kiegészítő támogatására összesen 9,4 milliárd forintot irányoz elő 2012. évre a
költségvetés .

Tovább folyatódik a 2011 . évben megkezdett Tanyafejlesztési Program, melynek célja a tanya i
gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek
finanszírozása. A Tanyafejlesztési Programra a 2011 . évi 930 millió forintnál a tervek szerint 2012-be n
nagyobb összeg, 1 .5 milliárd forint jut. Ez jelzi, hogy a kormány továbbra is kiemelten fontosnak tartja a
magyar tanyavilág fennmaradását, értékeinek megőrzését, a tanyák újraélesztését és gazdálkodásána k
fejlesztését, és igyekszik visszaállítani a tanyasi emberek munkájának becsületé t

A magyarországi földpiac egyik legsúlyosabb problémája az osztatlan közös földtulajdonok teteme s
mennyisége . (Sok olyan földterület van az országban, ahol a résztulajdonosok csak értékben —
aranykoronában - ismerik tulajdoni hányadukat, fizikailag kimérve viszont nem .) A Vidékfejlesztési
Minisztérium egyik kiemelt célja, hogy a földmoratórium lejártáig a birtokviszonyok rendez ődjenek .
Örömteli hír, hogy az osztatlan közös földtulajdon felszámolására a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012 -
es költségvetési tervezetében 3 milliárd forint áll rendelkezésre szemben a 2011 .évi 250 millió forinttal .

A már elfogadott környezetvédelmi termékdíj-törvénynek és az Országos Hulladékgazdálkodás i
Ügynökség működésének köszönhetően a jövő évi költségvetésben a korábbi évekhez képest plus z
bevételek jelentkeznek a termékdíjból . Az új törvény fontos célja, hogy a hulladékgyűjtés - és a
hasznosítás mértéke növekedjen. A korszerű alapokra helyezett rendszer hozzájárul ahhoz is, hogy hazánk
megfeleljen a hulladékok begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó EU-s el őírásoknak. A beszedett
termékdíjakból az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 23 .5 milliárd forintot kap .

A 2007-2013 közötti id őszakban az EU által rendelkezésünkre bocsátott, az — Európai Mezőgazdasági é s
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott — agrár- és vidékfejlesztési támogatások és a kapcsolódó haza i
társfinanszírozás felhasználási területeit, céljait az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program foglalj a
magában, mely öt tengelyre tagolódik .

• A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása ,
• A környezet és a vidék fejlesztése,
• Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése ,
• LEADER - helyi közösségek fejlesztése ,
• Technikai segítségnyújtás .

Az élelmiszerellen őrzés pénzügyi kerete megmarad, tehát az élelmiszerlánc biztonság nem szenved
csorbát . A fogyasztók érdekében továbbra is fent lehet tartani a jelenlegi szigorú és következete s
ellenőrzési rendszert.



A 2012. évi agrárköltségvetés kiemelten biztosítja a nehéz helyzetben lév ő állattenyésztési ágazatok
nemzeti támogatását. Olyan új célok finanszírozása is lehetővé válik, mint az Agrár Széchenyi Kártya és a
2011-es fagykár áldozatainak nyújtandó hitel kamattámogatása, illetve az új mez őgazdasági kárenyhítés i
rendszerben a biztosítási díjtámogatás . Már a kormány költségvetési tervezetében is legalább 3 milliár d
forinttal több jut ezekre a területekre 2012-ben, mint az előző évben .

Ezen felül, külön alapból – Európai Halászati Alap – finanszírozva, meg kell említenünk a halászat i
támogatásokat is, melyek mértékükben igen, de jelent őségükben nem maradnak el az agrártámogatásoktól .

Az állami tulajdonban lévő termőföldek hasznosításából származó haszonbérleti díjbevétel határozza me g
az NFA-fejezet bevételének nagyságrendjét . A haszonbérleti bevételek teljesítéséhez szükséges a
haszonbérleti díjak piaci árakhoz való közelítése, illetve a hasznosítatlan területek haszonbérbe adása .
A termőföldekkel való gazdálkodás kiadásai közül az életjáradék kifizetések a meghatározóak . Az NFA-
fejezetből a korábbi években megkötött szerződések alapján 21 000 fő járadékosnak kell életjáradékot
folyósítani . Az életjáradék ellenében a Nemzeti Földalapba került, többségében nehezen hasznosítható ,
kisebb részben hasznosíthatatlan (számos esetben osztatlan közös tulajdonban lévő), elszórtan
elhelyezkedő , kisebb térmértékű termőföldek hozadéka nem fedezi az éves életjáradék fizetés i
kötelezettséget.
Továbbra is hangsúlyos feladat a nyilvántartások b ővítése, a földvagyon érdemi számbavétele és jog i
rendezése. Ezt segíti elő az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérésére (ún . Országleltár) tervezett
kiadás, amely mind az NFA tételei között, mind a vagyon fejezetben megtalálható .

A Vidékfejlesztési Minisztérium összességében több költségvetési forráshoz jut 2012-ben, mint a z
előző évben.
Ennek egyik legfőbb oka, hogy megalakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség és a szerveze t
által beszedendő tervezett termékdíj egy része a Vidékfejlesztési Minisztériumnál jelenik me g
hulladékgazdálkodásra fordítandó összegként .

Hazánk természeti adottságai – termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisaink, változato s
természeti tájaink, élelmiszereink – kiválóak, kultúránk kimeríthetetlenül gazdag .
Helyre kell állítani a vidéki élet becsületét és vonzerejét, hogy újra büszkeség és öröm legyen vidékine k
lenni és vidéken élni !

Fentiek figyelembevételével a Mez őgazdasági Bizottság általános vitára alkalmasnak ítélte me g
Magyarország 2012 . évi költségvetését.

Budapest, 2011 . október 18 .

Font'Sándor
elnök



Az Országgyű lés
Nemzetbiztonsági bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságána k

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2011. október 20-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, 3 nem, 0
tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Uni ó
még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad. Ezt
alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani
államadósságának növekedését . Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenten i
államadósságát, valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosít ó
törvényi alapokat . A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás . A jövő
évi költségvetés öt fő célt irányoz el ő . 2012-ben az egyszer űsítés irányába halad az arányos ,
egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása . Saját lábra áll a
nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jöv őben ne termelje újra az államadósságot . A következő
évben az eurozónából esetlegesen érkez ő további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a
Kormány először tesz javaslatot az Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap
létrehozására, amely biztonságos tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelel ő
kezelésére. Az államháztartás egyenlege a 2012 . évi Országvédelmi Költségvetésben 75 0
milliárd forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 450 milliárd forint többletbevétel )
javul . Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban
részesüljön a közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a
társadalmi felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a
hatékony állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája . Az Országvédelmi
költségvetés biztosítja, hogy az euroválság negatív hatásai ellenére egyetlen egy magyar



család életében se következzen be olyan fordulat, mint ami most Görögországban
tapasztalható .

A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium 2012-év i
költségvetésében külön fejezetek garantálják a polgári és katonai titkosszolgálato k
működését .

A polgári és katonai titkosszolgálatok 2012 . évi költségvetése garantálja a törvény i
szabályozás általi biztonságos m űködés kereteit . Az Országgyűlés Nemzetbiztonság i
bizottsága a Magyar Köztársaság 2012 . évi költségvetéséről szóló T/4365 számú
törvényjavaslatot, az Állami Számvev őszék, a Költségvetési Tanács valamint az illetéke s
minisztériumok álláspontjának megismerését követően általános vitára alkalmasnak
tartja. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának álláspontja szerint a
törvényjavaslat a polgári és katonai szolgálatokra vonatkozó elő irányzatai biztosítják a
titkosszolgálatok törvényben meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását .

Budapest, 2011. október 20 .
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Az Országgy űlés
Nemzeti Összetartozás Bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottsága a 2011 . október 17-i ülésén a
törvényjavaslatot – a Házszabály 95 . § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 7 igen, 3 nem, D tartózkodás)

Budapest, 2011. október 17.

(1
Potápi Árpád já ►os

elnök



Az Országgyű lés
Oktatási, tudományos és kutatási

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága a 2011 . október 17-i
ülésén a törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . § (2) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 14 igen, 6 nem) .

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad. Ezt alapvetően
az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését .
Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát, valamin t
megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat .

A Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012 . évi Országvédelmi költségvetés
megalkotásakor a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrész t
az arányos és egykulcsos adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a
tervezett költségvetési többlettel is finanszírozza a hiány- valamint az államadósság csökkentést .
A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás. Ennek megfelelően az
államadósság jövőre továbbcsökken 1 százalékkal (73%-ról 72 %-ra) és a költségvetési hiányt is
jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad .

A jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az
arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása . Saját lábra
áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot . Ezek
mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer



jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka
világába a Start Munkaprogram segítségével . A következő évben az eurózónából esetlegesen
érkező további veszélyekre történőfelkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az
Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságos tartalékként
szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére .
Az államháztartás egyenlege a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forintta l
(300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 450 milliárd forint többletbevétel) javul . Ez az
egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a
közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi
felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékon y
állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája .

A Kormány garantálja a köznevelési és a felsőoktatási rendszer biztonságos m űködését, a
magyar oktatás 2012-ben elinduló minőséget és versenyképességet javító megújításána k
feltételeit.
A csökkenő gyermeklétszámhoz viszonyítva az egész Európát fenyeget ő, mélyülő gazdasági
válság dacára második éve növeli a köznevelésre fordítható költségvetési pénzek nagyságát .

Budapest, 2011. október 17.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokorni Zoltán



Az Országgy űlé s
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságána k

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetésérőt szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a 2011 . október 17- i
ülésén a törvényjavaslatot — a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120. § (2) bekezdése alapján —
megvitatta, és azt — a Házszabály 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 16 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény : Az elmúlt id őszak nemzetközi gazdasági
folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdaság i
válsággal küzdő övezet marad. Ezt alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudj a
megállítani államadósságának növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenten i
államadósságát, valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat .
A Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012 . évi Országvédelmi költségvetés megalkotásako r
a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrészt az arányos és egykulcsos
adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a tervezett költségvetési többlettel i s
finanszírozza a hiány- valamint az államadósság csökkentést . A 2012-es költségvetés célja a válságzónátó l
való elrugaszkodás. Ennek megfelelően az államadósság jövőre tovább csökken 1 százalékkal (73%-ról 7 2
%-ra) és a költségvetési hiányt is jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad. A jövő évi
költségvetés öt fő célt irányoz elő . 2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az arányos, egykulcsos
adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása . Saját lábra áll a nyugdíjkassza azzal a
céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot. Ezek mellett jelentős átalakításon megy
keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásból részesül ő állampolgár
közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka világába a Start Munkaprogram segítségével . A következő
évben az eurózónából esetlegesen érkező további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a Kormány
először tesz javaslatot az Országgyű lés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságo s
tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelel ő kezelésére . Az államháztartás egyenlege a 2012 .
évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 45 0
milliárd forint többletbevétel) javul .



Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfmanszírozásban részesüljön a közbiztonság
erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböz ő
programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony állampolgár barát, „jó állam” intézményi
struktúrája. A Kormány azzal kalkulál, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi
gazdasági környezet okán még hosszú távon is komoly kihívásokkal kell Magyarországnak szembenéznie .
Ebbő l következően az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésre a kormány felkészült . Egyrészt, a
Nemzetgazdasági Minisztérium a beterjesztett költségvetés alapját szolgáló árfolyamszint mellett ké t
további árfolyamszinttel kalkulálva is modellvizsgálatokat végzett . A kormánynak így lehetősége adódik
arra, hogy kedvezőtlen gazdasági változások bekövetkezte esetén felkészülten, kész megoldásokka l
reagáljon a kialakult helyzetre . Másrészt, összesen mintegy 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot (15 0
milliárd az Országvédelmi Alap, 100 milliárd az általános tartalék, 50 milliárd kamatkockázati tartalék)
képez a Kormány a váratlan pénzügyi kockázatok kezelésére . A 2012.évi költségvetés öt fő célja:
befejezni a nyugdíjrendszer átalakítását úgy, hogy az teljes egészében a saját lábán álljon . Második cél
megkezdeni az egészségügyi alap saját lábra állítását. Csak így lehet garantálni a rendszer működésének
fenntartását, és az ellátás biztonságát, mivel az előző kormányok idején az egészségügyi alapot
gyakorlatilag szétverték, aminek folytán az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került . Harmadik
cél befejezni a munkát támogató adórendszer kiépítését, általánossá tenni az arányos adózást az adózásba n
még meglévő kiskapuk bezárásával . Negyedik cél megindítani az emberek visszaáramlását a segélyek
világából a munka világába. 2011 júniusában 595 000-en éltek Magyarországon jövedelempótl ó
támogatásból, ezt a számot legalább 200 ezerrel kívánja csökkenteni a Kormány 2012-ben . Ötödik cél az
euro-válság negatív hatásainak elhárítása . A Start-munkaprogram keretében a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összege 2012-ben 20 százalékkal csökken, ezzel biztosítható, hogy kellő ösztönző erő legyen a
munkaerőpiacra lépés .
A helyi önkormányzatokat érintő normatívák a felvázolt nehéz gazdasági helyzetben alapvet ően
változatlanok maradnak. A főbb változások és a normatíva-változások tekintetében elmondható, hogy a
helyi önkormányzatok fejezetben 2012-ben nagyjából a 2011-es szint körül alakul a bázisösszeg . 2012-
ben 3202,6 milliárd Ft bevételből gazdálkodhatnak az önkormányzatok . Több, eddig felhasználási
kötöttség nélküli normatíva kötött lesz ettől az évtől kezdve, amely biztosítja az átláthatóságot . A 2013-as
évtő l kezdve a tervek szerint jelentős átalakulás lesz az önkormányzatok világában, amely érinteni fogj a
az egész terület gazdálkodását és működését.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság többsége a 2012 . évi költségvetést a fenti indokok
alapján általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2011. október 17 .



Az Országgyű lés
Sport- és turizmusbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről

szóló T/4365. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága 2011 . október 19-ei ülésén a

törvényjavaslatot – a Házszabály 95. § (1) bekezdése és 120 . ' (2) bekezdése alapján –

megvitatta, és azt – a Házszabály 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 12 igen, 5 nem)

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Uni ó

még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzd ő övezet marad. Ezt

alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani

államadósságának növekedését . Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni



államadósságát, valamint megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosít ó

törvényi alapokat.

A Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012. évi Országvédelmi költségvetés

megalkotásakor a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el,

másrészt az arányos és egykulcsos adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevétel i

oldalán a tervezett költségvetési többlettel is finanszírozza a hiány- valamint az államadóssá g

csökkentést.

A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás. Ennek megfelelően az

államadósság jövőre továbbcsökken 1 százalékkal (73%-ról 72 %-ra) és a költségvetés i

hiányt is jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad.

A jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszerűsítés irányába halad az

arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása . Saját

lábra áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot.

Ezek mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 eze r

jövedelempótló juttatásból részesül ő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a

munka világába a Start Munkaprogram segítségével . A következő évben az eurózónából

esetlegesen érkező további veszélyekre történőfelkészülés érdekében, a Kormány először tesz

javaslatot az Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságos

tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére .

Az államháztartás egyenlege a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd

forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 450 milliárd forint többletbevétel) javul . Ez

az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a

közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalm i

felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékon y

állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája .

A Kormány azzal kalkulál, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi

gazdasági környezet okán még hosszú távon is komoly kihívásokkal kell Magyarországna k

szembenéznie. Ebből következően az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésére a

kormány felkészült. Egyrészt, a Nemzetgazdasági Minisztérium a beterjesztett költségveté s

alapját szolgáló árfolyamszint mellett két további árfolyamszinttel kalkulálva is

modellvizsgálatokat végzett. A kormánynak így lehet ősége adódik arra, hogy kedvezőtlen

gazdasági változások bekövetkezte esetén felkészülten, kész megoldásokkal reagáljon a

kialakult helyzetre. Másrészt, összesen mintegy 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot



(150 milliárd az Országvédelmi Alap, 100 milliárd az általános tartalék, 50 milliár d

kamatkockázati tartalék) képez a Kormány a váratlan pénzügyi kockázatok kezelésére .

Akik támadják az Országvédelmi költségvetést, azok nem értik a válság alatt újraformálód ó

világ legfontosabb kihívásait, így megfelelő válaszaik sincsenek. Számukra az egyedü l

elfogadható terápia az államadósság- és a lakossági hitelállomány növelése, valamint a

megszorítások politikája. Ez a politika az elmúlt 20 évben megd őlt, csőd-közeli állapotba

sodorta az országot. Ennek folytatása a Görög út. A kormány a 2012-es Országvédelm i

költségvetéssel ezt az utat elkerüli. Az Országvédelmi költségvetés biztosítja, hogy az

euróválság negatív hatásai ellenére egyetlen egy magyar család életében se következzen b e

olyan fordulat, mint ami most Görögországban tapasztalható . A kormány mindenkin segít a

jövőben is, a költségvetés biztosítja, hogy 2012-ben mindenki el őbbre jut.

Sport

A 2012-es költségvetés sportra és turizmusra vonatkozó tételei egyértelm űen bizonyítják,

hogy a Nemzeti Együttműködés Kormánya kiemelt helyen kezeli a magyar ifjúság egészségét

és a turisztika fejlesztését, helyzetbe hozását is . A kormány kitüntetett figyelmet fordít a

polgárok egészségi állapotának javítására, a rendszeresen sportolók számának növelésére, a

területi különbségek mérséklésére, amelyek a kés őbbiekben jelentősen hozzájárulhatnak az

egészségügyi kiadások csökkentéséhez . A kormány annak ellenére biztosít a bizonyo s

területeken a tavalyihoz képest több forrást, hogy az Európai Unióban elhúzódó gazdasági -

pénzügyi válság kihívások elé állítja a magyar gazdaságot is .

A hazai sport fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazott alapvet ő célok közül az alábbiak a

legjelentősebbek :

1.A londoni olimpián és paralimpián történő sikeres és eredményes részvétel .

2. A versenysporttal, illetve az utánpótlás-neveléssel összefüggő hazai rendezésű

sportesemények támogatása, a versenysport és utánpótlás-nevelés stratégiai fejlesztésé t

szolgáló, illetve a tehetséggondozó programok, valamint a sportiskolai tevékenységge l

kapcsolatos feladatok támogatása .



3. A versenysport mellett a szabadidősport, a diák- és hallgatói sport támogatása is fontos

célja a kormánynak, melynek keretében meghatározó szerepet kap a szabadidősport-

programok, illetve az egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása .

4. A sportlétesítmény-fejlesztés területén megfogalmazott egyik szakmapolitikai cél az állami

tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése, amely magában foglalja az Olimpiai

Központok fejlesztését, illetve az egyéb állami sportlétesítmények fejlesztését .

5. Fontos feladat az önkormányzati fenntartású sportingatlanok fejlesztése, melynek keretébe n

megvalósul meg a Tornaterem program, amely a mindennapos testnevelés felmen ő

rendszerben történő bevezetésével a közoktatási intézmények sportcélú létesítményeinek –

sportudvarok, tornaszobák, tornatermek, tanuszodák – fejlesztésére irányul, valamint a

Varázskapu multifunkcionális sportlétesítmény mintaprojekt, melynek célja a civil szférána k

is teret adó, a szabadidő-eltöltés hátteréül szolgáló, az életmin őség javítását lehetővé tevő

multifunkcionális létesítmények megvalósítása .

7. A szabadidő- és alternatív sportpályák fejlesztése, amely a szabadidősportra alkalmas

helyszínek fejlesztésére, illetőleg a rendszeres testmozgásra (fizikai aktivitásra) ösztönzésr e

irányul .

Turizmus

A turisztikai célel őirányzat támogatása 10 085 millió forint, amely a Kormány álta l

jóváhagyott, 2005-2013 . évekre vonatkozó Nemzeti turizmusfejlesztési stratégi a

megvalósítását, a nemzetközi turisztikai marketing- és promóciós tevékenységet, az

idegenforgalom fellendítését és a Formula-1 Magyar Nagydíj jogdíjának támogatásá t

szolgálja. Az előirányzat célja továbbá a nemzeti marketing- és promóciós tevékenység

finanszírozása, a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia célkitűzései időarányos

megvalósításának elősegítése, valamint a turisztikai kínálat min őségi és mennyiségi

fejlesztése hazai forrású pályázatok révén .

A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül turisztikai célra 14,12 milliárd forint

került betervezésre .

A Dél-Dunántúli Operatív program keretén belül 8,85 milliárd forint, a Dél-alföldi Operatí v

Programban 17,87 milliárd forint, az Észak-alföldi Operatív Programban 26,75 milliárd forint,



az Észak-magyarországi Operatív Programban 26,20 milliárd forint, a Közép-magyarország i

Operatív Programban pedig 4,91 milliárd forint ugyanez az összeg a 2011-13 . évi akciótervek

szerint .

A Bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta .

Budapest, 2011 . október 19 .
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Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága a 2011 . október 18-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 : 17 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió mé g
éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet marad. Ezt alapvetően
az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését .
Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát, valamin t
megteremtette a nagy ellátó rendszerek átszervezését biztosító törvényi alapokat . Ennek
megfelelően a jövő évi költségvetés öt fő célt irányoz elő. 2012-ben az egyszerűsítés irányába
halad az arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása .
Saját lábra áll a nyugdíjkassza azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot.
Ezek mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer
jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka
világába a Start Munkaprogram segítségével . A következő évben az eurózónából esetlegese n
érkező további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az
Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonságos tartalékként
szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére.

A 2012-es költségvetés célja a válságzónától való elrugaszkodás. Ennek megfelelően az
államadósság jövőre továbbcsökken 1 százalékkal (73%-ról 72 %-ra) és a költségvetési hiányt is



jóval a GDP arányos 3 százalék (2,5%) alatt marad. A 2012. évre kitűzött jelentős javulás
mutatja egyrészről, hogy Magyarország elindult az adósságcsökkentés irányába, másrészről jelzi,
hogy ha nem kellene az adósság terhét cipelnie az országnak, akkor a GDP közel 4%-át kitev ő
mintegy 1000,0 milliárd forintot más közfeladatok (oktatás, egészségügy stb .) ellátására lehetne
fordítani. Az államháztartás egyenlege a 2012 . évi Országvédelmi Költségvetésben 750 milliárd
forinttal (300 milliárd forint kiadáscsökkentés és 450 milliárd forint többletbevétel) javul . Ez az
egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többlefinanszírozásban részesüljön a
közbiztonság erősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalm i
felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony
állampolgár barát, „jó állam” intézményi struktúrája.

A Kormány minden korábbi vállalását tartja, így a 2012. évi Országvédelmi költségvetés
megalkotásakor a kiadási oldalon takarékossági intézkedések bevezetését határozta el, másrész t
az arányos és egykulcsos adórendszer megteremtésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a
tervezett költségvetési többlettel is finanszírozza a hiány- valamint az államadósság csökkentést .
A Kormány az államigazgatás — ezen belül a közszféra m űködésének, gazdálkodásának —
racionalizálását tűzte ki célul. A fő törekvés az állam rosszul szervezett és ezért az államadósság
újratermelődését okozó területeinek átszervezése, a közforrások hatékonyabb, takarékosabb

felhasználását garantáló — szerkezetében és méretében megújult — államigazgatás megteremtése .
A költségvetési fejezetek 2012. évi tervezett saját bevétele 2220,9 milliárd forint, amelyből a
fejezeti kezelésű előirányzatok európai uniós támogatása 1527,7 milliárd forint, a szakma i
fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 15,2 milliárd forint, míg az intézmények bevétel e
678,0 milliárd forint. A költségvetési fejezetek 2012 . évi tervezett kiadása 4467, 7 milliárd forint,
amelyből az intézményi kiadások összege 2025,1 milliárd forint, míg a fejezeti kezelés ű
előirányzatok kiadása 2442,6 milliárd forint. A központi költségvetési szerveknél 2012-re
változatlan bérrel számol a költségvetés, azaz az illetménytábla és az alapilletmény nem módosul .
Az intézményi dologi kiadások a 2011. évi eredeti, a zárolás összegével módosított előirányzathoz
képest tovább csökkentek.

2012-től a központi költségvetésen belül létrejön a Nemzeti Szociálpolitikai Alap, melyben a
jelenlegi elvek szerint működő szociális ellátások egy meghatározott köre, valamint a kora i
nyugdíjak azon csoportja kerül besorolásra, amelyek a nyugdíjrendszer profiltisztítása során a
Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerülnek. A koncepcióváltás lényege az ellátások egy alapba történ ő
betagozása. Ennek megvalósításával a későbbiekben kiszűrhetővé válnak a jelenleg különböző
alrendszerek által finanszírozott párhuzamos ellátások, továbbá összegszerűen kimutathatóvá
válik, hogy mennyit költ az állam a szociális ellátórendszer finanszírozására, lehet ővé téve, hogy
a mindenkori kormányzat felelős döntést tudjon hozni az ágazat finanszírozása tekintetében . A
NyugdOiztosítási Alap 2012 . évi költségvetése tartalmilag jelentősen eltér a korábbi évekétől. Ez
a változás az ún. „profiltisztítással” függ össze, ami azt jelenti, hogy a korhatár előtti ellátások
finanszírozása 2012. január 1 jétől kikerül az Alapból. Ennek megfelelően a korhatár alatti
rokkantsági és baleseti rokkantsági ellátások mindhárom csoportja, valamint a rehabilitáció s
járadék finanszírozása — a megfelelőfedezet biztosításával — továbbiakban az Egészségbiztosítási
Alapból történik. Az előrehozott öregségi ellátások, szolgálati ellátások és a korkedvezménye s
ellátások finanszírozása a Nemzeti Szociálpolitikai Alapból történik. Az Egészségbiztosítási Alap
bevételeinek nagyobb része járulékbevétel és hozzájárulás, valamint költségvetési hozzájárulás .
Az elsőként említett bevételi körbe tartozó — annak jelentős részét képező — járulékbevételek
előirányzatainak meghatározásánál érvényesülnek a járulékszabályozásban 2012 . január 1 jétől
tervezett változások, a biztosítotti egészségbiztosítási járulékmérték 1 százalékpontos emelése é s
a járulékalap szélesítése. Az Alap meghatározó nagyságrendű kiadásai két nagy csoportba



sorolhatók: a természetbeni és pénzbeli ellátások csoportjába. A természetbeni ellátáso k
legnagyobb előirányzatát a gyógyító-megelőző ellátások adják, az erre a célra fordítható összeg
meghaladja a 2011 . évi előirányzatot. Szintén a természetbeni ellátások közé tartozik a
gyógyszerek fogyasztói árának támogatására szolgáló el őirányzat, melynek tervezésekor a Szél l
Kálmán Terv szerinti intézkedések hatása is figyelembevételre került . 2012-ben kibővül az Alap
pénzbeli ellátásainak köre, itt találhatók a rokkantsági, rehabilitációs ellátások, amelyek 2011-
ben még a Nyugdíjbiztosítási Alap és a Nemzeti Er őforrás Minisztérium fejezetből kerülnek
finanszírozásra.

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú
kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal
gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személy i
jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011 . évi
korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A benyújtott törvényjavaslatban szereplő 1140,6 milliárd
forint tartalmazza a megyei önkormányzatok állami támogatását és az eddigi szabályok alapjá n
kalkulált potenciális illetékbevételét is, ami a költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitája
során – várhatóan – átcsoportosításra kerül a költségvetés megfelel ő központi fejezeteibe,
tekintettel arra, hogy a megyei intézmények állami fenntartásba kerülnek 2012 . január 1 jétől. A
helyi önkormányzatokat megillető normatív és egyéb támogatások többsége a 2011 . évi
szabályokkal egyezően és mértékeknek megfelelően kerültek kialakításra .

A Kormány azzal kalkulál, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi
gazdasági környezet okán még hosszú távon is komoly kihívásokkal kell Magyarországna k
szembenéznie. Ebből következően az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésre a kormány
felkészült. Egyrészt, a Nemzetgazdasági Minisztérium a beterjesztett költségvetés alapját szolgál ó
árfolyamszint mellett két további árfolyamszinttel kalkulálva is modellvizsgálatokat végzett. A
kormánynak így lehetősége adódik arra, hogy kedvezőtlen gazdasági változások bekövetkezte
esetén felkészülten, kész megoldásokkal reagáljon a kialakult helyzetre . Másrészt, összesen
mintegy 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot (150 milliárd az Országvédelmi Alap, 100
milliárd az általános tartalék, 50 milliárd kamatkockázati tartalék) képez a Kormány a váratla n
pénzügyi kockázatok kezelésére . Ezen intézkedések is a 2,5%-os hiánycél biztonságos tartásának
garanciáját jelentik.

Akik támadják az Országvédelmi költségvetést, azok nem értik a válság alatt újraformálódó vilá g
legfontosabb kihívásait, így megfelelő válaszaik sincsenek. Számukra az egyedül elfogadható
terápia az államadósság- és a lakossági hitelállomány növelése, valamint a megszorításo k
politikája. Ez a politika az elmúlt 20 évben megdőlt, csőd-közeli állapotba sodorta az országot.
Ennek folytatása a Görög út. A kormány a 2012-es Országvédelmi költségvetéssel ezt az utat
elkerüli. Az Országvédelmi költségvetés biztosítja, hogy az euroválság negatív hatásai ellenér e
egyetlen egy magyar család életében se következzen be olyan fordulat, mint ami mos t
Görögországban tapasztalható. A kormány mindenkin segít a jövőben is, a költségvetés biztosítja,
hogy 2012-ben mindenki előbbre jut.

Budapest, 2011. október 18 .



Az Országgyűlé s
Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló

T/4365. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben
maradt, az MSZP képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77 . § (4) bekezdése
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Áttekintve Magyarország 2012 . évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot ,
egyértelműen kiderül, hogy ez az elszegényedés költségvetése . Olyan hihetetlen
megszorításokról hoznak itt döntéseket, és olyan elképeszt ő helyzetbe hozzák az
adótörvényekkel együtt a leghátrányosabb helyzetben lévő állampolgárokat, csoportokat ,
hogy ez rendkívül nehezen lesz kezelhet ő az elkövetkezendő évben. Az elszegényedés
költségvetése az, amikor az áfát növeli a kormány . Azt az áfát, amelyet a legnehezebb
élethelyzetből lévőknek pont ugyanúgy kell megfizetniük, mint a leggazdagabbaknak, és
nyilvánvalóan őket sújtja a legjobban, azokat a nyugdíjasokat, kisjövedelm űeket ,
munkanélkülieket, akiknek nincs hova nyúlniuk, és nincs semmiféle tartalékuk vagy
egyébként félretett jövedelmük. Ezzel a költségvetéssel egyébként, az adójóváírás
kivezetésével, az áfanöveléssel már nemcsak a szegény, legszegényebb és teljesen kilátástala n
helyzetben lévő rétegeknek lesz problémája, hanem annak a középosztálynak a széles
rétegének is, akik egyébként hó végén már nem tudnak mit beosztani, és akik rettegve várják
a csekket nap mint nap, de még legalább saját tulajdonuk és munkajövedelmük van . Az ő
széles, százezres-milliós rétegük is az elszegényedés útjára fog lépni, lehet, hog y
visszafordíthatatlanul .

Feltétlenül meg kell említeni a kockázati felár problémakörét, amit most sikerült a
Fidesz kormánynak az utóbbi hónapokban, hetekben úgy feltornásznia, mint a 2008-2009-es
legnehezebb időszakban volt, s ezzel az országot a világ els ő tíz legmagasabb kockázatú
országa közé besorolni, ezzel mintegy többszörösére emelte a kamatfelárat az országban ,
visszaállítva ezzel a jövő évi kamatterheket arra a szintre, mint az adósságcsökkentés elő tt
volt.

Az Állami Számvevőszék véleményében szerepel az alábbi mondat : „A Széll
Kálmán-terv hét pontból álló intézkedéscsomagja a 2012 . évre 550 milliárd forintos
megtakarítást tervezett . Alátámasztottság hiányában 388 milliárd forint megtakarításról mé g
részben sem tudunk véleményt mondani .” Sajnos a bizottság ülésén a kormány képviselőjétő l



nem hangzott el érdemi válasz arra vonatkozólag, hogy a kormány hogyan, milyen módo n
kívánja a szóban forgó 388 milliárd forintot el őállni .

Az idei évi költségvetésben, szemben azzal a költségvetési pályával, amit az el őző
MSZP-s kormány ráhagyott az országra, a magasabb jövedelm űeknél hagyott szj a
500 milliárd forintja, a MOL visszavásárlásának 500 milliárd forintja, nem az előző kormány
hibája miatt hiányzik az idei költségvetésből, és fog hatványozottan hiányozni a jövő évi
költségvetésből . Megvizsgálva a tervezett számadatokat, kijelenthető, hogy a jövő évi
költségvetésben 750-1000 milliárdos megszorítás lapul . Az első konvergenciaprogram háro m
év alatt tűzte ki célul ezt az 1000 milliárd forintos megszorítást, amikor az akkor ellenzékbe n
lévő Fideszes képviselők a nemzethalál vízióját festették fel a Parlament falára, ez annak a
háromszorosa egy évre vetítve .

Ami pedig a kormány programját illeti, érdekes, hogy a munkára rakódó terheket és az
áfát növeli meg a kormány ellentmondva ezzel a nagy, „egymillió munkahely létrehozása ”
szlogennek . Az már most látszik, hogy két dologhoz bizonyára nem fog hozzányúlni a
kormány: az egyik a magas jövedelműek személyi jövedelemadója, a másik a tőkejövedelmek
adója .

Végezetül, áttekintve az Alkotmányügyi bizottság fő kompetenciájába tartoz ó
igazságügyi ágazat költségvetési finanszírozását megállapítható, hogy gyakorlatilag az el őző
évi támogatást kapja meg a Bíróságok fejezet, míg az Ügyészség fejezet a tavalyi évhez
képest 400 millió forint plusztámogatást kapna, méghozzá kizárólag személyi juttatásokra .
Csak remélni lehet, hogy ez a pluszköltség nem arra szolgál, hogy a kormány szerint arr a
méltó ügyészeket majd ebből lehessen jutalmazni, felborítva ezzel az ügyészek és a bírák
bérrendszere azonos alapokra történő helyezésének törvényi hagyományát .

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a jövő évi költségvetés az átlagemberek és az átlag
alatti jövedelemmel rendelkez ő vagy jövedelemmel nem rendelkező emberek széles
millióinak elszegényedésének költségvetése .

Mindezek miatt az MSZP képviselőcsoportja a törvényjavaslatot nem tartotta
általános vitára alkalmasnak.

Budapest, 2011 . október 17 .

Dr. Lamperth Mónika
(MSZP)
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Az Országgy űlé s
Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. szám ú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben
maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77. § (4) bekezdése
alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az előterjesztett költségvetéssel kapcsolatban el őre kell bocsátani, hogy az a
kényszerpálya, amelyen az ország mozog, valóban egyre jobban erősödik, de azt is látni kell ,
hogy a negatív hatásokhoz jelentős mértékben hozzájárul a kormány nem adekvá t
gazdaságpolitikája is . Ez különösen tükröz ődik az Alkotmányügyi bizottság kompetenciájáb a
tartozó fejezetekben: tehát mind a büntetés-végrehajtás, mind az igazságszolgáltatási rendszer ,
mind pedig az ombudsman költségvetésében nem látszik áttörés .

Ismételten fel kell hívni a figyelmet a bíróságok épületeinek állapotára, fő leg Pest
megye és a főváros kapcsán, egyszer űen katasztrofális állapotok uralkodnak, úgy néz ki a Pes t
Megyei Bíróság, mint egy hajléktalanszálló . Olyan szinten kell ott bíróknak, jegyzőknek,
ügyészeknek, ügyvédeknek, de a legfontosabb : az ügyfeleknek jelen lenni, hogy az a z
épületkomplexum gyakorlatilag a ledózeroláson kívül semmi másra nem alkalmas .
Egyszerűen botrányos és elfogadhatatlan, hogy erre nem szakít külön költségvetési tételt a
kormány !

A Jobbik képviselőcsoportja bízik benne, hogy a tavalyi évben az igazságszolgáltatási ,
bírósági rendszer számára kezdeményezett 9 milliárd plusz finanszírozást, melyb ő l a kormány
végül 3 milliárd többletet akceptált, az idei évben is megadja a kormány .

Elmondható, hogy a büntetés-végrehajtásnál szintén katasztrófahelyzet van ,
egyszerűen botrányosak a körülmények, mind a büntetés-végrehajtási dolgozók számár a
elviselhetetlen körülmények vannak, mind a fogva tartottak számára . Minden létező
egyezményt megsért ezzel a kormány, ráadásul a büntetőpolitika szigorítása mellett tettük le a
voksunkat, látszik, hogy a kormányoldal is efelé mozog, tehát még zsúfoltabbak lesznek a
börtönök, ezért egyszerűen megengedhetetlen a büntetés-végrehajtás - törvényjavaslatból
tükröződő - alulfinanszírozása.



Nagyon-nagyon nagy a felelősség, hogy azt a bizonyos kevés tételt, ami rendelkezésre
áll, hogyan osszuk el. A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolja, vonja el a kormány a
támogatást azoktól a közalapítványoktól, szervezetektől, amelyekrő l senki nem tudja, milyen
feladatot látnak el .

A Jobbik képviselőcsoportja szívügyének tekinti a Magyarok Világszövetségéne k
támogatását, továbbra is követeli, hogy az összmagyarság legnagyobb civil szervezete ,
amelyet ugyan már évek óta nyírnak, fűrészelnek minden oldalról, 2000-ben meg is vonták a
költségvetési támogatását, azóta is működik, és bizonyítja, hogy van értelme a m űködésének .
A Jobbik úgy gondolja mindenképpen becsületbeli ügy és kötelességünk visszaállítani a
költségvetési támogatását, mert ilyen nincs a világon, nincs még egy nemzet a világon ,
amelyik az össznemzeti szervezetétől elvonja a költségvetési támogatást .

Mindezek miatt a Jobbik képviselőcsoportja a törvényjavaslatot nem tartotta általáno s
vitára alkalmasnak.

Budapest, 2011 . október 17.
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Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló

T/4365. számú törvényjavaslathoz

Az LMP szerint a 2012-es költségvetéssel ismét rossz irányba halad az ország. Az
egészségügy GDP-arányos részesedése tovább zuhan, Magyarország újkori történetébe n
először 4% alá csökken. 4,29%-ról 3,99%-ra csökken .

Kivonnak a fogorvosi ellátásból, a háziorvosi és gyermekorvosi ellátásból, a
közegészségügybő l, a házi ápolásból, és ez elfogadhatatlan .

A háziorvosi rendszer nominálisan ugyanannyi költségvetési támogatást kap, mint tavaly,
amely ténylegesen újabb elvonást jelent. Ez ellentétes minden deklarációval, ami az
alapellátás fejlesztését prioritásként jelöli meg.

Az egészségügyi reform, vagyis a kormány által elfogadott Semmelweis terv se szerkezeti
értelemben (pl . a szolnoki MÁV-kórház még mindig a Fejlesztési minisztériumhoz tartozik) ,
se anyagi értelemben nem található a költségvetésben : hiányzik az állami kézbe vétel, az
államosítás, valamint a térségi betegút-szabályozási intézményrendszer plusz-költségéne k
fedezete.

A gyógyszerkassza tervezett radikális csökkentése azzal a veszéllyel jár, hogy má r
középtávon nőni fognak az egészségügyi ellátórendszer költségei : rosszabb állapotban
kerülnek kórházba a betegek .

Általános bérrendezés és az akkut humánerőforrás-krízis (orvosok, szakápolók elvándorlása )
kezelése helyett csak néhány száz rezidens kap érdemi anyagi segítséget — ez csepp a
tengerben .

A betöltetlen védőnői és háziorvosi praxisok betöltésére nincs forrás, a vidé k
Magyarországának egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése tovább fog romlani, a
népegészségügyi célok ismét háttérbe szorulnak . Az emberek egészségükkel fizetnek meg az
egykulcsos adóért .

A fentiek miatt a Kormány által benyújtott költségvetési javaslatot nem támogatjuk .

Budapest, 2011 . október 19 .



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2011 . évi költségvetés egészségügyre vonatkozó részeiben foglaltak alapján sajnálatta l
kellett megállapítanunk, hogy a Kormány - a forráshiányra hivatkozva - a programjába n
meghirdetettekkel ellentétben most sem adott prioritást az egészségügynek .
A költségvetési tervezetből most sem derült ki, hogy mit tekint a Kormány a magyar
egészségügyi ellátórendszer célállapotának .
A lakosság tényleges egészségügyi szükségletein alapuló egészség-tervezési, ellátás-tervezési
és kapacitás elosztási rendszerben való gondolkodás helyett, úgy tűnik, hogy a finanszírozási
döntés hozatal gyakorlatát változatlanul a szakmai megalapozatlanság fogja jellemezni, hisze n
a döntéshozók mozgásterét most sem jelölte ki törvény . Ennek következtében az
államtitkárság ellátási területeket és a finanszírozást meghatározó hatósági döntése i
változatlanul rögtönzöttek, önkényesek, ezáltal átláthatatlanok és számon kérhetetlenek
lesznek, veszélyeztetve ez által az egészségügyi ellátás biztonságát és működőképességét.

A tervezet továbbra sem kezeli az egészségügy legnagyobb problémáját, a humáner ő kérdést .
A kormányzat ama politikai ígéreteit, amelyek szerint az egészségügyben megspórolt, vag y
különféle adókból az egészségügyi kassza bevételi oldalát növelő összegek majd az
egészségügyi bérek fejlesztésére kerülnek felhasználásra, nem tükrözi a tervezet . Ezzel
szemben komoly megszorításokkal, elvonásokkal bünteti az egészségügy kasszáját ,
gondolunk itt a járulékfizetésre nem kötelezettek utáni költségvetési hozzájárulásnak töb b
mint 200 milliárd forinttal történő csökkentésére, az egészségügyi kiadások GDP-hez
viszonyított arányának csökkenésére, a 2011 . és 2012. évi várható GDP és infláció növekedé s
mértékével megegyező forrásbővülés elmaradására, vagy a gyógyszerkassza 28%-o s
csökkentésére .
Az infláció figyelmen kívül hagyása az egyes ellátási szintekre nézve tragiku s
következményekkel járhat .



Az Alapellátás növekménye 2011 . évhez képest 0%, a fogászati ellátás 4,7%-kal csökken, a
gondozóintézeti ellátáson nincs megnevezett összeg, a labor kassza növekménye szintén 0% ,
a mentés kassza igaz növekszik 3,3%-kal, de ezt a növekményt saját bevételekb ől kell hozni a
a szolgálatnak, az összevont szakellátások kasszája az egyedüli amely nőtt 9,6%-kal .
A természetbeni ellátások kasszája 20,5 %-ot nőtt, ám ez a növekmény a nyugdíjkasszábó l
átadott rokkantsági és egészségkárosodási járadékokból van .
Az átadott összegek nélkül a 4,2%-os inflációs cél figyelembe vételével a természetben i
ellátások kasszája 3,1%-kal csökkent a 2011 . évi kassza szinthez képest.

A Jobbik a 2012 . évi költségvetés tervezetének általános vitára való bocsátását nem javasolja .

Budapest, 2011. október 20.

Dr. Gyenes G
az Eü. bizottság a

SZAGo



Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A költségvetés alapját képező kormányzati gazdaságpolitika neoliberális karakter ű . A

kormány elsődleges célja az adósságszolgálat és a hiánycél minden áron történő teljesítése,

ennek rendelődik alá a szociálpolitika, az adópolitika, sőt a foglalkoztatáspolitika vagy az

infláció kezelése is . Az államadósság erőltetett ütemű visszafizetése érdekében a kormány

megszorító politikát folytat.

A törvényjavaslat kidolgozottságának színvonala elfogadhatatlan számunkra. A költségvetés i

elvek – áttekinthetőség, egységesség, összehasonlíthatóság, n-2 szabály, részletesség – csak

részben vagy egyáltalán nem érvényesülnek a tervezetben .

Az Állami Számvevőszék jelentése is fontos észrevételeket tartalmaz . Többek között

megállapítja, hogy az Uniós Fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű elő irányzataira 2012-r e

összességében rendelkezésre álló keretösszeg csak abban az esetben biztosítja a feladato k

ellátását, amennyiben igénybe veszik a törvényjavaslat szerinti lehetőséget, hogy az uniós

előirányzatok teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti el őirányzattól, illetve

amennyiben biztosított az el ő irányzatok közötti átjárhatóság .

Budapest, 2011 . október 18.
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Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012 . évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat is egyértelm űvé teszi, hogy a Fidesz
gazdaságpolitikája ugyanarra az illúzióra épül, amely már az el őző kormányzása idején
jellemző volt: belső keresletélénkítés az állampolgároknál hagyott, vagy nekik juttatot t
jövedelmek emelésével, ezáltal egyszerre növelve az életszínvonalat és a belső keresletet .

Az elképzelés korábban is megalapozatlan volt, és ma is az, mivel az összefüggés a z
elkölthető jövedelem és a hazai termékek fogyasztása között áttételes és részleges.
Megalapozatlan, mert az alacsony hazai versenyképesség miatt a fogyasztók el őnyben
részesítik az importtermékeket, amelyek azonos árszint mellett magasabb min őséget
nyújtanak, mint hazai termelés ű helyettesítő termékeik.

A Kormány a kilábalási stratégiáját az érdemi reformok helyett a magas jövedelműeknek
nyújtott adócsökkentést kompenzáló kiadásnövelésre építi .
A foglalkoztatás-bővítés szükségességét felismerték ugyan, a valódi megoldand ó
problémákkal azonban ezen a területen sem mertek szembesülni . A foglalkoztatás alacsony
foka a magas foglalkoztatási költségekből ered . A foglalkoztatási költségek csökkentése
ugyanakkor csak a járulék-alapon finanszírozott állami szolgáltatások hatékonyságána k
növelése, vagyis szerkezeti reformok által lehetséges .

A meghirdetett stratégiai elképzelést az állam egyszeri bevételeinek bázisán er ő ltetve
hajtották végre . Így került sor a magánnyugdíjpénztári megtakarítások elvonására és a
különadók kivetésére .
Logikus és önmagában támogatható is a Kormány államadóság ellen meghirdetett harca .
Ezzel a gazdaságpolitikával azonban ez tartósan megvalósíthatatlan, hiszen el őre látható ,
hogy a magyar költségvetésben a következ ő években a GDP 5-7 %-ának megfelelő , 15 éves
távlatban pedig a GDP 10-12 %-át kitevő hiány keletkezhet .
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Az Európai uniós tagsággal összefügg ő elő irányzatok tervezésénél is több feszültség-pont ,
kockázat jelentkezhet, melyet nem vettek figyelembe a Költségvetés tervezésénél .
Több projekt megvalósításának csúszása esetén forrásvesztés alakulhat ki, ezzel azonban ne m
számolt .

Ahhoz képest, hogy a tájékoztatóban új elemként jelent meg az ÚMFT esetében a központ i
költségvetési szerv kedvezményezettek részére az NFÜ által biztosított öner ő - támogatás ,
semmiféle megalapozott, és részletes elő írásokat nem tartalmaz .

Meg kell említeni továbbá, hogy az NFÜ bels ő tervezési számai sem megfelelőek a fej ezeti
kezelési elő irányzatoknál, mivel semmiféle módosító tényezőt nem vettek figyelembe az EU
hazai bevételi- támogatási arányok kialakításánál .

A 2012-es Költségvetésben- mint szinte minden fejezetnél- az NFÜ költségvetését i s
jelentősen visszavették, mely újabb leépítést kell, hogy maga után vonjon .

Összességében elmondható, hogy ez a költségvetés az utóbbi 20 év legnagyob b
megszorításait tartalmazza, ezért nem támogatható .

Budapest, 2011 . október 18.

A/e/I?‘ f.t-í,Pl

(aláírás)



Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottság a

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. szám ú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 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 2012. évi költségvetési törvényjavaslat – álláspontunk szerint – egy neoliberális karakter ű

kormányzati gazdaságpolitikán nyugszik, ezért annak megalapozásával, és magával a

javaslattal sem tudunk egyetérteni . A megalapozó törvények, az adótörvények módosításának

egyetlen vezérelve van, a hiánycél megtartása és az adósságszolgálat teljesítése . A JOBBIK

nem a hiánycél fellazítása és az adósságszolgálat megtagadása mellett áll, hanem elvárja a

kormányzattól, hogy a kritikus társadalmi-gazdasági helyzetben tegyen lépéseket az

adósságszolgálat megkönnyítésére, az adósság lehet őség szerinti átütemezésére, az adósság

kondícióinak enyhítésére. Ilyen lépéseket a kormány nem tett, így a – nem létez ő —

életszínvonal-politika, a szociálpolitika, az adópolitika, az ökológiai szempontok, ső t a

foglalkoztatáspolitika vagy az infláció kezelése is „múltból örökölt terheknek” rendelődött

alá .

Hiányoljuk a kellő óvatossággal történő tervezést. Mind a 1,5%-os tervezett növekedés, mind

a tervezésnél alkalmazott 265 Ft/euró devizaárfolyam (most 295 Ft/euró), mind a 4,2%-o s

inflációs célkitűzés (az MNB szerint 4,7%) tekintetében . Az óvatosság egyösszeg ű

tartalékokban történő megjelenítése a kedvez őbb szcenárió megvalósulása, illetőleg az egyes

fejezeteknél óhatatlanul bekövetkez ő válságjelenségek miatt az Országgyű lés által jóvá nem

hagyott forrásfelhasználásra vezethetnek.



Aggályosak az Állami Számvevőszék egyes megállapításai is a javaslattal kapcsolatban . Az

ÁSZ szerint a javaslat megalapozottságáról teljes kör űen nem lehetett véleményt mondani ,

egyrészt a 2012. évi bevételi el őirányzat-tervezetek jelent ős részét alátámasztó

dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, másrészt a jegyz őkönyvben rögzített és a

költségvetési törvényjavaslatban megjelen ő adatok eltérései miatt . Az eltérések okait az ÁS Z

ráadásul csak részben, hátterét egyáltalán nem ismeri .

Az ÁSZ szerint a költségvetési törvényjavaslatban – az Áht . előírásai ellenére – nem jelennek

meg összefoglalva a többéves hatásai, és nem tudnak véleményt mondani a takarékos állam i

gazdálkodásról és a költségvetési felel ősségről szóló törvény és a költségvetési javasla t

összhangjáról sem, mivel „a szükséges adatok, háttérszámítások nem álltak rendelkezésre .

A költségvetés fő számait az azt megalapozó hatásvizsgálattal együtt kellett voln a

elő terjeszteni . Az ÁSZ azonban „dokumentáció és információ hiányában a hatásvizsgála t

meglétérő l és annak tartalmáról nem tudott véleményt mondani .”

A kormány a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor köteles lett volna tájékoztatni a z

Országgyűlést arról, hogy a javaslat elfogadása esetén legalább három évre vonatkozóan

milyen részletes kötelezettségvállalási korlátozásokat kíván érvényre juttatni . A

törvényjavaslatban azonban ez a tájékoztató kimutatás sem szerepel .

A számvevőszék megállapítja továbbá azt is, hogy az MNB várható veszteségére 95 milliár d

forinttal terhelné a 2012 . évi központi költségvetését, ez a kiadás azonban meg sem jelenik a

költségvetési törvényjavaslatban .

A költségvetési javaslat tényleges megszorításokat jelent az élet számos területén . Megmarad

a bérbefagyasztás a közszférában, nem emelkednek az illetmények, megszűnik a

kiskeresetűek adójóváírása, melynek a kompenzációja a versenyszektorban várhatóan súlyo s

adminisztratív feltételekt ő l függ.

Változatlan szinten marad, azaz befagyasztanak gyakorlatilag minden szociális támogatást .

Nem emelkedik a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a

gyermeknevelési támogatás, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli gyermekvédelm i

támogatás .

A fejezeti előirányzatok csökkenése miatt jelentős létszámleépítések lesznek a kormány

irányítása alá tartozó intézményeknél . A leépítések, forrásmegvonások több területen



(környezetvédelmi igazgatás, nemzeti parkok) már a feladatellátás elemi szintjét

veszélyeztetik.

Az egykulcsos személyi jövedelemadó kudarcának beismerése helyett burkolt sávo s

jövedelemadózást vezetnek be a szuperbruttósítás átlagos jövedelmeknél történő

megtartásával . A személyi jövedelemadóban 13,8%-os többlet személyijövedelemadó-bevéte l

egyértelmű adóterhelés-emelésre utal, ráadásul ismét a szerény, de átlagos jövedelemme l

rendelkező széles rétegeket megterhelve, érintetlenül hagyva, a 2011 . január óta degresszí v

elvonással kedvezményezett tehet ősek jövedelemszintjét . A söralátétes adóbevallás ígéretéve l

fémjelzett egyszerűsítés pedig a ködös távolba vész .

Súlyos aggodalomra ad okot az egészségügy „válságfenntartó” finanszírozási el ő irányzata, a

tarthatatlan eszközellátási és bérezési helyzet megoldásának ismételt elnapolása . A

gyógyszerkassza állami hozzájárulásának jelent ős csökkenése a rászorulók számára a

gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáférés ellehetetlenülését hordozz a

magában .

A közösségi közlekedés ártámogatásának jelent ős csökkentése, valamint az áfa emeléséb ő l

eredően várható jegyáremelés a szektor versenyképességét úgy rontja tovább, hogy a

sokszoros ígéretek ellenére várhatóan 2012 januárjában sem kerül sor az átfog ó

tarifareformra, mint ahogy a közösségi közlekedés állami és önkormányzati tulajdon ú

vállalatainak integrációjára, így az utazók összehangolt kiszolgálására sem .

A bevételi oldal számol az általános forgalmi adó kulcsának újabb 2 százalékponto s

emelésével . Így az áfa fels ő kulcsa európai, de talán világrekorder lesz . Az áfa emelés e

egyértelműen inflációs és keresletcsökkent ő hatású. Kérdéses, hogy a bevezetésével járó

kontraproduktív hatások (feketekereskedelem, határ menti bevásárló turizmus kiterjedése ,

fizetőképes kereslet visszaesése) nem vezetnek-e a tervezett többletbevétel nagy részének

eltűnéséhez .

A munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelése, valamint az egyéni és társas vállalkozó k

járulékalapjának

	

várható

	

szélesítése

	

is

	

a

	

nettó

	

jövedelmeket

	

csökkentik .

A fenti indokok alapján az el ő terjesztés általános vitára való alkalmasságát nem támogattuk .

--------------------------



A Fenntartható fejlődés bizottsága LMP frakciót képviselő tagja kifejtette, hogy a környezet-

és természetvédelemért, illetve vízügyért felelős miniszter 2010 decemberében az MTI-nek

nyilatkozva még azt állította : a megszorítás helyett a növekedés politikája következik. Ehhez

képest a gondjaira bízott környezet-természetvédelmi és vízügyi ágazat az év közben i

megszorítások legnagyobb vesztese volt, és hasonlóak a pozíciói a 2012 . évi költségvetés

tervezete szerint is. Továbbra sem világos, hogy ilyen gyenge a szektor érdekérvényesítés i

képessége a jelen kormányzati struktúrában, vagy a Fidesz egyszerűen ennyire értékeli az

ágazatot — az viszont bizonyos, hogy a természeti értékek és a környezet szempontjábó l

mindkét válaszlehetőség elszomorító .

A költségvetés tervezetéből egyértelműen a további leépítés és leértékelődés képe bontakozik

ki. Nem tudjuk, hogyan egyeztethető össze a kormányalakításkor tett nyilatkozataival (a z

összes természeti erőforrás felügyelete egy kézbe kerül) a vízügy átengedése a belügyi

tárcának, de azt látjuk, hogy a minisztériumváltás sem segít a pénzügyi gondokon. Aligha

bízhatunk benne, hogy megteremthető az európai szintű környezetbiztonsági, árvízbiztonsági

nívó a tárcához tartozó szakhatóságok folyamatos leépülése mellett . A színvonal emelése már

csak azért is fontos lenne, mert a vörösiszap-katasztrófát követ ő vizsgálatok is egyértelműen

arra utaltak, hogy súlyos szakmai és erőforrásbeli hiányosságok mutatkoznak a szakhatóság i

rendszerben, és részben ezek vezethettek a tragédiához. Számunkra az érintett felügyelőségek

és igazgatóságok megerősítése lenne a logikus reakció ezekre a tapasztalatokra, a

költségvetésb ő l azonban egy ezzel ellentétes irányú tendencia bontakozik ki .

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek támogatása 5 milliár d

forintról 3,5 milliárd forintra csökken, ami közel 30 százalékos elvonást jelent . Egymilliárd

forintot vonnának el a költségvetés készít ői a hatósági terület személyi ráfordításaiból, ez

nagyjából 20 százalékos további létszámcsökkentést jelent a már ma is működésképtelenné

zsugorított hatósági szerveknél, amelyeket az Orbán-kormány láthatóan teljesen

érdektelennek és fölöslegesnek tekint (hiszen minden elvonási ciklusban a legdurváb b

fogyókúrára utalja) . 2011-ben sok helyütt már üzemanyagra, laboratóriumi kellékekre, olyko r

bérfizetésre sem volt pénz — elgondolkodtató, hogy milyen szintű ellenőrzési munkát lehet így

végezni . A további leépítéseket elfogadhatatlannak tartjuk, különösen annak fényében, hogy a

tavalyi vörösiszap-katasztrófát követő vizsgálatok is arra utaltak : súlyos szakmai és

erőforrásbeli hiányosságok mutatkoznak a szakhatósági rendszerben, és részben ezek

vezethettek a tragédiához . Álláspontunk szerint az érintett felügyelőségek és igazgatóságok

megerősítése lenne a logikus reakció ezekre a tapasztalatokra .



Különösen furcsa a vízügyi igazgatóságok átszervezése: ez a tétel egyrészt átkerült a BM

fejezetébe, ami ellentmond a környezetvédelmi minisztérium megszüntetésekor használ t

kormányzati érvelésnek (egy kézben az összes környezeti er őforrás), másrészt nagyarányú

költségcsökkentésen esett át : 11 helyett 8,2 milliárd forint szerepel ebben a költségvetés i

sorban, ami szintén közel 30 százalékos csökkenés . A jelek szerint a kormány már tudja, hog y

nem lesz jelentős ár- és belvíz 2012-ben – mert különben ez a pénz biztosan kevés lesz !

A nemzeti parki igazgatóságok költségvetése – ha szerény mértékben is – tovább csökken ,

miközben már a tavalyi elvonások miatt is lehetetlenné vált az alapfeladatok ellátása .

A Szigetközzel kapcsolatos feladatok (környezeti monitoring) finanszírozása nem szerepel a

költségvetés tervezetében. Ezeket a feladatokat korábban – évrő l évre csökkenő mértékben – a

környezetvédelmi tárca fejezetében finanszírozták . Amennyiben a vizsgálatok pénz híján

megszakadnak, az egyrészt hiábavalóvá teszi az eddigi méréseket, másrészt emiatt nem fogju k

tudni teljesíteni a Bőssel kapcsolatos hágai ítéletből következő teendő inket .

Az Országos Meteorológiai Szolgálat költségvetését megfelezik – ennek súlyo s

következményei lehetnek például a repülés- vagy a közlekedésmeteorológiában .

A környezeti kármentesítés a tervezet szerint kikerült a költségvetésb ő l finanszírozott állam i

programok közül – nem világos, hogy mi lesz a folyamatban lév ő kármentesítési programok

sorsa .

A fenti néhány adat és példa álláspontunk szerint azt mutatja, hogy sem a kormány, sem a

vidékfejlesztési tárca nem jó gazdája a rá bízott környezeti értékeknek, és a költségvetés i

megvonásokban megnyilvánuló felelőtlenség káros következményeit vélhet ően még ebben a
' 1ciklusban tapasztalni fogjuk .

Budapest, 2011 . október 1$ .



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

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

Az MSZP képviselőcsoportja az alábbi véleményt fejtette ki :

A költségvetés 1,5 százalékos GDP növekedésre, 2,5 százalékos államháztartási hiánycélra és
4,2 százalékos inflációra épül, minek eredményeként jelent ős reálérték csökkenés lesz a
szociális és az egyéb hasonló területeken is .
A Fidesz gazdaságpolitikája ugyanarra az illúzióra épült, amire már előző kormányzásuk
alatt. A belső keresletélénkítés az állampolgároknál hagyott, vagy nekik juttatott jövedelme k
növelésével, ezáltal egyszerre növelve meg, az életszínvonalat és a belső keresletet.

Az elképzelés megalapozatlan, mert az összefüggés az elkölthető jövedelem és a haza i
termékek fogyasztása között áttételes és részleges . Megalapozatlan, mert az alacsony haza i
versenyképesség miatt a fogyasztók előnyben részesítik az importtermékeket, mivel azok
azonos árszint mellett sokkal magasabb min őséget nyújtanak, mint hazai termelésű
helyettesítő termékeik. Ezért nincs növekedést ösztönző hatása a magas jövedelműek
adócsökkentésének.

Érdemi reformok helyett a Kormány kilábalási stratégiáját kiadásnövelésből finanszírozott
adócsökkentésre építi .
Felismerték a foglalkoztatás-bővítés szükségességét, ugyanakkor ezen a területen sem merte k
szembesülni a valódi megoldandó problémákkal. A foglalkoztatás alacsony szintje a
potenciális munkavállalók alacsony tudásszintje és a magas foglalkoztatási költségek közö s
eredője. Ugyanakkor a foglalkoztatási költségek csökkentése csak a járulék-alapo n
finanszírozott állami szolgáltatások hatékonyságának növelése, vagyis szerkezeti reformo k
által lehetséges.
Az új adórendszer szélsőségesen aránytalan jövedelemelosztást eredményez a
jövedelemcsoportok között, ráadásul hátráltatja a foglalkoztatás b ővítését, ugyanis az
unióban nálunk a legmagasabb a munkára nehezed ő adóteher.



A kormányzat a foglalkoztatás 1,5 százalékkal kívánja növelni, a munkanélküliségi ráta a
jelenlegi 11 százalék feletti arányról 10-11 százalékra mérsékelni . Ez gyakorlatilag stagnálást
jelent a foglalkoztatásban . Egyedül a közmunka keretében alkalmazottak jelentene k
számottevő rátacsökkentő hatást. Az elindítani tervezett Start munkaprogram, keretében 20 0
ezer embert kívánnak foglalkoztatni az idei nettó 28 .500 forintos jövedelempótló támogatás
helyett jövőre nettó 48 ezer forintos munkabérrel, ami után nem kéne nyugdíjjáruléko t
fizetniük, csak a 16 százalékos szja-t . Ebből az következik, hogy az elsődleges
munkaerőpiacon kevés új álláshellyel számol a kormány, és a munkahelyteremtés t
elsődlegesen támogatott munkahelyek létrehozásával kívánja elérni .

Nem szolgálja a munkahelyteremtést ez a költségvetés, azt lehet látni, hogy azzal együtt, hog y
a Start-munkaprogram egy szükséges elem, azzal együtt ez nem azon a felületen segít, ahol a
korábbiakban a Kormány ígéretei megfogalmazódtak. Az egymillió új és hozamtermelő,
adózóképes munkahelyek megteremtésén. Azt lehet látni, hogy veszélybe került ez a történet ,
mert az új ismeretek szerint lemondott a kormány erről is. Már most 2015-re tolja ki a vállalt
400 ezres nagyságrendűfoglalkoztatás bővítését, tehát ahogy haladunk időben előre, mindig
időben tolódik tovább a vállalt kötelezettségük.
A munkahelyteremtés tekintetében sokkal többet segítene az, hogyha a költségvetés tervezése
kapcsán a kormány túl tudta volna lépni a saját árnyékát. Hogyha nem mismásol, hanem
valós kétkulcsos személyi jövedelemadót vezet be. Hogyha olyan intézkedéseket foganatosít ,
amely az élőmunkára rakódó járulékterhek csökkentését hozza magával, ami köztudottan a
munkaadóknak lehetőséget ad arra, ha van piacuk, hogy foglalkoztatás bővítést tegyenek.
Jó lenne pl. a gyermektámogatási rendszereket olyaténképpen átalakítani, hogy ne csak a
magasabb jövedelemmel bíró emberek 5-600 ezer, egymilliós havi jövedelemmel bíró embere k
jussanak hozzá ahhoz a nettó 33 ezer forintos nagyságrendű pénzhez, hanem mondjuk a
közfoglalkoztatási bér mellett munkát végző, a minimálbéren munkát végz ő emberek is.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése tervezésekor párhuzamosan az alapok
feladatai és a forrásai jelentősen leszűkültek. A Munkaerő-piaci Alapnál, ahol 2012-ben egy
új cím jelenik meg, a Start-munkaprogram, és a közfoglalkoztatás programja ezen keresztül az
MPA-ból nyújtana fedezetet, viszont a jogszabályi hátterét a véleményadáskor még ne m
ismerhettük meg.
A Munkaerő-piaci Alap főbb számait vizsgálva megállapítható, hogy jelent ős mértékben
csökkennek 2012. évben a foglalkoztatási és képzési támogatások, az álláskeresés i
támogatásokra, a szak és felnőttképzési támogatásokra, a munkaer ő-piaci szolgáltatásokra, a
foglalkoztatást ösztönző normatív támogatásokra fordított összegek is, az úgynevezett aktív
foglalkoztatáspolitikai eszközök.

A Kormány államadóság ellen meghirdetett harca is lózung, mivel gazdasági stratégiáju k
megbukott, az egyetlen lehetőség az összehúzódás, másképp az államadósság csökkentése . Ez
magyarázza, hogy miért állítja mai gazdaságpolitikája középpontjába a kormány az
államadósság elleni küzdelmet, miközben a jelenlegi 75% körüli szint európai é s
világviszonylatban is jónak, sót, fenntarthatónak mondható. Fenntartható lenne, ha nem
látszana, hogy a magyar költségvetésben a következő években a GDP 5-7 %-ának megfelelő,
15 éves távlatban pedig a GDP 10-12 %-át kitev ő hiány keletkezett.

Le kell szögeznünk, hogy ez a költségvetés mer őben mást hozott, mint amire a
választópolgárok vártak: gazdasági növekedés helyett visszaesés következik,
munkahelyteremtéssel szemben növekvő munkanélküliség, adócsökkentéssel szemben jelentős
adóemelések, újadók bevezetése, ezért a költségvetést az MSZP elutasítja .



A Jobbik képviselői az alábbi véleményt fejtették ki:

Általános problémaként a törvényjavaslat nem valósítja meg a világosság, áttekinthetőség,
következetesség elvét, az évek közötti összehasonlíthatóságot, terjedelmében pedi g
kezelhetetlen .

Az általános indoklásban foglalt célokat a számok nem tükrözik, annak pont az ellenkez őjét
sugallják, a munkavállalókat terhelő egészségügyi járulék emelése, az egyéni és társa s
vállalkozók járulékalapjának szélesítése munkahelyteremtés helyett sokkal inkább a
versenyszférában munkaadó kkv-k, munkahelyek megsz űnését, illetve a fekete foglalkoztatás
terjedését hozza majd.

A közszférában komoly feszültségek várhatók, részben a létszámleépítési tervek miatt, részbe n
a tervezett minimálbér emelés kapcsán. Ugyanis ezzel párhuzamosan az illetménytáblák
befagyasztásával nem csak a jövedelmek reálértéke csökken, de végzettségt ől, tapasztalattól és
munkavégzéstől függetlenül széles rétegeknek lesz gyakorlatilag azonos a bére (E osztályig ,
tehát felsőfokú végzettséget igénylő munkakörig), kicsit tágítva a viszonyítást, akár a
közmunkásokéval, segédmunkásokéval, az utcasepr őkről ne is beszéljünk. Ez mind a
munkavégzést megelőző képzés, mind a munkával járó felelősség el nem ismerését jelenti
számos beosztás esetén, ami a minőségi, piacképes munkaerő pályaelhagyását
eredményezheti, illetve a motiváció csökkenésével a munkavégzés hatékonyságát . Kérdéses
ugyanis, hogy milyen munkát fognak végezni az éhbérért, folyamatos félelemben ,
bizonytalanságban tartott dolgozók?

A szakképzés és felnőttképzés drasztikus forráscsökkenése ellentmond a szakképzetlen, vagy a
gazdasági viszonyok miatt már nem piacképes tudással rendelkez ő állástalanok munka
világába történő visszavezetéséről szóló céloknak. Ok képzés híján megmaradnak a
közmunkaprogramban, a tehetséges, törekv őknek sem lesz lehetőségük az elsődleges
munkaerőpiacra belépni.

A közmunkaprogramokra szánt források bár lényegesen nőnek, azonban sehol nem látszik
sem fedezetük, sem az, hogy az elsődleges munkaerőpiacon a munkaerő kereslet növekedése ,
amely időközben fel tudná szívni a 200 ezer közmunkás arra alkalmas részét . Igy a program
megvalósíthatóságának látható lehetősége, a komplex szemlélet legfontosabb lába hiányzik .

Ugyanakkor hiányzik a tervezetből a gazdaság szerkezetének átalakítási szándéka, mely a
jelenlegi inaktív, alacsony érték előállítást produkáló, a belsőfogyasztást zömében külföldi
beszállításból fedező magyar gazdaságot a honi piac védelmével, az ország termelő
adottságainak megfelelő új külpiacok feltárásával, célzott beruházás ösztönzéssel er ősítené.
Ennek az első lépésnek kellene, hogy legyen a munkahelyteremtés terén, erre kellene épülnie ,
második lépcsőként a közvetett és közvetlen foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek, a
szakképzésnek és felnőttképzésnek, és a közmunkaprogramnak, mint munkaer őpiaci rekreáció
eszközének.

Hiányoljuk a költségvetésből a társadalmi párbeszéd intézményeit, a számok alapján ne m
csak az OET szűnt meg, de a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács m űködtetése sem
biztosított, és az Ágazati Párbeszéd Bizottságok sem jelennek meg a tervszámok között. Ez is
erősen megkérdőjelezi a kormány nemzeti konzultációról alkotott véleményének hitelességét .



Jelentős forrásmegvonás látszik az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, az
Nemzeti Szakképzési és Feln őttképzési Intézet valamit a Foglalkoztatási Hivatal összevonása
kapcsán ezen tevékenységi területekről, ami – tekintve a munkaügy és munkavédelem
területén uralkodó állapotokat, elfogadhatatlan.

Összességében a 2012-es költségvetés tervezete, munkaügyi és foglalkoztatáspolitika i
szempontból a Jobbik számára elfogadhatatlan.

Az LMP képviselője az alábbi véleményt fejtette ki :

Általánosságban elmondható, hogy a 2012-es költségvetés tervezetében nem látni a számok é s
a kitűzött cél, azaz a munkaalapú társadalom megteremtése közötti összefüggést . Már a
válsághullám kezdete előtt a munkaerő-piaci kiadások nagyon jelentősen elmaradtak az
Európai Unió átlagától. 2008-ban hazánk a GDP 0,66 százalékát költötte ilyen jellegű
kiadásokra, szemben az EU-27 átlagával, amely a GDP 1,6 százaléka volt. Az alacsony
ráfordítási szinten túl további problémát jelentett az eddigiekben is, hogy arányaiban is
jelentősen kevesebbet fordítunk aktív munkaerő-piaci eszközökre. Az évközi szabályok alapján
- a Széll Kálmán Terv és a konvergencia program - a passzív ellátásokra fordítandó 2012-es
költségvetési keretét tovább csökkentése, ezzel párhuzamosan az aktív eszközökre szán t
kiadási tételek jelentős csökkennek. Több mint 30%-kal csökkennek az aktív támogatáso n
belül a foglalkoztatási és képzési támogatások, és hasonló forráskivonás várható a
szakképzésre és felnőttképzésre szánt támogatásokból.

Miközben az LMP egyetért a foglalkoztatottság növelésére, valamint az államháztartás i
hiánycél tartására és az államadósság csökkentésére irányuló kormányzati szándékkal, a z
előbbi megvalósulását nem tartja lehetségesnek az aktív és a passzív munkaerő-piac i
ellátások és eszközök egyidej ű csökkentése útján, az utóbbi célkitűzés eléréséhez pedig ne m
tartja adekvát eszköznek a foglalkoztatás elősegítésére, munkahelyteremtésre fordítand ó
állami támogatások csökkentését .

A Munkaerő-piaci Alap átalakításával, a Startmunka-program tervezésével, melyhez egyfel ől
az MPA saját forrásból 132 182,5 M FT-ban nyújt fedezetet, részben 50 000,0 M F t
költségvetési támogatással. Erre a feladatra a 2011 évben 64 M Ft-ra tervezett
közfoglalkoztatási kiadások után üdvözlendő a közmunka-források 2010-es szintet
meghaladó visszapótlása. Problémás és erre már az Állami Számvevőszék is rámutatott
jelentésében, hogy az új közmunkaprogram részletei, így a forrásigénye sem ismert, ezért a
kiadási előirányzat nem is értelmezhető a célok teljesíthetőségének megítélése szempontjából .
Megoldandó feladat, hogy amíg a Startmunka-program el nem indul, mi lesz azokkal, akik a
szociális törvényben tett, tavaly decemberi módosítás eredményeként, december 31-ig ne m
tudják bizonyítani, hogy 30 napot ledolgozott közmunkában dolgoztak, mert a Start -
munkaprogram csak jövőre biztosít forrást, és így több ezer ember fog kiesni mindenfél e
ellátásból.

Az LMP egyetért a közmunkaalap önálló el őirányzatként való létrehozásával, de véleményünk
szerint enne forrásait közösségi gazdaságfejlesztésre kellene fordítani. Az alapban legaláb b
megközelítőleg a 2010-es mértékű forrásokat kell biztosítani, hogy országszerte jelent ős és
mintaértékű programok valósulhassanak meg. Az alapot Közösségi Gazdaságfejlesztő
Alapnak neveznénk el. Ez paradigmaváltást jelentene a mostani és az előző kormányok
közfoglalkoztatási gyakorlatához képest . A kibővült forrásokkal rendelkező alap a
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támogatásokat területileg célzottan adná, mind eszközre, mind munkabérre. Az alapból
finanszírozott fejlesztéseknek illeszkedniük kellene a regionális fejlesztési tervekhez, hogy a
leszakadó térségekben legyen lehetőség a program szélesebb körű igénybevételére, ezzel is
elősegítve, hogy a települések olyan programokat hozzanak létre a helyi lakosok bevonásával ,
amelyek segítik a településeken a közösségfejlesztés, a szociális szolgáltatások, a
fenntarthatóság szempontjainak érvényesülését.

Nagyon komoly problémát eredményezett a rehabilitációs stratégia hiánya, mert így nem
értelmezhető egyfelől az a módosítás, amely jelentősen növeli a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal dologi kiadásait a tavalyi 694,6 M Ft-ról 1 123,9 M Ft-ra, másfel ől a
korhatár előtti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások, valamint a rehabilitációs
járadék forrásainak átirányítása a Nyugdíjbiztosítási Alapból a Egészségbiztosítási Alapba .
Az átadott összeg nagysága 206 045,5 M Ft . Nem értelmezhető a Nyugdíjbiztosítási Alap
részére való forrásátcsoportosítás az átrendezés alapjául szolgáló jogszabályi háttér ismeret e
nélkül. A kormány súlyos adóssága a rehabilitációs stratégia elkészítése.

A rehabilitációs hozzájárulás a 2011. évtől az MPA bevételei közül átkerült a központi
költségvetés bevételei közé. Rehabilitációs stratégia hiányában nem biztosított és nem
átlátható, hogy ez a költségvetési bevétel megfelelő célra kerül-e felhasználásra. Miközben a
kormány már korábban kifejezte szándékát egy eredményorientáltabb, a nyílt munkaerő-piaci
integrációt előtérbe helyező finanszírozási rendszer kialakítására, nem találni a
költségvetésben a kutatások által is bizonyítottan legeredményesebb rehabilitációs
szolgáltatók – EU-s forrásokon felüli, állami - támogatásának forrásait .

A fentiek alapján az LMP a költségvetés tervezetét nem támogatja .

Budapest, 2011 . október 19.



Az Országgyű lé s
Fogyasztóvédelmi bizottság a

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetésérb7 szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi 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 Fogyasztóvédelmi bizottság a mai napon, 2011 . október 20-án 9 órai kezdettel tartott ülésén
vitatta meg és ajánlotta általános vitára a Magyarország 2012 . évi költségvetésérő l szóló
törvényjavaslatot .

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, teljesen érzéketlen a szegények, s ő t
az átlagos keresetűek helyzete iránt, szemérmetlenül kizárólag a magas jövedelm űek
viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdasági szempontból megalapozatlan. Ez az
elszegényedés költségvetése .

A költségvetési megszorításokkal 750 milliárd forint vonnak el az államháztartásból, a
bevételek 445-450 milliárddal n őnek, a kiadások pedig 300 milliárddal csökkennek. A
központi költségvetési szervek fejezeti előirányzatainál elérendő 200-250 milliárd forintos
megszorítást kíván elérni a kormány.

Gazdasági növekedés helyett visszaesés : a reális előrejelzés a -1,5% és +1% között van .

Adócsökkentéssel szemben jelentős adóemelések . Adó emelésekkel akarja betartani a
hiánycélt a kormány .

A hatályos konvergencia programhoz képest 2012-ben több mint 900, a kés őbbi években több
mint 1 .400 milliárd forintos kiigazítás válik szükségessé . Jövőre 9 adóemelésre kerül sor ,
amelyek együttes hatása 2012-ben mintegy 700 milliárd forint, 2013-tól pedig mintegy 1 .200-
1 .400 milliárd forint .

A makrogazdasági mutatók tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén a 2012 . évben töb b
adóbevételi elő irányzat teljesíthetősége kockázatot hordoz magában. A kormány
gazdaságpolitikája egyre súlyosabb válságba sodorja az országot és egyre hiteltelenebb az a
hivatkozás, hogy a korábbi nyolc év elhibázottnak mondott gazdaságpolitikája után az Orbán -
kabinet jót tesz, hiszen az elmúlt másfél év magasabb árakat és csökken ő béreket hozott -
fogalmazott az ellenzéki képviselő .



A kormány kilábalási stratégiáját kiadásnövelésbő l finanszírozott adócsökkentésre építette ,
érdemi reformok helyett . A doktriner keresletösztönzés mellett nem vették figyelembe a
magyar gazdaságot a szerkezeti gondok mellett aktuálisan meghatározó kihívásokat sem : a
magánszektor kitettségét a frank- és euró-alapú hiteleknek, a világválság utáni id őszak
kockázatait .

Helyesen ismerték fel a foglalkoztatás-bővítés szükségességét, ugyanakkor ezen a területen
sem mertek szembesülni a valódi megoldandó problémákkal . Különösen aggasztó, hogy
amellett, hogy a kormány az állam nagyobb szerepvállalását t űzte ki célul, aközben az állam
és ellátórendszerei hatékonyságának javításáért semmit nem tesz . Mivel a következő években
jelentős forrásokra lenne szükség a mai ellátások fenntartásához, az államadósság növelés e
nem opció, a gazdasági növekedésnek, pedig semmilyen bázisa nem látszik a következ ő
évekre, marad a költések visszafogása.
A szocialista frakció álláspontja szerint "Matolcsy költségvetése kiszárítja a magya r
gazdaságot". A 2012. legnagyobb vesztese a ma is b őven kapacitása alatt teljesítő építőipar
lesz. A költségvetési javaslat az adórendszerrel együtt káros a magyarországi kis- és
középvállalkozásoknak is, nőni fognak ugyanis a foglalkoztatásra rakódó terhek .

A Fidesz gazdaságpolitikája ugyanarra az illúzióra épült, amire már kormányzásuk alatt 2000 -
től Matolcsy György akkori két éves minisztersége . A belső keresletélénkítés az
állampolgároknál hagyott, vagy nekik juttatott jövedelmek növelésével, ezáltal egyszerr e
növelve az életszínvonalat és a belső keresletet. Az elképzelés megalapozatlan, mert az
összefüggés az elkölthet ő jövedelem és a hazai termékek fogyasztása között áttételes é s
részleges. Megalapozatlan, mert az alacsony hazai versenyképesség miatt a fogyasztók
előnyben részesítik az importtermékeket, mivel azok azonos árszint mellett sokkal magasab b
minőséget nyújtanak, mint hazai termelés ű helyettesítő termékeik. Ezért nincs növekedés t
ösztönző hatása a magas jövedelműek adócsökkentésének .

A fogyasztóvédelmet érintő megszorításokat látva joggal vetődött fel a bizottsági ülésen a
kérdés, hogy a szakma ellehetetlenítése-e a cél . A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a
korábbi évekhez képest harmad annyi forrásból kell gazdálkodjon . A békéltető testületek fele
annyi forrásból gazdálkodnak jövőre. A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek a tavaly i
154,1 millió helyett 90,0 millió forintból gazdálkodnak, annak ellenére, hogy már az ide i
évben sem volt elegendő a rendelkezésre álló forrás .

A bizottsági ülésen joggal vetődött fel az a gondolat, hogy a hatóságok által kiszabot t
bírságok hova mennek.

Mindezek alapján a törvényjavaslat általános vitára ajánlását nem támogattuk .

Budapest, 2011 . október 20.

Simon %bo
a bizottság e öke



Az Országgyű lé s
Gazdasági és informatikai bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP képviselőcsoportjához
tartozó tagjai — a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik
elő:

A 2012-es költségvetés a legnagyobb megszorítás, amire az elmúlt húsz évben rákényszerül t
Magyarország.

Mivel a következő években jelent ős forrásokra lenne szükség a mai ellátások fenntartásához, és az
államadósság növelése nem opció, a gazdasági növekedésnek pedig semmilyen bázisa nem látszik a
következő évekre, marad a költések visszafogása. Nem jelent segítséget a még rendelkezésre áll ó
nyugdíjvagyon sem, mivel ez a forrás döntően részvényekben áll rendelkezésre, amelyek értéke
ráadásul jóval alacsonyabb szinten áll, mint az államosítás pillanatában (vagyis az állam a MOL-
paketten túl a nyugdíjvagyon egy részét is „elt őzsdézte") .

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, megdöbbent ően dilettáns, teljese n
érzéketlen a szegények, s őt az átlagos keresetűek helyzete iránt, szemérmetlenül kizárólag a maga s
jövedelműek viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdasági szempontból megalapozatlan . Ez
az elszegényedés költségvetése .

Gazdasági növekedés helyett visszaesés : a reális előrejelzés a -1,5% és +1% között van . A
költségvetési terv 1,5%-os GDP emelkedéssel számol, amely komoly visszalépés, a meghirdetett 4-
6%-os és a valójában a kormány által várt 3-3,5%-os növekedéshez képest. Figyelembe véve az
eddig megismert gazdaságpolitikai lépéseket nem zárható ki, hogy recesszióba is süllyed a magyar
gazdaság .

A munkahelyteremtéssel szemben növekvő munkanélküliség . A korábbi ígérettel szemben (4 év
alatt 300 ezer vagy 400 ezer új munkahely), a költségvetési terv gyakorlatilag a munkanélküliségi
ráta stagnálásával számol, azaz 2012 végéig nem remélnek áttörést ezen a területen. A
munkahelyteremtés fő eszközének a közmunkák elterjesztésében látják, ami nem segíti a való s
munkahelyteremtést. Az adóemelések miatt a minimálbér nominálértékének szinten tartásához i s
10%-os minimálbéremelésre lenne szükség . Ugyanakkor ilyen mértékű emelés úgy megdrágítja a
kis- és középvállalkozói körben a foglalkoztatást, hogy a minimálbér másfélszeresére emelend ő
járulékfizetési kötelezettséggel és az egészségügyi járulék 1,5 százalékpontos emelésével együtt e z
tömeges csődöket, ezáltal növekv ő munkanélküliséget jelent éppen a legkritikusabb helyzet ű
térségekben és gazdasági ágazatokban .

Adócsökkentéssel szemben jelent ős adóemelések. Adóemelésekkel akarja betartani a hiánycélt a
kormány. Az AFA emelés a legkritikusabb ; azon túl, hogy az EU-ban nálunk lesz a legmagasabb az
AFA, felpörgeti az inflációt és ösztönzi a szürkegazdaságot . Az adójóváírás és a „félszuperbruttó”



kivezetése durván átrendezi a jövedelmi viszonyokat : nagyjából 300 milliárd forinttal emeli az
átlagosnál kevesebbet keresők adóterheit és ezt odaadja az ennél többet keres őknek. Az inflációt i s
figyelembe véve jelentős reálkereset csökkenés következik be a teljes gazdaságban, és a
bérbefagyasztás miatt kitüntetetten a közszférában .

Komoly társadalmi konfliktusokat gerjeszt az elszegényedés költségvetése . A magas szinten
beragadó munkanélküliség tetézve a felpörg ő inflációval, az átlagos keresetnél kisebb bérűeket,
azaz a foglalkoztatottak kétharmadát érintő újabb nominális keresetcsökkenés a családok nagy
részében a fogyasztás visszafogásának kényszerét jelenti ; tovább fog nőni a létminimum alatt él ők
száma, terjed a mélyszegénység. (A KSH 2010-re számított létminimumértéke : 78 736 Ft volt,
becsléseik szerint a létminimum alatt élt 2010-ben a lakosság 37%-ka. )

A költségvetési megszorításokkal 750 milliárd forintot vonnak el az államháztartásból, a
bevételek 445-450 milliárddal nőnek, a kiadások pedig 300 milliárddal csökkennek. A központi
költségvetési szervek fejezeti el ő irányzatainál 200-250 milliárd forintos megszorítást kíván elérni a
kormány . Ennek következtében jelentős reálérték csökkenés lesz a szociális és egyéb hasonló, a z
állampolgárokat érintő szolgáltatásoknál .

A jövő évi költségvetés bevételtúlsúlyos, mert adó- és járulékemelésekre épít. Az állam jövőre
minden megtermelt 100 forintból 48-at elvon a gazdaságtól, vagyis a jövő évi költségvetésben a z
állami elvonás mértéke jelent ősen nő . A hatályos konvergencia programhoz képest 2012-ben töb b
mint 900, a későbbi években több mint 1 .400 milliárd forintos kiigazítás válik szükségessé . Jövő re
9 adó emelésére kerül sor, amelyek együttes hatása 2012-ben mintegy 700 milliárd forint, 2013-tó l
pedig mintegy 1 .200-1 .400 milliárd forint . Önmagában még az itt feltételezett adóemelési csomag
sem teremt azonban lehetőséget a konvergencia program keretein belül a válságadók
megszüntetésére .

A költségvetési politika átláthatósága a 2012 . évi költségvetés el őkészítése során több ponton
sérül . Egyrészt a kormány nem közöl érdemben részletezett információt a saját számításai szerint
intézkedések nélkül adódó költségvetési alappályáról . Nem egyértelmű továbbá a kormányzat i
kommunikáció arról, hogy a 2011 . évre kitűzött költségvetési egyenlegcél mekkora rész
átvállalásával számol a MÁV és a BKV adósságából, illetve a korábban megkötött PPP -
szerződések közül melyek felmondását teszi lehetővé. Nem világos az sem, hogy a maastricht i
egyenlegben már 2011-ben teljes egészében elszámolt magánnyugdíj-pénztári vagyon magyar
prezentáció szerint még el nem számolt - 528 milliárd forint feletti - része mikor és hogyan fog
megjelenni a költségvetésben.

Az állam kiadásai a költségvetés tervezetében dönt ően pillanatnyi érdekeket szolgálnak és
nem a magyar társadalom hosszú távú érdekeit .

A jövő évi költségvetés a nyomorba döntés költségvetése, mert 2012-ben sem emelkednek a
szociális transzferek. „Az egyes ellátások elő irányzatainak tervezésénél figyelembe kellett venni ,
hogy a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelés i
támogatás, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások összeg e
2012-ben nem emelkedik . . .” 2011-ben a kormány a munkanélküli, rászoruló családoknak járó
ellátásokat, illetve a gyermekes családoknak járó pénzbeli családtámogatásokat nem emelte . Így
idén az infláció miatt tovább folytatódott a támogatások reálérték-csökkenése .

A támogatások jövő évi befagyasztása és a 4,2%-os infláció, az ÁFA-emelések, az adórendszer
változásai, tovább csökkenti a juttatások értékét . Olyan kiegészítő támogatások sem emelkednek ,
mint a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó alapösszege (450 Ft/nm), vagy a
közgyógyellátás havi maximális kerete (12 ezer forint) .

A szociális szolgáltatások fajlagos állami támogatása 2012-ben sem emelkedik, így nem emelkedi k
az idősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek állami támogatása . Sőt az emelt színvonalú
bentlakásos intézményben élők támogatása több mint 50%-kal csökken (309 350 Ft/főrő l 127 130
Ft/főre). Ezzel együtt a Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézmény i
ellátásokra szánt önkormányzati támogatás 60%kal, több mint 30 milliárd forinttal csökken . Az



egyházi fenntartású intézményeknek szánt források (kiegészítő normatíva) viszont 13 milliárd
forintra nőnek, a 2011-re tervezett 6 milliárdról .

Megszűnik a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Mindössze a nyári gyermekétkeztetés ,
szintén befagyasztott 2,4 milliárdos kerete tartalmazza már a Program nevét („Gyermekszegénysé g
elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" címen) .

Eredetileg létrejött volna egy Nemzeti Szociálpolitikai Alap, amely a Nemzeti Szociálpolitika i
Koncepcióval együtt „elbukott”, mivel a Kormány azt nem támogatta annak ellenére, hogy számo s
megfontolandó, támogatható elemet tartalmazott a pénzbeli segélyezés átalakításáról, a szociáli s
szolgáltatások reformjáról (és annak ellenére, hogy hónapokig roadshow-ztak vele) . Ezzel szemben ,
a költségvetésben szereplő Nemzeti Szociálpolitikai Alap többek között a korhatár alatti ellátások
finanszírozását fogja biztosítani . Így mindez, ahelyett, hogy egy fontos és a szegénység enyhítését ,
a szociális rendszer átláthatóságát szolgáló alap lenne, elsősorban a szerzett jogok elvételéne k
szimbólumává válik : a nyomor kasszájává.

Több munkáért kevesebb fizetést kínálnak a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek. A
köztisztvisel ők illetményalapja 2012. évben 38 650 forint, ami megegyezik az előző évivel . A
költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012 . évben nem haladhatja meg a
bruttó 200 000 forintot, hasonlóan a 2011 . évhez. Vagyis, reálértékben kevesebbet ér. Az egyetem i
oktatásban dolgozók bérét sem kívánják növelni az elkövetkező évben. A legalacsonyabb bírói é s
ügyészi alapílletmény – 1 . fizetési fokozat – a 2012 . évben 356 000 forint, ami a 2009 . évihez
képest nem változik .

A kormányzat a foglalkoztatást 1,5 százalékkal kívánja növelni . Ez gyakorlatilag stagnálást jelent a
foglalkoztatásban. Az elindítani tervezett Start munkaprogram, keretében 200 ezer embert kívánna k
foglalkoztatni az idei a nettó 28500 forintos jövedelempótló támogatás helyett jöv őre 48 ezer
forintos munkabérrel, ami után fizetniük, kell személyi jövedelemadót .

A munkaadói egészségügyi járulék 1,5 százalékponttal emelkedik 2012-ben . A járulék alapja a
munkabér, de a munkaadó köteles legalább a minimálbér 1,5-szerese után fizetni, ami hátráltatja a
foglalkoztatás bővítését, ugyanis nálunk a legmagasabb a munkára nehezed ő adóteher az unióban.

Bevezetésre kerül egy köztisztvisel ői keret. A központi igazgatásban foglalkoztatott 66 ezer
emberből 5 .200 köztisztviselő fog bekerülni ebbe a körbe, s ha onnan el tudnak helyezkedni a
piacon, akkor az őket foglalkoztatók 50 százalékos munkáltatói adókedvezményben részesülnek . Ez
azt jelenti, hogy legalább 5 .200 munkavállalótól kíván jövőre megválni az állam . Az egymillió új
munkahely létrehozása ennek a jelentős elbocsátási hullámnak köszönhet ően is egyre
távolabb kerül a realitásoktól.

A Munkaerőpiaci Alap főbb számait vizsgálva megállapítható, hogy jelent ős mértékben
csökkennek 2012 . évben a foglalkoztatási és képzési támogatások, az álláskeresési támogatásokra, a
szak- és felnő ttképzési támogatásokra, a munkaer őpiaci szolgáltatásokra, a foglalkoztatást ösztönző
normatív támogatásokra fordított összegek is .

A kormány pofátlanul átveri a betegeket és az egészségügyi dolgozókat, ez az átverés súlyo s
következményekkel jár a betegellátásra .

Minden bizonnyal a 2012-es évben minden eddiginél nagyobb megpróbáltatások várnak a z
egészségügyre . A szakellátást nyújtó ma még önkormányzati fenntartásban lévő egészségügyi
szolgáltatók várható államosítása és a 2012 . évi költségvetési el ő irányzatok együttesen drámai
fejleményeket eredményezhetnek .

Az államosítás önmagában is képes sokk-hatást elő idézni, nemcsak az egészségügyben, hanem a z
egészségipar egészében . Ez utóbbit elsősorban az fogja padlóra vinni, hogy a kórházak adóssá g
állományát megöröklő állam a beszállítókkal akarja részben megfinanszíroztatni . Várható, hogy
azokat a beszállítókat, akik készek ennek az adósság állománynak egy részét leírni, az állam azza l
kecsegteti, hogy a jövőben ők lehetnek a már államosított intézmények sikeres beszállítói .



A költségvetés számai egyértelm űen bizonyítják, hogy az egészségügy 2012 . évben vállalhatatlan

anyagi feltételek mellett lenne kénytelen működni .

A kormány 83 milliárd forinttal csökkenti a gyógyszerkiadásokat . Óvatosságból azonban egy 4 3

milliárdos céltartalékot képez . Az most még nem tudható, hogy a gyógyszert gyártók befizetés i
kötelezettségei emelkednek-e 2012 . évben. Ilyen mértékű forráskivonást a gyógyszerkassza még
nem szenvedett el . Nem lehetünk nyugodtak a tekintetben, hogy ez az érvágás milyen hatással lesz
a betegek gyógyszerkiadásaira .

Az utóbbi 20 év legrosszabb feltételei mellett kell működnie az egészségügynek.
Prognosztizálható, hogy az anyagi ellehetetlenülésre az egészségügyi intézmények szolgáltatásai k
színvonalának csökkentésével, a várólisták időtartamainak növekedésével fognak reagálni . Az

orvosok és nővérek jövedelmük javításában nem reménykedhetnek, s őt, az egyes intézkedések

lényeges mértékű bércsökkenést eredményezhetnek. Az egészségügyet és magát az egészségipart
komoly megrázkódtatásnak teszi ki a kormány tervezett intézkedéseivel, illetve magával a
költségvetési javaslattal .

Az oktatásügy költségvetése jelentős pénzkivonást eredményez a fels őoktatásból é s
nominálisan szinten tartja a közoktatási költségvetést, viszont kiszámíthatatlanságot és a
kormány saját céljainak megvalósíthatatlanságát mutatja .

A 2012. évi költségvetés közoktatásra vonatkozó részei és a parlamenti beterjesztés el őtt álló
köznevelési törvény célkitűzései semmilyen szinten nincsenek összhangban . A köznevelési
törvény, illetve az önkormányzati törvény módosítása a közoktatás területén alapvet ően két fő
változást hoz, mindkett ő rendszerjellegű és a magyar oktatásügy egészét érinti . Azonban sem az
önkormányzati fenntartású iskolák államosítására, sem a beígért pedagógus életpálya-modellre a
2012. évi költségvetés egyetlen fillért sem tartalmaz. Magyarázatként azt hozzák fel, hogy a
pedagógus életpálya-modell halasztható – ez a köznevelési törvény más részeivel való kapcsolat a
miatt elfogadhatatlan –, az államosítást pedig úgy fogják fel, mint egyszerű fejezetek közötti
pénzátcsoportosítást, ami elképzelhetetlen és dilettáns megközelítés .

2012-ben a 2011-re eredetileg elfogadott költségvetéshez képest 29 milliárd forint hiányzik a
felsőoktatás költségvetéséb ő l . A kormány teljes felsőoktatás politikája ezen a forráskivonáson
alapul, és politikai, szakmapolitikai érvrendszerük ehhez igazodik .

A 2012. évi felvételi keretszámok egyel őre nem kerültek meghatározásra, és az elmúlt 20 évbe n

szokásos nyári, júliusi időpont helyett november végére ígérik azt a kormányrendeletet, amely ez t

rögzíti . A költségvetés ugyanakkor világosan mutatja, hogy az államilag támogatott hallgató i

férőhelyek radikális csökkentése és a költségtérítéses rendszer kivezetése, vagyis tandíj bevezetés e
a kormányzat megoldási javaslata .

A 2012-es költségvetés legnagyobb vesztese a magyar kultúra ügye . Gyakorlatilag már a
látszatra sem ügyelve a kultúra finanszírozása teljesen és totálisan alárendelődött egyéb céloknak . A
2010. évi költségvetéshez képest a 2012-es költségvetési javaslat a kultúra összköltségvetésé t
tekintve 35 %-kal csökken, ami a kulturális intézményrendszert jelen formájában gyakorlatilag

fenntarthatatlanná teszi . Ezen a megyei önkormányzatok kezében lév ő kulturális intézmények
államosítása semmit nem segít . A legjelentősebb megvonás a magyar közművelődés költségvetését
éri, amely a megyei jogú városok és a főváros kivételével a kulturális közművelődés i
intézményrendszer átmeneti leállítását jelenti . Programköltségvetésre gyakorlatilag költségvetési
forrás nem jut. Az Európai Uniós forrásból megvalósítandó kulturális beruházások, felújításo k

költségvetését minden egyes esetben elvonta a kormány . Teljesen irreális, sőt komikus az a
kormányzati program, amely a Felvonulási térre új múzeumi negyedet ígér, és annak megtervezésé t
kezdeményezte . Az Andrássy Terv több új országos múzeum, közgyűjtemény felújítását, illetve

megépítését tervezi, amelyről költségvetés nem készült, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a terv
teljes kivitelezése 200 milliárd forint, amire nincs fedezet .

A nyugdíjemelés csak az átlagos inflációt fedezi, és nem, a nyugdíjasokat érint ő áremeléseket .
Méltatlanul alacsony a méltányossági alapon megállapításra kerül ő nyugellátásra szánt 200 millió



forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700 millió forint, egyszeri segélyre 500 millió forin t
jut .

A Nyugdíjbiztosítási Alap „profiltisztítása” jegyében a korhatár alatti nyugellátások átkerülnek a
Nemzeti Szociálpolitikai Alapba (NSZA), ez közel 313 milliárd forintot jelent . Nem világos
azonban, hogy miért kell a költségvetésnek a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 48 milliárd forintot átadn i
a „magánnyugdíjpénztári tagdíj fizetés miatti járulékkiesés pótlására” .

A korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági ellátások mindhárom csoportja, valamint a
rehabilitációs járadék finanszírozása pedig átkerül az Egészségbiztosítási Alapba . Ehhez a
Nyugdíjbiztosítási Alap 206 milliárd forintot ad át az Egészségügyi Alapnak. További 136 milliárd
forintot ad ehhez a központi költségvetés . Ez összesen 342 milliárd forint, ami 39 milliárd forintta l
kevesebb, mint az idén .

Az Egészségügyi Alapba befolyt pénzekb ő l rokkantsági ellátásokra 284 milliárd forintot terveznek,
a korábban az NEFMI-nél szereplő egészségkárosodási járadékokra 58 milliárd forintot szánnak .

A korbetöltött rokkantnyugdíjakról semmilyen információ nincs a Nyugdíjbiztosítási Ala p
költségvetésében, így nem lehet kibogozni, hogy a Széll Kálmán Tervben vállalt kiadáscsökkent ő
lépések miként valósulnak meg a 2012 . évi költségvetésben. (Ott 62 milliárd forint szerepelt a
megváltozott munkaképességűek járadékára, ami 4 milliárd forinttal több, mint ami a benyújtot t
költségvetésben szerepel . A rokkantellátások bontva nem szerepeltek a Széll Kálmán Tervben, csak
összesítve, ami 660 milliárd forintot jelentet, mivel a korbetöltött ellátásokról nincs érdem i
információ a benyújtott tervezetben, ezért itt nem lehet összehasonlítani az adatokat . )

A 2012. évi költségvetés tervezete hátrányosan érinti az amúgy is kilátástalan helyzetben lév ő
önkormányzatokat . A javaslat csökkenti az önkormányzatok költségvetési támogatását, hisze n
kevesebb forrást, 1140 milliárd forintot biztosít jövőre, mint a tavalyi 1173 milliárd forint.
Továbbra sem kapják meg az önkormányzatok azt a 120 milliárd forintot, amelyet korábba n
ígértek .

Elvárható volna az, hogy miután kormány az emberek megtakarításaival növelte a költségveté s
bevételeit, a helyi feladatok ellátásához korrekt költségvetési keretet biztosít, de ez nem így van . A
rossz és hibás adópolitika miatt az önkormányzatokat megillető , a településre kimutatott személy i
jövedelemadó megoszlásánál 13 milliárd forinttal kevesebbel számolnak, mint tavaly .

Továbbra is jelentős létszámleépítésre lehet számítani az önkormányzatoknál, mivel erre 6, 8
milliárd forintot szán a 2012 . évi költségvetés, ami még a 2011 . évi keretet is meghaladja 1,4
milliárd forinttal . Ez több ezer ember elbocsátását jelenti .

Egy helyben áll a panelprogram, mert a rendelkezésre álló 2 milliárd forint nem elegend ő semmire ,
ez a támogatás a korábbinál (11 milliárd Ft) majdnem 9 milliárd forinttal kevesebb .

A költségvetési törvényjavaslat ugyanúgy nem kezeli a kötvénykibocsátások és a hiteltörlesztése k
sorsát, mint az idén. Az önkormányzatok immáron több mint 600 milliárd forintért hajtottak végr e
kötvénykibocsátást, amelyek törlesztése 2012-ben mindenhol megkezd ődik, még nehezebb
helyzetben sodorva a településeket . Csökken ugyanakkor mind az ÖNHIKI, mind a Fejezet i
Tartalék elő irányzata .

A 2012-es költségvetési tervezet 12 milliárd forintos többlet termékdíj bevétellel számol az
idei évhez viszonyítva, ugyanakkor nem számol kvótaértékesítésekkel .

A közbiztonság megerősítése továbbra is csak szlogen marad . A Fidesz kevés konkrét választás i
ígéretének egyike a közbiztonság javítása, a rend őrség megerősítése volt . Az Orbán-kormány
megalakulásakor arról szónokoltak, hogy két hét alatt rendet tesznek az ország b űnügy i
szempontból legproblémásabb területein . Ma már mindenki számára világos, hogy ez nem volt töb b
puszta kampányfogásnál, amit az Orbán-kormány m űködésének els ő heteiben néhány
látszatintézkedés követett .



Ugyanígy szlogen maradt a rend őrség megerősítése . Miközben tehát a költségvetési források
reálértéken és nominálisan is csökkentek, jogszabályváltozásokkal új feladatokat telepítettek a
rendőrségre (tulajdon elleni szabálysértések esetén előkészítő eljárás). A rendőrség és a többi
rendészeti szerv már 2011-ben is csak nagyon feszes gazdálkodás mellett volt képes ellátni alapvet ő
feladatait . A meglévő státuszok feltöltését sem hajtotta végre a Kormány .

Megdöbbentő módon a 2012-es költségvetési javaslat már eleve kisebb kiadási előirányzattal
számol, mint az el őző évi költségvetés eredeti elő irányzatai . Nemhogy nem biztosít
többlettámogatást a rendőrségnek, hanem csökkenti a rendelkezésre álló forrásokat nemcsa k
reálértéken, de még nominálisan is . Ez az összeg legjobb esetben is az alapfeladatok változatlan
színvonalú ellátását teszi lehetővé még feszítettebb gazdálkodás, az állomány még nagyobb
áldozatvállalása mellett . A javaslat a rendőrség személyi juttatásaira alig öt milliárd forin t
többletforrást irányoz elő , amit feltehetően felemészt a 2011-ben felszerelt rend őrök illetménye é s
az adójóváírás kivezetése miatt szükségessé váló bérkompenzáció biztosítása . A többi rendészeti
szervnél még ilyen szerény mértékű növekedés sem érhető tetten.

A Kormány bevégzi, amit 2011-ben megkezdett : rohamléptekkel folytatódik a Honvédség
leépítése. A Fidesz ellenzékbő l élesen bírálta Magyar Honvédség szocialista kormányok idejé n
végrehajtott átszervezését . A korábbi tömeghadsereget felváltó, kisebb létszámú, a modern kor
kihívásainak megfelel ő professzionális haderő felállítását a Magyar Honvédség leépítéseként ,
egyszerű forráskivonásként mutatták be . Az új honvédelmi vezetés mai napig a „régi dics őségrő l”
elmélkedik, és a régi, elavult struktúrák visszaépítésének délibábját kergeti .

Sajnálatos módon azonban nemhogy új képességek kialakítására nem biztosít a Kormány elegend ő
fedezetet, de még a jelenlegiek fenntartására sem . Míg a Honvédelmi Minisztérium fejeze t
támogatási elő irányzata 2010-ben 298 milliárd forint volt, addig 2012-ben már csak 213,5 milliár d
forint lesz . Míg a szocialista kormányok időszakában a védelmi költségvetés minden évben elérte a
GDP 1,2 - 1,4%-át, addig ez az arány már 2011-ben 1 % alá csökkent, és jöv ő évben alig haladj a
meg a tervezett GDP 0,8 %-át .

Világosan látható, hogy ez a költségvetési támogatás még a jelenlegi, el őző ciklusokban kialakított
modern és takarékos struktúra fenntartását sem lesz képes biztosítani, és már a Magyar Honvédsé g
alapfeladatainak ellátását veszélyezteti . Elkerülhetetlen, feladatainak, szervezetrendszerének
szakmai és politikai konszenzus alapján történ ő újragondolása.

Budapest, 2011. október 18.

Kovács Tibor



Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. szám ú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Örömmel üdvözöljük — bár nem tartjuk reálisnak a költségvetés kiadási és bevételi oldalána k
alakulására tett előjelzéseket -, hogy a korábbi, irreális 5-6 százalékos növekedés i
várakozásokból jelentősen alábbadott a kormány, amikor alig 1 százalék fölötti növekedés t
jelölt meg 2012-re vonatkozóan .

Szomorúan látjuk azonban, hogy a kormány a költségvetés megbomlott egyensúlyát
nem kis részben az infláció felpörgetésével szeretné kezelni, s kiveti a szegények adóját ;
azokkal az emberekkel szeretné megfizettetni a költségeket, akiket a kormány adó- és egyé b
változásai már eddig is sújtottak, és eddig is egyre nehezebb helyzetbe hoztak .

Megállapítható az is a költségvetésből, hogy a foglalkoztatás terén sem teljesültek a
kormányzati várakozások, most már a kormány gyakorlatilag nyílt beismerésbe lépett át azza l
kapcsolatban, hogy a 4 év alatt 400 ezer új munkahely, 10 év alatt egymillió új munkahely
nem fog teljesülni . Korábban a 4 év alatt 300 ezer munkahelyre módosította a kormány a sajá t
elképzeléseit, de az is látható, hogy a foglalkoztatás növelése ténylegesen nem a kormán y
által korábban előjelzett versenyszektorban valósult meg, hanem alapvet ően a
közmunkaprogram beindításával, az eddigi szociális segélyek munkabérré történő
konvertálásával sikerült növelni a foglalkoztatást, még ha rendkívül szerény mértékben is .
Ilyen módon tehát a foglalkoztatás piaci b ővülésének esélye jelentősen lecsökkent.

Többször is megfogalmaztuk idén és már a tavalyi év folyamán is, hogy akormány
képes lenne a devizahiteleseken segíteni, illetve sikerülne az államadósság újratárgyalásá t
kezdeményezni - itt alá szeretném húzni, hogy az újratárgyalását, nem az adósságszolgálat i
kötelezettségek egyoldalú felfüggesztését -, akkor a költségvetés egyensúlyán jelent ősen
lehetne javítani . Az államadóssággal kapcsolatos felvetés nem szorul különösebb
magyarázatra. A devizahitelekkel kapcsolatban azonban el kell mondani azt, hogy azok a
magánszemélyek, akik ilyen módon eladósodtak, meg lettek fosztva a diszkrecionáli s
jövedelmük jelentős hányadától azért, mert jelenleg a bankok luxusprofitját fizetik . A
kormány pedig ahelyett, hogy ezt a luxusprofitot visszavágná, és ilyen módon élénkítené a
gazdaságot a felszabaduló forrásokkal, nem tett ez irányban tényleges érdemi lépéseket ,
csupán egy meglehetősen szerénynek tekinthet ő, maximum 100 ezer embert elérő
végtörlesztési javaslattal próbálta kezelni a problémát .
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Irreálisnak tartjuk azt, hogy a kormány 268 forintos árfolyammal számolja a
költségvetést. Jelenleg gyakorlatilag nincs olyan elemző , aki úgy gondolná, hogy 268 forintos
árfolyam mellett fog majd a jövő év lefolyni . Ezzel már önmagában is jelentős tervezési
kockázatot sikerült beépíteni a költségvetésbe, így valószínűsíthető , hogy könnyen elérheti a
kényszerűségbő l végrehajtott költségvetési kiigazítás mértéke 2012 folyamán az 1000 milliár d
forintot is akár. Ugyanis, ha az árfolyamváltozásból eredő kockázatot és az egyéb
makrokockázatokatt is számszerűsítjük, akkor látható, hogy egy óriási lyuk tátong még a
megszorítások után is a költségvetésben .

Megállapíthatjuk azt is, hogy a részletes háttérszámítások, adószimulációk híján, a
még el nem fogadott és több esetben be sem nyújtott adótervek híján a költségvetés bevétel i
oldalainak teljesülését alappal jelenleg sem a Költségvetési Tanács, sem az Állami
Számvevőszék, sem az Országgyűlés nem tudja megítélni . Ennek teljesülésére maximum
abból tudunk következtetni, hogy a kormány különböz ő prominens politikusai milyen
nyilatkozatokat tettek és fogalmaztak meg, illetve hogy a benyújtott törvényjavaslatok milyen
irányt mutatnak .

Elmondható az is, hogy az a megszorító politika, amelyet a kormány a hatalomra
lépését követően következetesen gyakorol, a magyar gazdaságot negatív spirálba küldte, é s
mivel a kormány egyre inkább azzal kénytelen szembesülni, hogy a jelent ős, több száz
milliárd forintos megszorítócsomagok után nem teljesülnek a költségvetés bevételei, ezért err e
saját gazdaságpolitikai logikájának megfelelően újabb megszorításokkal próbál reagálni . Ez a
negatív spirál ahhoz vezet, hogy a magyar gazdaság növekedési esélyeit a kormánynak
tartósan sikerült aláásnia, a magyar foglalkoztatás pedig szemmel láthatólag nem b ővül ,
jelenleg pedig nem csupán a régiós versenytársakhoz képest, hanem az Európai Unió
27 tagállamához képest is leszakadó pályán vagyunk . Elég, hogyha a képviselőtársaim
előveszik az EUSTAT augusztus 16-án kiadott jelentését, ami 2011 .1. félévét taglalja . Ez a
pálya fog a jöv ő évben is folytatódni, hiszen az alapvető strukturális problémák nem
változtak, megmaradtak .

Elmondható az is, hogy a kormány korábbi fogadkozása, mely szerint a 2800 milliár d
forintra taksált bürokrácia költségét le fogják csökkenteni 30 százalékkal, azaz 840 milliár d
forinttal, nem teljesül . Ennek gyakorlatilag a nyomát sem lehet látni, egy rendkívül szerény ,
alapvetően a megszorításokon alapuló takarékossági intézkedést látunk. Azonban
kormányhivatalok ide, kormányhivatalok oda, a közszféra átszervezésével kapcsolato s
részletes tervekrő l egyelőre még nem tudhatunk semmit, csak homályos miniszteri utalásokat .

Hiányoljuk, hogy a kormány nem tett érdemi és lényeges erőfeszítéseket a korrupció
visszaszorítására. A nemzetközi szervezetek, elsősorban a Transparency International
vizsgálja a korrupció elterjedtségét, nagyságát, az általa okozott kárt szerte a világon . A
magyar gazdaságban ezt a kárt körülbelül 350-400 milliárd forintban számszer űsítik a
közvetlen károkozás nagysága alapján, ám a kár ennél jóval nagyobb . Jelentősebb ennél a
közvetett károkozás, hiszen a korrupció kontraszelektálja a magyar vállalkozói társadalmat ,
mivel nem az egyébként versenygazdasági körülmények között piacképes, életképes cége k
jutnak megrendeléshez, hanem a politikai holdudvarokkal jó kapcsolatokat ápoló cégek. Azt
hiányolom, hogy ennek a károkozásnak a mérséklésére nem látunk erőfeszítéseket, sem
törvényjavaslat formájában, sem pedig az elénk tárt költségvetési tervezettel kapcsolatban .

Elmondható az is, hogy az egykulcsos adórendszer által ütött 500 milliárd forinto s
lyuk tartósan konzerválódik a költségvetésben . Bár a kormány által felvázolt személy i
jövedelemadózásra vonatkozó változások 110 milliárd forintos egyenlegjavulást mutatnak -
ennyivel többet szeretne beszedni a korábbi el őrejelzésekhez képest a kormány -, és ezen a
területen is újabb megszorító intézkedést hajt végre . Az egykulcsos adórendszer által ütött
lyuk egy olyan nagyságrendű bevétel kiesést jelent, amelynek a kormány megpróbálja minden
eszközzel végrehajtani a pótlását, és ez sajnos - mint ahogy már bebizonyosodott a KSH



jövedelmi statisztikája alapján - odavezet, hogy a szegény és átlagos anyagi helyzetű emberek
rovására történik a gazdagok és a költségvetés felé jövedelemátcsoportosítás .

Sajnálattal állapíthatjuk meg azt is, hogy az a felel őtlen gazdaságpolitikai lépéssorozat ,
amely tavaly elkezdődött, az idén is továbbfolytatódik, és a költségvetés terveib ő l kiderül ,
hogy jövőre is tovább fog folytatódni . Miközben a háziasszonyok is tisztában vannak azzal ,
hogy a megtakarítások felélése nem vezet egy fenntartható költségvetési pályához még a
háztartások életében sem, hát még az ország életében . Jelenleg a kormány erő ltetett ütemben
éli föl az erőszakkal államosított magán-nyugdíjpénztári vagyont, több száz milliárd forinto t
terveztek be ismét a költségvetésben ilyen célra azért, hogy a költségvetés felborított
egyenlegét ilyen módon foltozzák be . Úgy gondolom, ez olyan felelőtlenség, amely nem
hagyható szó nélkül .
Néhány gondolat az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó el ő irányzatok
alakulásáról : a kormány jelentős eredményként könyveli el azt, hogy a társasági adónál a
nyereségalapot 50 millió forintról 500 millió forintra emeli meg, és erre teszi lehetővé a
10 százalékos társasági adózárt. Ezt rendszeresen úgy kommunikálja, illetve a
költségvetésben is ilyen módon tálalja, hogy ez a kis- és középvállalkozók helyzetén segít ,
holott jellemzően nem a magyar kis- és középvállalkozókat gyötri az a gondolat, hogy mi t
kezdjenek az 50 és 500 millió forint közötti nyereségükkel, és hogy ez miért fog maj d
magasabb vagy alacsonyabb adókulccsal adózni . Ez teljesen nyilvánvalóan elsősorban a
közép- és nagyvállalatok helyzetének javítását szolgáló intézkedés, amit megpróbálnak
retorikai szinten a kisvállalkozók felé tett gesztusként értékelni .

Az általános forgalmi adót érintő tervezetrő l pedig csupán annyit, amikor 2009-ben
Tállai András jelenlegi belügyi államtitkár úr követelte a kormánytól azt, hogy általáno s
adócsökkentést hajtson végre, és fölvetette azt, hogy a kormánynak miért nincs más eszköze a
költségvetési problémák kezelésére csak az, hogy 2 százalékkal emeli az áfát . Ezt láthatjuk
végrehajtani a 2021-es költségvetésben is . A kormány úgy próbál 150 milliárd forintta l
javítani a költségvetés egyenlegén, hogy emeli az áfa összegét . Ez teljesen nyilvánvalóan sem
az ellenzékb ől megfogalmazott kritikákkal, sem pedig a Fidesz kormányra lépése utá n
megfogalmazott véleményekkel nincs összhangban .
Néhány szó a jövedékiadó-emelésekr ő l : 2009 tavaszától fogva a világgazdasági válsá g
közepén a Fidesz prominens politikusai hangosan követelték az általános jövedékiadó -
csökkentést az üzemanyagok estében, ezt aztán a szocialisták azzal reagálták le, hogy
2009 közepén megemelték az áfa összegét 5 százalékkal, és jelent ős jövedékiadó-növelést
hajtottak végre az üzemanyagok piacán . Majd aztán 2010-tő l ezt újabb, ezúttal differenciál t
mértékű jövedékiadó-növelés követte, amire a jelenlegi kormány tagjai - még akko r
ellenzékből - úgy reagáltak, hogy azonnali jövedékiadó-csökkentést kezdtek el követelni .
Megjegyzem, akkor még csupán 320 forintos üzemanyagárak mellett . Jelenleg azonban az t
láthatjuk, hogy a kormány 13 forinttal növelte a gázolaj jövedéki adóját, és ezzel maga i s
hozzájárul ahhoz, hogy az a tendencia, ami eddig megfigyelhet ő volt, miszerint csökken az
üzemanyagok belföldi felhasználása, egyre nagyobb lesz a benzinturizmus mértéke, az a
jövőben is fokozódni fog .
Amit el szeretnék mondani még lezárásként - röviden érintve az önkormányzati alrendszert - ,
hogy tavaly már több alkalommal is fölhívtuk a kormány figyelmét, hogy az államháztartá s
információs rendszerét meg kellene újítani . Ugyanis jelentős hiánytúllépés várható majd az
önkormányzati szektorban . Jelenleg annak lehetünk tanúi, hogy 0,2-es hiánytúllépés valósul t
meg az eredményszemléletű és a pénzügyi szemléletű hiány közti különbségekbő l adódóan, a
másik 0,2 százalékos hiány pedig azért valósult meg, mert az önkormányzati szektoron belü l
egész egyszerűen elszálltak az önkormányzatok, nem álltak a kormányzat rendelkezésére
időben az ezzel kapcsolatos államháztartási adatok, és csak idén, hosszas tagadás utá n
szembesült azzal, hogy az önkormányzati hiány túllépése tényelegesen megtörtént .



Ennek a kockázatnak a megismétlődését látjuk a jövő évi költségvetésben, már látjuk
azt, hogy az önkormányzatok finanszírozásának megváltoztatását célozza a kormány, azonba n
ezeknek a törvényjavaslatoknak a kidolgozottságát, megalapozottságát egyelőre nincs
módunkban megítélni, ugyanis ezeknek a részletes benyújtására vonatkozó kormányzat i
erőfeszítések egyelőre még csak kommunikációs szinten maradtak, és nyilvánvalóan nem
lehet megítélni azt, hogy mennyire lesz reális az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos pálya .
Egy azonban tény, hogy ha megnézik az önkormányzatok devizaadósságának szerkezetét ,
akkor látható, hogy nem csak a lakosságok és a vállalkozások vannak a devizaalapú é s
devizahiteleik alapján komoly bajban, hanem az önkormányzati szektorban is komol y
kockázatok vannak. Egész egyszerűen az önkormányzatok többsége jelenleg nem tudja, hog y
miből fogja majd az adóságát törleszteni, és félünk attól, joggal tarthatunk attól, hogy a z
önkormányzati vagyon áron aluli privatizációja ebben a nyomott gazdasági környezetbe n
2012-ben be fog következni, és önmagában ez is a költségvetés kockázati kitettségét fogja a
jövőben növelni .

Budapest, 2011 . október 18.

Volner János
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG A

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti 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 2012. évi költségvetési törvényjavaslat megalapozottsága már a tervezés módja miatt i s
kétséges . Az Állami Számvevőszék véleményében rámutatott, hogy a költségvetési javaslatot
alátámasztó dokumentumok, háttérszámítások hiányoznak, a javaslatban szerepl ő és az általa
helyszíni ellenőrzés során felvett adatok eltérnek egymástól . A költségvetési javaslat
tervezésének elégtelen voltát bizonyítja, hogy a költségvetés benyújtását követően két héttel
kiadott 1331/2011 . (X. 13 .) Korm. határozat hívja fel a fejezeteket irányító szervek vezetőit a
hiánycél betartása érdekében szükséges intézkedések kidolgozására, holott e tervezésne k
kellett volna megalapoznia a költségvetési javaslat kidolgozását . Az ASZ megállapítás a
szerint az augusztusban Kormány elé terjesztett költségvetési törvényjavaslat tervezete, se m
szerkezetileg, sem tartalmilag nem felel meg a költségvetési törvényjavaslat tervezetének .

A bevételek között új elem a korhatár alatti szolgálati nyugdíjasok ellátásának átalakítása és a
személyi jövedelemadó mértékével történ ő csökkentése. Álláspontunk szerint a már
megállapított juttatások önkényes és diszkriminatív megnyirbálása teljességge l
elfogadhatatlan, ami ellen határozottan tiltakozunk .

A 2012. évi költségvetési javaslat a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek állományának
szemszögéből is az elszegényedés és a megszegett ígéretek költségvetése . Illetményük
számítási alapjául szolgáló köztisztviselői illetményalap csakúgy, mint ebben az évben, 2012 -
ben sem nő , és a természetbeni juttatások összege sem emelkedik . Ráadásul tovább
folytatódik a Fidesz torz, jövedelmi különbségeket tovább növel ő adórendszerének
kiteljesítése, aminek eredményeként az állomány nagyobb része esetében nemcsak az
illetmény reálértéke, hanem nettó értéke is tovább csökken . A tényleges nettó bércsökkenés t
2011-ben is csak bérkompenzáció biztosításával lehetett elkerülni . A költségvetési javaslat
ismeretében az állomány egyelőre csak reménykedhet, hogy a szükséges kompenzációt 2012 -
ben is biztosítja a Kormány . Orbán Viktor szeptember 24-én a rendőr tiszthelyettesek avató
ünnepségén ígéretet tett arra, hogy a szolgálati nyugdíjakra kivetett adót az aktív állomán y
illetményemelésére fordítják 2012-ben. A költségvetési javaslat azonban nem teremti meg a



miniszterelnök által tett ígéret végrehajtásának költségvetési feltételeit, ami szinté n
alátámasztja a költségvetési javaslat megalapozatlanságát .

A védelmi költségvetés soha nem látott alacsony szintre csökken, ha a törvényjavaslato t
változatlan tartalommal fogadja el az Országgyűlés. A HM kiadási főösszege csupán a GDP
0,81 %-a, a védelmi funkcióra a GDP 0,69 %-t költi az állam . Az ÁSZ véleménye is rögzíti ,
hogy a Honvédelmi Minisztérium többletforrás igényét a törvényjavaslat nem vett e
figyelembe . Elkerülhetetlen, hogy ilyen nagyságrendű megszorítás már a csapatok ellátásá t
sem hagyja érintetlenül . Az alcímek közötti átcsoportosításokat is figyelembe véve a z
Összhaderőnemi Parancsnokság költségvetési támogatása 7,6 milliárd forinttal, a Honvéd
Vezérkar közvetlen szervezetei alcím költségvetése 2 milliárd forinttal, a HM Fegyverzeti é s
Hadbiztosi Hivatal költségvetése 24,5 milliárd forinttal csökken. A Honvédség katona
állományának költségvetési létszámkerete 1084 fővel, 20 510 főről 19 426 főre csökken. A
HM fejezet teljes költségvetési létszámkerete 2012-ben 25 427 fő , miközben csak a Magyar
Honvédség engedélyezett teljes létszámkerete 29 700 fő . Álláspontunk szerint a
törvényjavaslatban elő irányzott költségvetési támogatás még a jelenlegi struktúra fenntartását
sem lesz képes biztosítani, és a Magyar Honvédség alapfeladatainak ellátását veszélyezteti .

A költségvetési javaslat alapján a közbiztonság megerősítése továbbra is csak szlogen marad .
A rendőrség esetében a 2012-es költségvetési javaslat már eleve kisebb kiadási előirányzatta l
számol, mint az előző évi költségvetés eredeti elő irányzatai . Nemhogy nem biztosí t
többlettámogatást a rendőrségnek, hanem csökkenti a rendelkezésre álló forrásokat nemcsak
reálértéken, de még nominálisan is . Ez az összeg legjobb esetben is az alapfeladato k
változatlan színvonalú ellátását teszi lehetővé még feszítettebb gazdálkodás, az állomány még
nagyobb áldozatvállalása mellett . Érdemi költségvetési támogatás növekedés a büntetés -
végrehajtás szervezetrendszerénél látható, ami azonban pusztán a fogvatartotti létszá m
emelkedéséb ől adódó költségigények fedezetére alkalmas . A költségvetés javaslat
ismeretében valószínűsíhető , hogy a rendvédelmi szervek jöv ő év közepére ismét jelentős
adósságállományt fognak felhalmozni .

Összességében a 2012. évi költségvetés javaslat megalapozatlan . A rendészeti területen nem
biztosítja az ígért kibontakozás költségvetési feltételeit, míg a Magyar Honvédség
tekintetében már az alapfeladatok ellátását és a szervezetrendszer m űködését is veszélyezteti ,
miközben az állomány jövedelmi viszonyai tovább romlanak . Ezért a költségvetési javaslatot
általános vitára nem tartjuk alkalmasnak .

Budapest, 2011 . október 18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iváncsik Imre

alelnök
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Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365 . számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségbe n
maradt, az MSZP képvisel őcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77 . § (4) bekezdése
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az elszegényedés költségvetése

A költségvetés főbb adatait tekintve látható, hogy a jóléti funkciókra szánt források a GD P
arányában 2010-hez képest és 2011-hez képest is tovább csökkenek . Jövőre már csak a GD P
28,11%-a jut jóléti kiadásokra az államháztartás konszolidált kiadásait tekintve . Ezen belül
szerepelnek a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások, amik közé tartozik a szociáli s
ellátások, nyugdíjkiadások, családtámogatások . Ez 2010-ben még 17,27% volt, jöv őre már
csak 16,25% lesz .
Ezekbő l is látható, hogy a kormány milyen mértékben csökkenti a kiadásokat . Érdemes ezeket
részletesebben is áttekinteni .

2012-ben sem emelkednek a szociális transzfere k
2011-ben a Kormány több száz milliárd forintot adott a gazdagabbaknak, a fels ő adókulcs
eltörlésével . Ezzel szemben a munkanélküli, rászoruló családoknak járó ellátásokat, illetve a
gyermekes családoknak járó pénzbeli családtámogatásokat nem emelte . Így idén az infláci ó
miatt tovább folytatódott a támogatások reálérték-csökkenése .
A támogatások jövő évi befagyasztása és a 4,2%-os infláció, tovább csökkenti a juttatások
értékét . Olyan kiegészítő támogatások sem emelkednek, mint a lakásfenntartási támogatás eg y
négyzetméterre jutó alapösszege (450 Ft/nm), vagy a közgyógyellátás havi maximális keret e
(12 ezer forint) .
Mindezeket tetézik az áfa-emelések, az adórendszer változásai, amelyek többszázezer csalá d
mindennapi életét nehezítik meg .
Kiemelendő , hogy a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a lesz az eddigi 100% helyett . Ez azt jelenti, hogy
csökkentik a segély összegét (22 800 forintra), miközben a viszonyítási alapnak használt
nyugdíjminimum továbbra sem emelkedik (28 500 forint). Ez 18,4 milliárd forinttal csökkent i
az ellátásra szánt forrásokat .

Szociális normatívák
A szociális szolgáltatások állami támogatása 2012-ben sem emelkedik, így nem emelkedik a z
idősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek állami támogatása . Sőt az emelt



színvonalú bentlakásos intézményben élők támogatása több mint 50%-kal csökken (309 35 0
Ft/fő-rő l 127 130 Ft/fő-re) .
A jövő évi költségvetés tervezet szerint a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos é s
átmeneti intézményi ellátásokra szánt önkormányzatoknak nyújtott támogatás kerete 60%kal ,
több mint 30 milliárd forinttal csökken. Eközben az egyházi fenntartású intézményeknek
szánt források (kiegészítő normatíva) viszont 13 milliárd forintra nő , a 2011-re tervezett 6
milliárdról .
A pályázati úton támogatott szociális szolgáltatásokra (a támogató szolgáltatások, közösség i
ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont
finanszírozására) a jöv ő évi költségvetés tervezet szerint 4,4 milliárd forint áll maj d
rendelkezésre . A 2011-es költségvetésben még csak a támogató szolgáltatások, közösségi
ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásaként szerepelt ez a sor 7, 2
milliárd forintos kerettel . Ekkor még az utcai szociális munka normatív úton volt támogatva, a
krízisközpontok pedig nem voltak nevesítve . Tehát miközben növekszik a pályázati úton
támogatott szociális szolgáltatások köre, aközben a jelentősen csökken az ezekre adható forrás
nagysága .

Megszűnik a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Progra m
A "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladato k
támogatása" címen 2010-ben 80 millió forint, 2011-ben már csak 15,5 millió forint szerepelt a
költségvetésben . A nyári pótköltségvetésben ezt a kevés forrást is tovább csökkentették, köze l
3 millió forinttal . 2012-re már a sor sem szerepel a költségvetésben. Mindössze a nyári
gyermekétkeztetés, szintén befagyasztott . 2,4 milliárdos kerete tartalmazza a Program nevét
(„ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" címen) .

Létrejön a Nemzeti Szociálpolitikai Ala p
Eredetileg a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció tartalmazta a Nemzeti Szociálpolitikai Ala p
felállítását, amelyet a tárca felkérésére készítettek szakértők és amely „elbukott”, mivel a
Kormány azt nem támogatta annak ellenére, hogy több megfontolandó, támogatható eleme t
tartalmazott a pénzbeli segélyezés átalakításáról, a szociális szolgáltatások reformjáról (é s
annak ellenére, hogy hónapokig roadshow-ztak vele) . A Koncepció szerint a segélyek és a
szociális szolgáltatások finanszírozásának hátteréül szolgált volna egy ilyen Alap :
„Javasoljuk a Nemzeti Szociálpolitikai Alap létrehozását, amely az államháztartás részeként,
de elkülönült, önálló fejezetként kezelné a szociális terület forrásait, biztosítaná a lehet ő
leghatékonyabb ellátásokat, őrködne a minőség és költséghatékonyság szempontja felett . "
Röviden: A költségvetés szerint a Nemzeti Szociálpolitikai Alap többek között a korhatá r
alatti ellátások finanszírozását fogja biztosítani . Így mindez, ahelyett, hogy egy fontos és a
szegénység enyhítését, a szociális rendszer átláthatóságát szolgáló Alap lenne, els ősorban a
szerzett jogok elvételének szimbólumává válik : a nyomor kasszájává.

Nyugdíjak
2012-ben a nyugdíjemelés 4,2%-os lesz . A méltányossági alapon megállapításra kerül ő
nyugellátásra 200 millió forint, a méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700 millió forint, a z
egyszeri segélyre 500 millió forint van betervezve . Tehát ezek az összegek sem emelkednek
jövőre sem .
A Nyugdíjbiztosítási Alap „profiltisztítása” jegyében a korhatár alatti nyugellátáso k
átkerülnek a Nemzeti Szociálpolitikai Alapba (NSZA), ez közel 313 milliárd forintot jelent .

Korhatár alatti ellátások (millió forint )
Szolgálati ellátás 94 347,80
Korkedvezményes ellátás 28 760,40



Előrehozott öregségi ellátás

	

189 621,5 0

Mindehhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 17,7 milliárd forintot ad át az NSZA-nak, ami
megegyezik a korkedvezmény biztosítási járulék címen szedett bevétellel, magyarán a
korkedvezményhez beszedett járulékot is átadják nem csak a kiadást .
Összehasonlításul : A szolgálati ellátásokat a 2010-es költségvetésben lehetet átlátni, aszerin t
77,4 milliárd forintot szántak a korhatár alatti szolgálati ellátásokra, legalábbis a különböz ő
tárcák összesen ennyi pénzt adták át az Ny. Alapnak. A korkedvezményes ellátásra 2010-ben
115 milliárd forint, előrehozott nyugdíjakra pedig 244 milliárd forintot költöttek (ONY F
adatok) .

Rokkantnyugdíja k
A korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági ellátások mindhárom csoportja, valamin t
a rehabilitációs járadék finanszírozása pedig átkerül az Egészségbiztosítási Alapba . Ehhez a
Nyugdíjbiztosítási Alap 206 milliárd forintot ad át az E . Alapnak . További 136 milliárd
forintot ad ehhez a központi költségvetés .
Az E . Alapba befolyt pénzekbő l rokkantsági ellátásokra 284 milliárd forintot terveznek, a
korábban az NEFMI-nél szereplő egészségkárosodási járadékokra 58 milliárd forinto t
szánnak. Ez összesen 342 milliárd forint, ami 39 milliárd forinttal kevesebb, mint az ide i
kiadások .
A korbetöltött rokkantnyugdíj akról semmilyen információ nincs az Ny. Alap
költségvetésében, így nem lehet kibogozni, hogy a Széll Kálmán Tervben vállalt
kiadáscsökkent ő lépések miként valósulnak meg a 2012 . évi költségvetésben .

Az Állami Számvev őszék jelentésében több ponton bírálta a költségvetés t
„A 2012 . évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat megalapozottságáról teljes kör űen nem
lehetett véleményt mondani, egyrészt a 2012. évi bevételi elő irányzat-tervezetek jelentős
részét alátámasztó dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, másrészt a
jegyzőkönyvben rögzített és a költségvetési törvényjavaslatban megjelen ő adatok eltérései –
amelynek okait csak részben, hátterét egyáltalán nem ismeri az ASZ – miatt .
A Széll Kálmán Terv hét pontból álló intézkedési csomagja a 2012 . évre 550,0 Mrd Ft-os
megtakarítást tervezett . Alátámasztottság hiányában 388,0 Mrd Ft megtakarításról mé g
részben sem tudtunk véleményt mondani . ”
„A lassuló gazdasági növekedés, a 2012 . évi költségvetési javaslatot megalapozó törvény i
változások következtében véleményünk szerint a tervezettnél jobban n ő a szociálisan
támogatásra szoruló egyének, családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelte n
a pénzbeli szociális juttatások és az ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatáso k
összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os – csökkentése kockázatos, az önkormányzatok
részére biztosított 2012 . évi költségvetési el ő irányzat nem nyújt fedezetet a felmerül ő igények
kielégítésére . A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-os csökkentése a munkár a
ösztönző hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összeg e
22 800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban
részesülők megélhetését nehezíti . „

„A 2012 . évi költségvetési törvényjavaslatban a közfoglalkoztatás szervezéséhez é s
lebonyolításához biztosított támogatások összege, szerkezete, többcsatorná s
finanszírozási rendszere nem átlátható . Ezek a támogatások az önkormányzati fejezet
elő irányzatai között elkülönülten nem szerepelnek (az ehhez biztosított önrész támogatás a
beépül a pénzbeli szociális ellátások keretösszegeibe), a feladatellátás szervezését ,
koordinálást végző BM fejezetében az ehhez kapcsolódó költségek (személyi, dologi)



nevesítetten nem jelennek meg . A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök az MPA kiadása i
között „startmunka programok” elnevezéssel szerepelnek . "

Megalapozatlan költségveté s
A költségvetés megalapozatlan . Ezt bizonyítja, hogy 2011 . október 13-án megjelent Magyar
Közlöny a 2012-es költségvetés szempontjából kiemelten fontos kormányhatározatot ( A
Kormány 1334/2011 . (X.13 .) Korm. határozata a 2012 . évi hiánycél tartását biztosító
intézkedésekről) közölt. Miközben a költségvetési törvény tervezetének benyújtásár a
szeptember 30-án került sor, amelyet – a kormányzati nyilatkozatok és a nyilvánosságr a
hozott menetrend szerint – hosszas egyeztetések el őztek meg . Elviekben ezen egyeztetése k
célja az volt, hogy a költségvetési törvény tervezetébe olyan számok kerüljenek, amelyek a z
adott feladat végrehajtásához elegend őek, illetve amelyekkel a törvénytervezetben
meghatározott kiadási el ő irányzatok teljesülnek, tartva ezzel a vállalt 3% alatti hiánycélt . A
kormányhatározatban foglaltak értékelésénél kiemelend ő szempont még, hogy a részlete s
költségvetési számokat tartalmazó fejezeti köteteket a kormánynak 2011 . október 14-én
kellett benyújtani az Országgyűlés elé. A megjelent kormányhatározat tehát azért fontos, mer t
megtudtuk belőle, hogy a már benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szerepl ő
megtakarításokat illet ően ezidáig nem készült intézkedési terv ; a fej ezeti kötetek mögött
nincsenek jóváhagyott, ütemezett, és számokkal alátámasztott intézkedések ; a benyújtott
költségvetésben szerepl ő megtakarításokat alátámasztó jogszabály-tervezete nem készültek
el ; a fejezetet irányító vezetőnek 2011 . október 14-én – 1 napos határid ővel - kellett
intézkedési tervet (ütemezés a szükséges jogszabály-módosításokról, valamint az
intézményrendszert érintő változásokról) készíteni azok végrehajtását illetően; az így
elkészített intézkedési terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium 5 naptári nap alatt átnézi é s
módosításra visszaküldi vagy jóváhagyja azokat ; majd 2 napon belül jelentést készít a
kormánynak az intézkedési tervekr ő l és azok jóváhagyásáról, szükség esetén javaslatot tes z
egyéb intézkedésekre .
Mindez azt jelenti, hogy az egyes költségvetési fejezetek tervezését a miniszterek (kb .
augusztusban) úgy végezték el, hogy azokat intézkedések azóta sem alapozzák meg . A
fejezeti kötetetekben megadott számok mögött azóta sincs érdemi intézkedési terv . Az
átlátható és kiszámítható költségvetés szempontjából egyik változat sem elfogadható . Az
eddigi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati cselekvés egyértelmű bizonyítéka annak ,
hogy a kormány valós, intézkedésekkel alátámasztott költségvetési javaslattal nem
rendelkezik, és várhatóan módosító javaslatokon keresztül fogja korrigálni a költségvetés má r
benyújtott tervezetét, így akadályozva az átláthatóságot, tervezhet őséget és kiszámíthatóságot .
Természetesen nem csak a fejezeti számok, hanem a költségvetés fő bevételi/kiadási számai
vonatkozásában is kétségeket vet fel egy ilyen feladat ilyen id őzítéssel történő kiadása, mive l
ebbő l világosan kiderül, hogy a kormánynak 2011 . október 14-én fogalma sem volt, hogyan
fogja végrehajtani vállalásait .

Mindezeket figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2012 . évi költségvetésről szóló
T/4635. számú törvényjavaslatot az MSZP nem támogatja .

Budapest, 2011 . október 18 .

.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szűcs Erika
(MSZP)

'rszággyűlési képviselő



Az Országgyű lé s
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségbe n
maradt, a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77 . ' (4) bekezdése
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Általánosan elmondható a 2012-es költségvetés még mindig nélkülözi a vagyonleltárt ,
véleményünk szerint e-nélkül viszont nem lehet felelősségteljesen reális költségvetést
készíteni .

A költségvetés szellemisége elfogadhatatlan, mely szerint az adósságszolgálat és a hiánycé l
mindenáron történő teljesítése az elsődleges, és az egész javaslat ennek „rendelődik alá”. Ezt
a koncepciót támogatni nem tudjuk, fontosnak tarjuk, hogy legalább a rövid távú adósság
átütemezés valósuljon meg, ezáltal valós munkahelyteremtés induljon el, mely a gazdasá g
fellendüléséhez vezetne . A költségvetés megszorításai „zsákutcában” tartják a magya r
gazdaságot és nem el ősegítik annak fellendülését .

A költségvetési elvek, mint áttekinthetőség, egységesség, összehasonlíthatóság, ésszer űség,
részletesség továbbra sem teljesül .

Elfogadhatatlannak tartjuk a gyermektartásdíj megel ő legezésének törvényi csorbítását, ezze l
az egyébként is hátrányos helyzetben lév ő gyermekek teljes megalázását.

Kifogásoljuk, hogy a családok támogatásául szolgáló juttatások összege immáron negyedi k
éve, befagyasztott állapotban marad, ezzel párhuzamosan elítéljük azt az „országvédelm i
költségvetést” mellyel a magyarság jövőjét „felfalják” . Ez a költségvetés nem megfelel ően
támogatja a gyermekvállalást, a gyermekeket vállaló munkából él ő családokat, ezzel még
rosszabb állapotba sodorja a munkából élő családokat és tovább rontja az egyébként i s
katasztrofális demográfiai helyzetet .

Kifogásoljuk, hogy komoly elvonások lesznek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeteihez
tartozó intézményektő l, a változások indoklása sok esetben nem elfogadható .



Kifogásoljuk továbbá azt, hogy bizonyos címsorok összevonásával az úgynevezett „feket e
doboz"-t hoztak létre, így az egységesített sorba besorolt szervezetek, intézmények,
programok, támogatása nem látható, így érdemben nem értékelhet ő .

A rehabilitációs hozzájárulás rendszerének átláthatósága továbbra sem valósul meg .

A 2012-es költségvetés továbbra sem a magyar társadalom, hanem egy sz űk réteg érdekeit
szolgálja .

Fentiek miatt a törvényjavaslatot általános vitára nem találtuk alkalmasnak .

Budapest, 2011 . október 19 .



Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségbe n
maradt tagjaként – a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi
véleményt terjesztem elő:

AZ LMP nem tud támogatni egy olyan költségvetési tervezetet, mely szerint a szociáli s

területet érintő megszorítások politikája az el őző évek után jövőre is tovább folytatódik . Nem

tartjuk elfogadhatónak a következ őket :

Összefoglaló megállapítások :

A 2012-es költségvetés azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a szociális ellátások é s

szolgáltatások rendszere a jövő év egyik nagy vesztese lehet . Különösen fájó a magyar

szociálpolitika folytatódó leépítése, szisztematikus megszorítása a gazdasági válság éveiben .

A leszakadó rétegek számára egyre inkább eltűnik az a szociális háló, ami megakadályozn á

ellehetetlenülésüket, a szegénységben él ők pedig szinte teljes mértékben elesnek a

felemelkedés, kiszolgáltatott helyzetb ő l való kitörés lehetőségétő l .

A pénzbeli támogatások rendszerével kapcsolatos megállapítások :

A költségvetési tervezet szerint a különböz ő pénzbeli támogatások többsége gyakorlatilag

nem emelkedik, ami általános reálérték csökkenést vetít el őre jövőre is – évek óta nem



emelkedő , befagyasztott ellátásokról van szó . Ez a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci

helyzetben megengedhetetlen az LMP szerint . Különösen problémásnak tartjuk a családi

támogatások stagnálását ) (családi pótlék, GYES, GYET, anyasági támogatás, stb .), hiszen

ezek az univerzális, vagyis csoportosan célzott ellátások az alacsony keresetűek,

nélkülözésben élők számára különösen fontosak ; a szegénység elleni küzdelmet szolgálják .

Az univerzális ellátások szegénység enyhítő, illetve megelőző hatása kimutathatóan

hatékonyabb, mint a segély típusú ellátások esetében .

A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapítások:

A szociális szolgáltatások kiszolgáltatott helyzete jöv őre se változik. A gyermekek, idősek ,

fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok számára nélkülözhetetlen

szolgáltatásokat nyújtó intézmények működése a korábbi évek elvonásai után jövőre még

inkább veszélyeztetetté válhat. A költségvetésben a finanszírozásukra szolgáló normatívá k

egy kivételével nem emelkednek, ami jövőre ismét a támogatások reálértékének csökkenésé t

vonja maga után. Ezen felül több speciális ellátás, például a támogató szolgálatok fenntartás a

végképp ellehetetlenülhet, a finanszírozásukra szolgáló pályázati rendszer ugyanis radikáli s

megszorítást szenvedhet e13 . Az LMP nem tartja elfogadhatónak a szociális szolgáltatások

rendszerét az infláció eszközével újra megszorító, több esetben forrásokat elvonó politikát . A

társadalmi folyamatokat figyelembe véve, a szociális rendszerre jövőre még nagyobb nyomá s

nehezedhet. A források kivonása helyett fejlesztésekre, forrásbővítésre lenne szükség .

A lakhatási támogatásokkal, lakáspolitikával kapcsolatos megállapítások :

A költségvetési tervezetb ő l inkább a felső középosztályt, valamint a legtehetősebbeket célzó,

a leszakadó és szegénységben él ő társadalmi rétegekre kevesebb figyelmet és forrást fordító

lakáspolitika képe rajzolódik ki . Az Otthonvédelmi akcióterv a devizahitelesek tömege s

problémája ellenére érdemi és széles körű megoldásra nem alkalmas . A beharangozott új

Otthonteremtési program is csupán pár ezer emberen fog segíteni, forrásai nagyon szűkösek .

1 T/4365. számú törvényjavaslat Magyarország 2012 . évi költségvetéséről, XX. fejezet, 21 . 1 . Nemzet i
Szociálpolitikai Alap
2T/4365. számú törvényjavaslat Magyarország 2012 . évi költségvetéséről, IX . fejezet, 3. 11 . Normatív
hozzájárulások - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai és 3 . 12 . Normatív hozzájárulások -
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátáso k
3T/4365 . számú törvényjavaslat Magyarország 2012 . évi költségvetéséről, XX. fejezet, 20 . 19 . 4 . Támogató
szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz ő rendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpon t
finanszírozása



Az LMP számára úgy tűnik, hogy a kormányzat nemcsak a lakhatási szegénységben él ők

problémáit hagyja figyelmen kívül, de a lakásuk elvesztésével fenyegetett, leszakadó rétege k

számára sem tud érdemi megoldásokkal el őállni .

A különböző szociális tevékenységet ellátó szervezetekkel kapcsolatos megállapítások:

A költségvetési tervezet jövőre le kíván mondani számos, szociális célokat szolgáló civil

szervezet, alapítvány támogatásáról is 4. Ezek a szervezetek sokrétű, komplex feladatokat

látnak el, jövőjük teljesen bizonytalanná válhat a költségvetési támogatások elvonásával ,

megszüntetésével . Az alapítványok ellehetetlenülése esetén az LMP nem látja azokat az

eszközöket és programokat, melyek átvennék ezen szervezetek korábbi szerepvállalását ,

ellátnák korábbi feladataikat .

A Nemzeti Szociálpolitikai alappal kapcsolatos megállapítások :

A 2012-es költségvetési javaslat új eleme a Nemzeti Szociálpolitikai Alap létrehozása5. Az

alap azonban nem alkalmas arra, hogy az államháztartás részeként elkülönült és önáll ó

fejezetként kezelje a szociális terület forrásait . Az LMP nem látja annak garanciáit, hogy az

alap a tervezett formájában hogy fogja az eddigieknél hatékonyabb gazdálkodást szolgálni, a

költséghatékonyság és hogyan fogja minőség szempontjait érvényre juttatni . jelenlegi

formájában az alap csupán egy új címszámként szerepel a költségvetési tervezetben, al á

könyvelték a különböző szociális kiadási tételeket, ráadásul azoknak is csak bizonyos ,

kiválasztott részeit . Hiányzik belő le többek között a szociális szolgáltatások finanszírozása .

Budapest, 2011. október 19.

4T/4365. számú törvényjavaslat Magyarország 2012 . évi költségvetésérő l, XX. fejezet, 20 . 30 . 25 . Szociális,
társadalmi, civil és non-profit szervezetek

T/4365 . számú törvényjavaslat Magyarország 2012 . évi költségvetésérő l, XX. fejezet, 21 . Nemzeti
Szociálpolitikai Alap



Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottság a

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséró7 szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazása során kisebbségben maradt tagjaként — a Házszabály
77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Az LMP véleménye szerint a 2012 . évi költségvetés minden korábbinál nehezebb helyzetb e
hozza a kulturális intézményeket és az egész kulturális ágazatot . Bár egyfajta általáno s
gazdaságpolitikai keretben beszélhetünk arról, hogy a magyar gazdaság „elrugaszkodik”
például az euroválságtól, de egyúttal elrugaszkodik az elmúlt évtizedeknek attól a tradíciójátó l
is, hogy a magyar kormányzat fontosnak tartja a kulturális intézményeket és a nemzeti kultúra
megőrzését .

Számításaink szerint a tavalyi költségvetésben eredetileg 39 milliárd forint állt rendelkezésre
kulturális célokra, amelyb ő l év közben 5 milliárd forintot zároltak ; a mostani számok szerint
úgy tűnik, a teljes kulturális költségvetés 30 milliárd forint alá fog csökkenni .

Az elmúlt időszakban már számos vészjelzést adtak a kulturális intézmények és a kulturáli s
szféra alkotó szerepl ő i, hogy az esetleges további megszorítások gyakorlatilag ellehetetlenítik
az intézményeket . Példa erre a közgyűjtemények helyzete : a tavalyi költségvetésben az állami
fenntartású közgyűjtemények költségvetési támogatása az eredeti tervben szerepl ő közel 1 1
milliárd forintról 8 milliárd forintra esik vissza ; a személyi juttatásokra szánt keret pedig 8
milliárd forintról 6,3 milliárd forintra csökken. Ez azt jelenti, hogy — mivel további
bércsökkenésre nincs lehet őség — a szektorban körülbelül 15-20 százalékos létszámleépítésre
fog sor kerülni. Ez túl azon, hogy önmagában elfogadhatatlan, rövidtávon is további terheket
ró a költségvetésre . Emellett — a salátatörvény kapcsán — az is látható, hogy a kultúrát érintő
módosítások egyikeként az egyébként törvény szerint kötelező szakmai továbbképzéseket és
dokumentumvásárlási kötelezettséget a törvény kiveszi, arra hivatkozva, hogy erre nem lesz
pénz .

Az LMP különösen aggályosnak tartja, hogy a megyei intézményrendszer államosítás a
kapcsán is számos törvényi és költségvetési bizonytalanság tapasztalható . A költségvetési
törvény tervezetéből jelenleg nem olvasható ki, hogyan fog megtörténni a megyeib ő l a
közvetlen állami fenntartás alá kerülő kulturális intézményeknek (példáu l
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közgyűjteményeknek és közművelődési intézményeknek) a finanszírozása. Az ÁSZ jelentése
szerint az előadó-művészeti törvény alá sorolt intézmények a kormányhivatalok fenntartás a
alá fognak kerülni, amelyek működtetésére a KIM fejezetében áll rendelkezésre forrás .
Azonban ott ezt a pénzt nem találtuk meg. Épp ezért szeretném nyomatékosítani a kérdéseme t
a kormányzat felé, hogy a megyei intézmények átadásával kapcsolatosan milyen terve k
vannak, pontosan milyen lesz ezeknek a felügyelete, és milyen költségvetési sorban kell
megnézni azt az összeget, amit ezek az intézmények kapni fognak . Azt látjuk ugyanis, hogy
más fejezetekben csökkentek a tételek, de az nem látszik, hova lettek ezek a tételek átvezetve .

Az LMP a megyei intézmények államosításával kapcsolatosan egyébként általába n
valamennyi egyéb területen – például szociális és oktatási területen is – úgy gondolja, hogy az
állami közszolgáltatások ésszerű megszervezése és a területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése
érdekében akár még el is tudnánk fogadni az államosítást . Jelenleg azonban csupán annyi t
látunk a folyamatból, hogy semmi nem biztos, nem tudjuk, milyen módon fognak ezek az
intézmények, közszolgáltatások megszervezésre kerülni, csak az látszik, hogy kevesebb forrá s
áll rendelkezésre, és ez a nagyon súlyos forráskivonás drámai mértékben meg fogja nehezíten i
a kulturális intézmények sorsát .

Ez a költségvetés, ha ebben a formában fogadjuk el, a magyar nemzeti kultúrának óriási
pofon. Megértjük, hogy a gazdaság nehéz helyzetben van, de a kulturális bizottsá g
alelnökeként ezt a költségvetést nem tudom elfogadni, és semmilyen indoklást nem tudo k
elfogadni a nemzeti kultúra alapvet ő intézményeinek ilyen mértékű megsarcolására .

Budapest, 2011 . október 19 .

Karácsony Gejrgely
LMP



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – a Házszabály 77.

§ (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012. évi költségvetési javaslat esetleges megvalósulása a magyar kultúra nyomorb a
döntéséhez egyenes út . A költségvetési javaslat kulturális kiadásokat érint ő fejezete már az
egyébként radikálisan csökkentett 2011 . évihez képest is több mint elszomorító, a 2010 . év i
költségvetéshez képest pedig mintegy 35-40 százalékos csökkentést jelent . Ilyenre az elmúlt
több mint negyed évszázadban nem került sor . Külön ki kell emelni, hogy a költségveté s
révén a magyar közművelődés ellehetetlenítése történik meg. A magyar közművelődés
intézményrendszerében programköltségvetésre gyakorlatilag nem jut pénz, és az
intézményfenntartás is szinte ténylegesen lehetetlenné válik . Mindez elsősorban a művelődési
intézményeket, a közép- és kistelepülések közművelődését érinti tragikusan. A Kulturáli s
Allamtitkárság ezen költségvetés révén gyakorlatilag fölöslegessé válik, hiszen pénzátutaló ,
„postás” szerepen kívül más feladata nem nagyon marad. Jól megfigyelhető , hogy a kulturáli s
élet azon területei, amelyek még időben kiszakadtak a Kulturális Allamtitkárság hatásköréb ől
– ami önmagában szakmai hiba, de politikai realitás –, bár költségvetésükben súlyos
csökkenést könyvelhetnek el, mégis ez a csökkentés kisebb mértékű , mint a Kulturáli s
Államtitkársághoz tartozó művészeti vagy közművelődési intézményrendszer
költségcsökkentése . Így van ez a Közigazgatási és igazságügyi Minisztériumhoz tartozó
Balassi Intézet esetében (külföldi magyar kulturális intézetek), vagy a Nemzetgazdaság i
Minisztériumhoz tartozó filmtámogatással foglalkozó kormánybiztos esetében . A kulturális
költségvetés egészére jól jellemző az előadó-művészeti törvény utóbbi másfél éve, amikor is a
kormánytöbbség két alkalommal módosította a törvényt, mindkét alkalommal több, illetv e
átalakított feladatot építve be a rendszerbe, ám ezzel szemben mindkét évben a
költségvetésben egyre kevesebb pénz jutott az el őadó-művészeti törvényre .
Összefoglalva : a 2012. évi költségvetés kultúrával foglalkozó részei ugyanúgy elzárják a z
előrelépés lehetőségét a kulturális élet szereplői és intézményei el ől, ahogy a költségvetés
egésze az országunk előrelépése elől . A költségvetés készítői már a szinten tartás
lehetőségéről is lemondtak. A kultúra pedig a teljes kormányzati hierarchia legutols ó
szereplője. Mindezek alapján a költségvetés kulturális fejezete éppúgy, mint a költségveté s
egésze számunkra elfogadhatatlan, elfogadását elutasítjuk és jó szívvel ezt javasolju k
többségi képvisel őtársainknak is .

Budapest, 2011 . október 17.
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Az Országgyűlés
Külügyi bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77 . sS' (4) bekezdése alapján az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat is egyértelm űvé teszi, hogy a Fidesz
gazdaságpolitikája ugyanarra az illúzióra épül, amely már az el őző kormányzása idején
jellemző volt: belső keresletélénkítés az állampolgároknál hagyott, vagy nekik juttatot t
jövedelmek emelésével, ezáltal egyszerre növelve az életszínvonalat és a bels ő keresletet .

Az elképzelés korábban is megalapozatlan volt, és ma is az, mivel az összefüggés a z
elkölthető jövedelem és a hazai termékek fogyasztása között áttételes és részleges .
Megalapozatlan, mert az alacsony hazai versenyképesség miatt a fogyasztók el őnyben
részesítik az importtermékeket, amelyek azonos árszint mellett magasabb min őséget
nyújtanak, mint hazai termelésű helyettesítő termékeik .

A Kormány a kilábalási stratégiáját az érdemi reformok helyett a magas jövedelműeknek
nyújtott adócsökkentést kompenzáló kiadásnövelésre építi .
A foglalkoztatás-bővítés szükségességét felismerték ugyan, a valódi megoldand ó
problémákkal azonban ezen a területen sem mertek szembesülni . A foglalkoztatás alacson y
foka a magas foglalkoztatási költségekből ered. A foglalkoztatási költségek csökkentése
ugyanakkor csak a járulék-alapon finanszírozott állami szolgáltatások hatékonyságána k
növelése, vagyis szerkezeti reformok által lehetséges .



A meghirdetett stratégiai elképzelést az állam egyszeri bevételeinek bázisán erő ltetve
hajtották végre . Igy került sor a magánnyugdíjpénztári megtakarítások elvonására és a
különadók kivetésére .
Logikus és önmagában támogatható is a Kormány államadóság ellen meghirdetett harca .
Ezzel a gazdaságpolitikával azonban ez tartósan megvalósíthatatlan, hiszen el őre látható ,
hogy a magyar költségvetésben a következ ő években a GDP 5-7 %-ának megfelel ő , 15 éves
távlatban pedig a GDP 10-12 %-át kitevő hiány keletkezhet .

A Külügyminisztérium 2012-es költségvetésével kapcsolatos megállapítások :

Negatív hatásokkal és következményekkel fog járni, hogy a Külügyminisztérium az előző
évinél alacsonyabb költségvetésb ől, sokkal szűkösebb körülmények között kényszerü l
gazdálkodni, feladatait ellátni .

A törvényjavaslat három nagyobb többlet feladatot jelöl meg : a kedvezményes honosítást az
ENSZ BT nem állandó tagságot, és a NEFE támogatást. Nem található meg azonban, hogy a
többletköltségek milyen fejezeti sorokon jelennek meg, és milyen összegeket tesznek ki .
Kérdés továbbá, hogy a NEFE támogatás esetében a bruttó nemzeti jövedelem 0 .17%-át
kitevő Európai uniós vállalásunk 2012-ben teljesíthet ő lesz-e?

A III. fejezet I . pontban nem ismerhető meg, hogy a Központi Igazgatás cím alatt szerepl ő ,
„csekély számú megbízási szerződés” milyen tartalmakat és összegeket takar .

A III . fejezet 2 . pont, a Külképviseletek Igazgatása címben egy zárójeles megjegyzés erejéi g
szól az ellátmánypótlék mérséklésérő l, az iskolázási támogatás mértékének csökkentésérő l, a
szolgálati lakások bérleti díjának költségmegosztásáról . Nem tudhatunk meg viszont semmi t
az elvonások okairól, és mértékér ő l .

Az átláthatóság növelése érdekében célszerű lenne, ha a 2012-es költségvetés külön soro n
szerepeltetné az Allami Protokoll kiadásait. Emellett az államfő közjogi funkcióját figyelemb e
véve, érthetetlen a számára tervezett méltatlanul alacsony összeg .

Összességében megállapítható, hogy a 2012 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat
megalapozatlan és ezért alkalmatlan. Meghirdetett céljaival szemben teljesen mást
eredményez, mint amire szükség lenne, amire a választópolgárok is várnak : gazdaság i
növekedés helyett visszaesést, munkahelyteremtéssel szemben növekv ő munkanélküliséget,
adócsökkentés helyett jelentős adóemeléseket fog eredményezni .

A 2012-es költségvetés az elmúlt húsz évben legnagyobb megszorítását jelenti Magyarorszá g
számára .

Budapest, 2011. október 18.

(aláírás)
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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

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

A tágabban értelmezett környezet-, természetvédelmi és vízügyi szakterület ismét a
költségvetés egyik vesztese lett . A kormány ott b ővít forrásokat, ahol nem kellene (az
Agrármarketing Centrumnál például tízszeres a bővülés, a hulladék-gazdálkodási feladatok
támogatására szánt 15,2 milliárd célja is kérdéses, mivel állami feladatátvállalás nem történik ;
a lakosság és a gazdálkodók hulladékkezelési kiadásai is nőnek. Ellenben forráscsökkenté s
látható ott, ahol egyértelműen forrásbővítésre lenne szükség.

A környezeti kármentesítés a tervezet szerint kikerült a költségvetésb ő l finanszírozott állami
programok közül - nem világos, hogy mi lesz a folyamatban lévő kármentesítési programok
sorsa .

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal támogatása 14,3-milliárdról 5,2 milliárdra csökken ,
miközben az állatvédelmi törvény tervezete új állatvédelmi hatósági feladatokkal ruházza fel ,
ki kell építenie a faanyag-eredet igazolási rendszert, sőt az élelmiszerlánc ellenőrzésében is
több feladatot kap . A részadatokból jól látszik, hogy az elvonás elsősorban a személyi
kiadásokat érinti - ilyen mértékű megszorítást kizárólag drasztikus létszámcsökkentéssel lehe t
elérni, ami nyilvánvalóan veszélyeztetni fogja az MgSZH működőképességét .
Hasonló a helyzet - de ennél is ijesztőbb elvonási arányokkal - a Földmérési és Távérzékelés i
Intézetnél . A FÖMI működési költségei 23 milliárdról 1,6 milliárdra csökkennének, ami a
legnagyobb arányú intézményi megszorítás a költségvetésen belül . Igaz, hogy a földhivatalok
átkerültek a kormányhivatalokhoz, de ilyen mérték ű költségvetési csökkenés mégis riasztó
képet vetít előre, ez gátja lehet az új birtokpolitika hatékony végrehajtásának .

Káros és veszélyes az agrárkutató intézetek 500 millió forintos (közel 30 százalékos )
forráscsökkentése is - ezt a számok szerint ugyancsak a személyi területről vonják el, ami
leépítéseket, a tudományos kapacitás erő teljes csökkenését vetíti előre .

A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 136 millió forintos támogatása már tavaly is nagyon



kevés volt, ezt 127 millióra csökkentené a kormány, megmutatva, mennyire lényegtelenne k
tartja az élelmiszerbiztonságot, és általában a magyar fogyasztókat .

Az Agrármarketing Centrum tízszeres forrásb ővülésének semmilyen ésszerű indokát nem
látjuk - gyakorlatilag a teljes b ővülés a dologi kiadások területén valósul meg, ami ilyen
volumenben elsősorban gépjárműbeszerzést jelenthet . Ennél, vélhetően, lennének indokoltab b
kiadásai is az államnak .

Különösen furcsa a Vízügyi Igazgatóságok átszervezése : ez a tétel egyrészt átkerült a BM
fejezetébe, ami ellentmond a környezetvédelmi minisztérium megszüntetésekor használt
kormányzati érvelésnek (egy kézben az összes környezeti er őforrás) . Másrészt nagyarányú
költségcsökkentésen estek át az Igazgatóságok: 11 helyett 8,2 milliárd szerepe ebben a
költségvetési sorban, ami szintén közel 30 százalékos csökkenés. A jelek szerint a kormány
már tudja, hogy nem lesz jelent ős ár- és belvíz 2012-ben - mert különben ez a pénz biztosa n
kevés lesz !

Budapest, 2011 . október 19.

(aláírás)



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szőlő T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77 . § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Fidesz gazdaságpolitikája ugyanarra az illúzióra épült, amire már el őző kormányzásuk alatt .
A belső keresletélénkítés az állampolgároknál hagyott, vagy nekik juttatott jövedelmek
növelésével, ezáltal egyszerre növelve az életszínvonalat és a belső keresletet .

Az elképzelés megalapozatlan, mert az összefüggés az elkölthet ő jövedelem és a haza i
termékek fogyasztása között áttételes és részleges . Megalapozatlan, mert az alacsony haza i
versenyképesség miatt a fogyasztók el őnyben részesítik az importtermékeket, mivel azok
azonos árszint mellett sokkal magasabb minőséget nyújtanak, mint hazai termelésű
helyettesítő termékeik. Ezért nincs növekedést ösztönz ő hatása a magas jövedelműek
adócsökkentésének .

Érdemi reformok helyett a Kormány kilábalási stratégiáját kiadásnövelésből finanszírozott
adócsökkeiitésre építi .
Felismerték a foglalkoztatás-b ővítés szükségességét, ugyanakkor ezen a területen sem merte k
szembesülni a valódi megoldandó problémákkal . A foglalkoztatás alacsony szintje a
potenciális munkavállalók alacsony tudásszintje és a magas foglalkoztatási költségek közö s
eredője. Ugyanakkor a foglalkoztatási költségek csökkentése csak a járulék-alapon
finanszírozott állami szolgáltatások hatékonyságának növelése, vagyis szerkezeti reformok
által lehetséges .

Az eredeti stratégiai elképzelést az állam egyszeri forrásainak bázisán er ő ltetve
végrehajtották. Vagyis megvalósult a magas jövedelműek adócsökkentése, megkezdődött az
állami tulajdon arányának növelése és a foglalkoztatásban betöltött állami szere p
kiszélesítése .

Logikusnak tűnik a Kormány államadóság ellen meghirdetett harca is .



Mivel gazdasági stratégiájuk megbukott, az egyetlen lehet őség az összehúzódás, másképp az
államadósság csökkentése . Ez magyarázza, hogy miért állítja mai gazdaságpolitikáj a
középpontjába a kormány az államadósság elleni küzdelmet, miközben a jelenlegi 75% körül i
szint európai és világviszonylatban is jónak, sőt, fenntarthatónak mondható . Fenntarthat ó
lenne, ha nem látszana, hogy a magyar költségvetésben a következő években a GDP 5-7 % -
ának megfelelő , 15 éves távlatban pedig a GDP 10-12 %-át kitev ő hiány keletkezett .

Le kell szögeznünk, hogy ez a költségvetés mer őben mást hozott, mint amire a
választópolgárok vártak : gazdasági növekedés helyett visszaesés következik ,
munkahelyteremtéssel szemben növekv ő munkanélküliség, adócsökkentéssel szemben
jelentős adóemelések .

A Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésében nagyon sok bizonytalan számadat szerepel .
Erre az ASZ is utal .

Az állattenyésztés támogatásai csökkennek, ez nem megengedhet ő .

Csökken az erdészeti feladatok támogatása, ezt a magánerd ő gazdálkodók fogják
megszenvedni

A vízgazdálkodás feladatát átszervezték a Belügyminisztérium hatáskörébe . Az
átszervezéskor a vízi társulatok finanszírozása eltűnt, hogy hol van erre a bizottsági ülésen
sem kaptunk választ .

A különadókkal (termékdíj . Elelmiszerlánc felügyeleti díj) túl nagy teher a mez őgazdaság
.szereplő inek. Ezek érdemben rontják az ágazat pozícióit .

Az adószabályok módosítása megoldhatatlan feladat elé állítja az ágazat szerepl őit, ezek az
intézkedések kioltják az Uniós támogatások növekedéséb ő l származó előnyöket .

A kutatás területén is hatalmas visszaesés fog bekövetkezni, a 482 millió forintos támogatás -
megvonás óriási összegnek tekinthető .

Több száz millióval csökken a tárcához tartozó oktatási intézmények önmagában is alacson y
finanszírozása

Összegezve elmondható, hogy ez a költségvetés Minisztérium számára újabb támogatás -
megvonást jelent, újabb leépítéssel kell számolni, az ország számára pedig az utóbbi 20 év
legszörnyűbb megszorításait tartalmazza, az ágazatok számára óriási többletterhet ró, így ne m
támogathatd .

Budapest, 2011 . október 18.
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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági Bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012 évi költségvetés tervezetét a Mez őgazdasági Bizottság jobbikos képvisel ői nem tartják
általános vitára alkalmasnak, mivel az egyértelműen a megszorítások költségvetése és mive l
az adósságállomány kezelésének megszorításra épül ő egyetlen módját szolgálja csupán a
neoliberális szemléletnek megfelelően.

Teljesen lemond a kormány által korábban hangoztatott növekedési gazdaságpolitikáról ,
melynek megvalósítása esetén a költségvetés alkalmas lehetne különböz ő közjót szolgáló
szempont figyelembe vételére és finanszírozására is, mint a vidéken él ők életkörülményeinek
javítása, egészségügyi- és oktatási ellátáshoz való hozzáférésük biztosítása és hasonlók .
A 2010 évi Agrárgazdasági Jelentésb ől látható, hogy a vidék-, a mez őgazdaság jelentős
potenciállal rendelkezik az ország gazdasági helyzetének javítása szempontjából. Elég, ha
csak a külgazdasági egyensúlyunk javításából kivett 38%-os részére gondolunk . Ezzel
szemben az életkörülményeik, a jövedelmi viszonyaik jelentősen elmaradnak az országo s
átlag 75%-ától is . A tervezett – valójában két kulcsos – adó, ami ismét az
alacsonyjövedelműek helyzetét fogja rontani, és tudjuk, hogy vidéken az ő arányuk jóval
magasabb .

A 2012-es költségvetés XII. VM fejezete mindezt nem veszi figyelembe és sem a
mezőgazdaságban rejlő potenciál kibontakoztatására sem a vidéki embere k
életkörülményeinek a javítására nem alkalmas .

Nem értjük, hogy az elmúlt évben már a Mezőgazdasági Bizottságban is megfogalmazott
kritikánk, mely szerint elengedhetetlen, hogy az id ősorok a korábbi évekre is megadásr a
kerüljenek a költségvetés tervezetében, hogy így össze tudjuk hasonlítani és át lehesse n
tekinteni nem került meghallgatásra . Ezek nélkül nem lehetséges az ajánlott tételeke t
tendenciájukban vizsgálni . A már említett 2010 . évi Agrárgazdasági Jelentést a kormány már
a korábbi jobbikos javaslat alapján terjesztette el ő , ami így érdemi vitát eredményezett,
melyre a költségvetés tervezete nem alkalmas .



Ágazat specifikusan a tervezet a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás :
2011 . év – 303 161,7 MFt ; 2012. év – 316 768,6 MFt összegeket irányoz el ő . Igaz, hogy ez
igen szerény 4%-os növekedést mutat, de a funkcióba nem sorolt tételek fekete dobozában,
amennyiben azok nevesítésre kerültek volna, esetleg még találhatók volnának a
mezőgazdaság helyzetét javító tételek, melyek kritikai észrevételeinket esetleg árnyalhatná .

A tervezetet a fenti indokoknak megfelel ően a Jobbik képviselői sem általános vitára
alkalmasságát sem annak elfogadását nem támogatja .

Budapest, 2011 . október 19.



Az Országgyűlé s
Nemzetbiztonsági bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az embereket sújtó növekvő adók, emelkedő vállalkozói terhek, a Kormány elhibázott
intézkedései miatt válságba süllyedő magyar gazdaság . Röviden így jellemezhető az Orbán -
kormány 2012 . évi költségvetési törvényjavaslata .

A 2012 . évi költségvetés tervezete szerint ugyanis n ő az ÁFA mértéke, növekednek a
jövedéki adók. A Kormány az elhibázott, egykulcsosnak mondott adórendszerének
kiteljesítése miatt jövőre több pénzt von el a családoktól, mint tette azt az idei évben .
Mindennek eredményeként valósággá válik az, amit Szijjártó Péter, a miniszterelnök
szóvivője mondott még 2009-ben, ugyanis „a családoknak egyre kevesebb pénz marad a
zsebében, mérsékelni kell a fogyasztásukat, ami a gazdaság visszaeséséhez vezet” . Mindezt
figyelembe véve az Orbán-kormány 2012-es költségvetése valóban az elrugaszkodá s
költségvetése. Elrugaszkodás a valóságtól, elrugaszkodás a Fidesz korábbi ígéreteitő l . Ez a
költségvetés nem más, mint a Fidesz-kormány hiteltelenségének fényes bizonyítéka. Igazolja
Orbán Viktor szavait is, hiszen valóban mást mondott a hatalom megszerzése érdekében, min t
ami most a költségvetés tervezetében szerepel .

A kormányzati intézkedések eredményeként nemcsak az emberek és a vállalkozások helyzet e
romlik jövőre. A központi közigazgatásban is jelentős megszorítások lesznek. Különösen
súlyosan érinti ez például a Honvédelmi Minisztériumot . Amíg a szocialista kormányok
időszakában a védelmi költségvetés minden évben stabilan meghaladta a GDP 1%-át, addi g
ez az arány már 2011-ben 1% alá csökkent . A jövő évi tervezet szerint pedig történelmi
mélypontra, a tervezett GDP 0,8%-ára csökken . Ez elfogadhatatlan !

Ezek után nem meglepő , hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a jöv ő évi költségvetés
egyértelmű vesztesei lesznek . A Katonai Felderít ő Hivatal költségvetési kiadásai 760 milli ó
forinttal, míg a Katonai Biztonsági Hivatal kiadásai 500 millió forinttal csökkennek . Jelentő s
megszorítás érinti ezeknek az intézményeknek a személyi juttatásait is . A Katonai Felderít ő
Hivatal 800 millió forinttal, míg a Katonai Biztonsági Hivatal több mint 400 millió forintta l
fordíthat kevesebbet az embereire . Ezzel a drasztikus megszorítással a Kormány ezeknek a
szervezetek az érdemi, hatékony, a hazánk védelmét szolgáló működőképességé t
veszélyezteti .



A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségvetés i
helyzete romlik egyértelműen. Közel 0,5 milliárd forint kiadáscsökkentést kell elszenvednie
az intézménynek, ha a költségvetés a jelenlegi formájában kerül elfogadásra . Ennek a
megszorításnak a jelentős része a személyi juttatások területén jelentkezik . Jövőre mintegy
360 millió forinttal jut kevesebb a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársaira, mint a z
idei évben .

Vannak azonban ennek a költségvetésnek egyértelmű nyertesei is . A miniszterelnök személyi
magántestőrségének, a Terrorelhárítási Központnak a költségvetése továbbra is közel 10, 5
milliárd forint lesz . A TEK dologi kiadásokra fordítható forrásai nem csökkennek .
Nyilvánvaló, hogy az 1,9 milliárd forint dologi kiadásra nagy szükség van az Audi Q 7
luxusterepjáróból álló autóflotta fenntartása érdekében . A magántestőrség személyi juttatásai
pedig nemhogy szinten maradnak, de jelent ősen 725 millió forinttal növekednek .

Hasonlóan a TEK-hez a Nemzeti Védelmi Szolgálat is jól jár a jövő évi büdzsével . Amíg
kiadásai szinten maradnak, addig a személyi juttatások területén 110 millió forinttal nagyobb
keretbő l gazdálkodhatnak, változatlan mintegy 450 millió forintos dologi kiadás mellett .

Miközben az Orbán-kormány állandó jelleggel a Rend őrség megerősítéséről szónokol, addig
a költségvetés tervezete egészen más képet kutat. A jövő évben 1 rendőrre átlagosan 3, 1
millió forint személyi juttatás jut. Ezzel szemben a TEK tagja 6,5 millió forintot, az NVS Z
állományának egy tagjai pedig közel 6 millió forintot kaphat évente .
A jövő évi költségvetés ahelyett, hogy csökkentené a Rendőrség és a TEK, valamint az NVS Z
állománya közötti különbségeket tovább fogja növelni azokat. A Terrorelhárítási Központ
személyi juttatásai ugyanis 15%-kal, míg a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyi juttatásai 5 %
növekednek a tervek szerint . A Rendőrség esetében ez a növekedés csupán 4% .
Ha a felújításra jutó forrásokat nézzük, akkor sem túl fényes a Rend őrség helyzete . A
költségvetés számai alapján elmondható, hogy közel 14-szer több felújítási forrás jut a TEK -
re, mint egy rendőr-főkapitányságra. Mindez nem csak igazságtalan, de tisztességtelen is !
Mindez újabb bizonyítéka a Kormány hiteltelenségére !

Összegezve nem mondható más, mint az, hogy a 2012 . évi költségvetés olyan, mint az Orbán -
kormány teljesítménye, KATASZTROFÁLIS !

Budapest, 2011 . október 20.

Dr. Vadai F gnes
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Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

vélemény e
a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatról (T/4365.)

A Jobbik Magyarországért Mozgalom elkészítette a Kormány Magyarország 2012 . évi

költségvetési törvényjavaslatáról szóló véleményét .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint egységes és konszenzuson alapul ó

nemzetpolitikai stratégiára van szüksége Magyarországnak, amelyhez átlátható és

rendszerezett költségvetési fejezetekre volna szükség. Az elmúlt évek balliberális kormányai

után a Fidesz-KDNP kormánykoalíció sem változtatott az eddigi „ szokásjogon”, s így a

következő évi költségvetési törvényjavaslatban is hatalmas zűrzavar tapasztalható, az

átláthatóságra véletlenül sem törekedő kormány a külhoni magyarságot érintő költségvetés i

sorokat féltucat különbözőfejezetben osztotta el.

A Jobbik több esetben is felhívta a figyelmet, hogy az átláthatóság alapja a határo n

túli magyarsággal kapcsolatos sorok átlátható csoportosítása .

A nemzetpolitika több komponensből áll össze, az oktatásban, kultúrában,

műemlékvédelemben, gazdasági befektetésben és még sok fontos ágazatban egyszerre kell

érvényesüljön az érdekképviselet, így a finanszírozás összehangolása elengedhetetlen, amely

nem valósul meg a törvényjavaslatban.

A jelenlegi költségvetési tervezet formája, fejezeti felosztása és több fejezetben val ó

feltüntetése káoszt eredményez, az elmúlt évben többször előfordult, hogy még a kormányza t

sem tudta megmondani, hogy egy-egy intézménynek vagy szervezetnek összesen mekkor a

finanszírozás jut az elmúlt időszakban, hiszen a jelenlegi költségvetési forma miatt különböző

minisztériumokból érkeznek a kiutalások, egyeztetésre pedig nem kerül sor . Így járt

nemrégiben a bizottsági ülésén Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, aki nem tudott arra a

kérdésre válaszolni, hogy összesen mennyi pénzt kapott adott évben a felvidéki Selye Jáno s

Egyetem



A Jobbik Magyarországért Mozgalom számára megdöbbent ő volt, hogy a

törvényjavaslatból hiányzik a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) költségvetési sora, amely

arra engedhet következtetni, hogy a kormány szükségtelennek érzi a Kárpát-medence ifjúság i

szervezeteket tömörítő fórumot. Ugyanígy aggasztónak tartjuk, hogy a Kárpát-medencei

Képviselők Fórumának (KMKF) költségvetési támogatásának megvonását .

Összességében a Jobbik Magyarországért Mozgalom a 2012. évi költségvetésről szóló

törvényjavaslattal a fenti indoklások és hiányosságok miatt nem ért egyet .

Budapest, 2011 . október 18.

Szávay István



Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365 számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának a Magyarország 2012. évi
költségvetéséről szóló T/4365 számú törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az LMP szerint a 2012-es költségvetés elő terjesztett változata a
pánikszerű sarcolás költségvetése, amit nem tudunk elfogadni .
Világrekorder ÁFA, a szegények büntetése, foglalkoztatási krízishelyzetben
járulékemelés a kormány elhibázott gazdaságpolitikája árát jöv őre is a lakossággal és a
vállalkozásokkal fizettetik meg . Emellett a világ legbonyolultabb szja-rendszeré t
kapjuk ajándékba. Az LMP által kínált Zöld Fordulat kiutat jelentene a zsákutcából .
A határon túli magyaroknak szánt összegek szétaprózódva jelennek meg a
költségvetésben, ezért ezek nem követhetőek, nem tervezhetőek és az egyes fejezetek
elnagyoltak, nem egyértelműek .

Az LMP nem csak határon innen, hanem határon túl is fontosnak tartja a civi l
társadalom megerősítését, hiszen a demokrácia és nemzetünk jövőjének megújulása
innen indulhat el . Ezért fontosnak tartjuk az oktatási-nevelési támogatás emelését,
különösen a hátrányos helyzetű csoportoknál, a határokon túli oktatásra szánt összegek
megnövelését és a művészeti, kulturális szervezetek, lapok támogatását .
A Bethlen Gábor Alap működésének anomáliáira már többször felhívtuk a figyelmet ,
hiszen a nyilvánosság kizárása a döntéshozatal egy részéből elfogadhatatlan .

Budapest, 2011 . október 17.



Az Országgyűlés
Oktatási, tudományos és kutatási

bizottsága

Kisebbségi vélemén y
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási 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 magyar oktatás ügyét a 2012 . évi költségvetési tv . javaslat sajátos helyzetben éri . A
költségvetés parlamenti tárgyalása ugyanis egybeesik az oktatást érint ő két alapvető
szaktörvény — kormányzat által megígért benyújtásával . Különösen a szaktörvények
koncepciójának iránya és a költségvetés tényadatai érdemelnek összehasonlítást és figyelmet .
Az összehasonlítás eredményét a részletek el őtt összefoglalóan közöljük a költségveté s
áttekintésekor . Mindenki számára egyértelmű és világos kell, hogy legyen, hogy az oktatás i
szaktörvények iránya nincs viszonyban a 2012-es költségvetés adataival . Jól látható, hogy
valójában egyetlenegy szaktörvényre sincs financiális fedezet és az is egyértelm ű, hogy az
oktatás minden nagy területéről, - különösképpen a felsőoktatásból - pénzkivonás történik ,
azáltal hogy a kormányzat, illetve az Oktatási Államtitkárság saját terveit és ígéreteit be ne m
tartva képtelen volt időre elkészülni a szaktörvényekkel . A tavasszal közzétett Széll Kálmán
Terv, illetve az Európai Uniónak benyújtott konvergencia program el őre kijelölte az
oktatásügy pénzügyi mozgásterét . A szakmai változtatások szemben a korább i
elképzelésekkel, mára semmi mást nem jelentenek, mint a korlátozások megjelenítésé t
szakmai köntösbe bújtatva. A felsőoktatásban ez a 2011-es költségvetéshez képest több mint
30 milliárd forintos csonkítás, ami az évközi zárolásokat bázisnak tekintve is meghaladja a 1 2
milliárd ft-ot, csak az államilag finanszírozott hallgatói létszám erőteljes csökkentéséve l
illetve költségtérítés súlyos emelésével tudják orvosolni. Az önköltségnek nevezett tandíj
bevezetése és kiterjesztése ugyanennek a szakmai hozzá nem értésnek és el őre vállalt
pénzügyi tervnek következménye . A közoktatásban, amely a kormányzati tervek előtt
alapvető változások elé néz, sem a központosítás-államosítás végrehajtására nem tartalma z
semmiféle forrást (megmosolyogtató ha bárki ezt csupán költségvetési sorok között i
átcsoportosításnak gondolja!), sem a nagy dirrel-durral beharangozott pedagógus életpálya
modellre nem tartalmaz egyetlen fillért sem. Mindezek tükrében az oktatásügy
kiszolgáltatottságának és a kormányzati oktatáspolitika teljesen legyengült érdekérvényesítő
képességének világos bizonyítékát láthatjuk a 2012 . évi költségvetési törvényjavaslatban,
amelyet ezért a szocialista párt frakciója — számos szakmai szervezet és szakszerveze t
véleményét is figyelembe véve — elutasít . Ezt az elutasítást jó szívvel ajánlja a kormányzat i
többség képviselő inek és frakcióinak .

Budapest, 2011 . október 18.
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI

BIZOTTSÁGA

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Jobbik Oktatási, tudományos és kutatási bizottságban helyet foglaló képvisel őinek
véleménye szerint a jöv ő évre vonatkozó költségvetés nem alkalmas az általános vitára.

Ennek oka egyrészt az, hogy a költségvetés az általunk helytelennek tartott gazdaságpolitika i
irányvonalat viszi tovább, mindezt nagyon súlyos megszorításokkal elérve . A szakbizottság
jellegéből adódóan azonban nem ezt szeretnénk a kisebbségi véleményünkben kifejteni ,
hanem az oktatást érintő kritikánkat.

A legsúlyosabb problémának azt tartjuk, hogy az oktatás két fő ága számára, mind a
közoktatás, mind pedig a fels őoktatás részére egyaránt kevesebb forrás áll rendelkezésre .
Mindez igaz, nem csak reálértéken, hanem nominális értéken is . Véleményünk szerinte ez a
pénzkivonás erről a két fajsúlyos területről olyan mértékű károkat okozhat, ami könnyen
előfordulhat, hogy nem visszafordítható. A megszorítások mögött húzódó szemléletet pedi g
teljesen elhibázottnak tartjuk, ugyanis véleményünk szerint az oktatásra befektetésként kel l
tekintenünk, amin nem szabad spórolni . Ellenkező esetben a jövő generációjának a
műveltségét, ezáltal hazánk kilátásait veszélyeztetjük .

Aggasztó továbbá, hogy a jövő évi költségvetés nem rendezi a pedagógusbérek helyzetét .
Nyilvánvaló tény, hogy az Európai Uniós tagállamok közül hazánkban a legalacsonyabb az ő
fizetésük és a helyzet olyannyira súlyos, hogy ezen bérek emelése nem tűr halasztást .

Egy további ellenvetésünk a költségvetés általános vitára való alkalmassága ellen, hogy a z
nem tartalmazza a 100 millió forint alatti tételeket . Mindez lehetetlenné teszi ezen tételek
esetén az elmúlt évekkel való összehasonlítást . Továbbá ezen tételek esetén nem
megállapítató az, hogy pontosan mekkora összeggel részesülnek a jöv ő évi bevételből ,
márpedig több ilyen oktatást érintő tétel van.

Budapest, 2011 . október 17.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farkas Gergely
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI

BIZOTTSÁGA

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjakén t
— a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Az LMP szerint a 2012-es költségvetéssel ismét rossz irányba halad az ország . Az oktatá s

részaránya a GDP-ből 5,46%-ról 5,08%-ra csökken, ami újabb radikális kivonás az ágazatból .

Ezzel a Fidesz-kormány a jövőt éli fel .

A felsőoktatás költségvetése tükrözi a Széll Kálmán csomagban beharangozot t

megszorításokat: az ágazat költségvetése úgy nő , hogy az állami hozzájárulás 29 milliárdda l

csökken, ami gyakorlatilag a tandíj (a duplájára emelt es kiterjesztett költségtérítés )

bevezetésének költségvetésbe foglalása . A hallgatói juttatásokra szánt összeget is jelentősen

csökkentik (ez is a férőhelycsökkentést tükrözi) . A társadalmi felemelkedés lehetőségét veszik

el a fiataloktól.

Az óvodák normatíváját ismét elinflálják . Lehet-e ezek után hinni a Fidesznek, amikor a z

óvodai nevelés fontosságát hangsúlyozza? Az iskolák államosításának hatalmas költségeire ,

az alulfinanszírozott iskolák százainak megsegítésére nincs forrás betervezve. A pedagógus

életpályamodellt nem vezetik be jövőre sem. Az esélyegyenlőségre szánt források messze

elmaradnak az igényektő l ; a felzárkóztatás így jámbor óhaj marad csupán. Az a 100 milli ó

forint pedig, amit a kisiskolákra szánnak, szégyenletesen kevés .

Ami a tudományt illeti, üdvözöljük, hogy az MTA és az OTKA több forráshoz jut jöv őre,

de nehezményezzük, hogy a kutatóintézetek és az inn vá- - ugatása viszont csökken .

Budapest, 2011 . október 17.



Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – a
Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartózó bizottsági tagok véleménye :

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Magyar Szocialista Párt tagjai a 2012 . évi
költségvetésről az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012. évi költségvetés tervezete hátrányosan érinti az amúgy is kilátástalan helyzetben
lévő önkormányzatokat .

Az Állami Számvevőszék jelentésében kiemelte, hogy 2012 . évi költségvetésről szóló
törvényjavaslat megalapozottságáról teljes körűen nem tudott véleményt mondani, amelynek
oka, egyrészt a 2012. évi bevételi előirányzat- tervezetek jelentős részét alátámasztó
dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, másrészt a jegyzőkönyvben rögzített és a
költségvetési törvényjavaslatban megjelenő adatok eltérései miatt.

A Kormány a költségvetést érintő ágazati törvényeket nem terjesztette az Országgyűlés
elé olyan időpontban, hogy azoknak a tervezőmunkában való hasznosítása megvalósulhasson,
a tervezés értékelése során a hatások figyelembevétele véleményezhető legyen .

A költségvetési törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények jelenleg folyó, a
költségvetési tervezőmunkával egyidejű kidolgozása a költségvetési javaslat szerint i
szabályozási elgondolásokat és a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat tartalmazó 3-8 .
sz. mellékletben szereplő előirányzatok, valamint az ágazati törvények közötti összhan g
értékelését akadályozta .

Az átalakuló közigazgatás szabályait rögzítőjogszabálytervezet a véleményalkotás során nem
állt rendelkezésre, ennek hiányában az átalakításra vonatkozó elképzelések és a z
előirányzatok

	

közötti

	

összhang

	

sem

	

volt

	

megítélhető.



Generálisan elmondható a benyújtott költségvetési javaslatról, hogy a Kormány 2012-ben is a
leggyengébb érdekérvényesítőket sújtja .

Ugyanakkor elvárható volna az, hogy miután kormány az emberek megtakarításaival növelte
a költségvetés bevételeit, a helyi feladatok ellátásához korrekt költségvetési keretet biztosít, de
ez nem így van.

A rossz és hibás adópolitika miatt az önkormányzatokat megillet ő, a településre kimutatott
személyi jövedelemadó megoszlásánál 13 milliárd forinttal kevesebbel számolnak, minteg y
113 milliárd forinttal 2012-re, mint a tavaly.

Továbbra is jelentős létszámleépítésre lehet számítani az önkormányzatoknál, ami a bizottság i
ülésen megerősítésre került. Erre 6,8 milliárd forintot szán a 2012 . évi költségvetés, ami még
a 2011 . évi keretet is meghaladja 1,4 milliárd forinttal . Ez több ezer ember elbocsátását
jelenti.

A költségvetési törvényjavaslatból ismételten hiányzik, és ugyanúgy nem kezeli a
kötvénykibocsátások és a hiteltörlesztések sorsát . Az önkormányzatok immáron több mint 60 0
milliárd forint értékben hajtottak végre kötvénykibocsátást, amelyek törlesztése 2012-be n
mindenhol megkezdődik, még nehezebb helyzetben sodorva a településeket.

A beterjesztett javaslatból az látszik, hogy végleg leáll az előző kormány által sikeresen
működtetett panelprogram, mivel erre nem fordítódik támogatás .

A T/4365. számon benyújtott a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló
javaslatot a Magyar Szocialista Párt tagjai, a fentiek és az Állami Számvevőszék által leírtak
alapján, általános vitára nem tartják alkalmasnak.

Az Jobbik képviselőcsoportjához tartózó bizottsági tagok véleménye :

Mindannyian azt gondoltuk, azt reméltük, hogy a Bajnai Gordon által benyújtott
költségvetésnél rosszabb már biztos nem jöhet Magyarországra, és lám, jött, mert az ide i
évben végrehajtandó költségvetés, az Orbán-kormány első költségvetése bizony rosszabb let t
az önkormányzatok tekintetében, mint amit Bajnai Gordon nyújtott be, noha a számadatoka t
szolga módon átvették. Azt hiszem, hogy talán két olyan normatíva volt, ami változott a Bajnai
Gordon-féle költségvetés és az Orbán-féle költségvetés között.
A költségvetés tervezésesekor a szakmai érvek, meggondolások alapján kellene a döntéseke t
meghozni és a sarokszámokat leírni . Ezért erre a költségvetésre is jellemző az szemlélet, hogy
a nem az a fontos mire kellene pénz, hanem az, hogy mire van pénz . Nem lehet látni azokat az
irányokat, hogy mi az a kormányzati cél, hogy hova szánja az önkormányzatokat, mi az a
pozíció, amiben ő elképzeli az életüket, satöbbi, ez így abszolút nem történik meg.
Egyrészt beszélünk a megyékről, bizonyos pontokon meg is jelennek megyei intézmények,
megyékhez fűződő összegek, de valahogy olyan az egész, mintha egy nemrégiben elhuny t
kedves hozzátartozónkról beszélném, akinek még megterítünk, mert úgy elfelejtjük, hogy má r
nincs velünk. Tehát finoman szólva egy kicsit kettős a viszony a költségvetésben a megyé k
szerepéhez. Az ASZ egy nagyon komoly mondatot leírt egyébként velük kapcsolatban .
amelynek a lényege, hogy bizonyos értelemben már nem tekinthet ők önkormányzatnak az
európai önkormányzatok chartája szerint a megyei önkormányzatok ezen finanszírozás i
rendszerben vagy ezen finanszírozási rendszer szerint.

Az, hogy mekkora nagy a baj, szerintem a szociális ellátás, a szociális juttatások kontr a
közfoglalkoztatásból derül ki . Tehát az a most már nem bérpótló juttatás, hanem fht, az a



foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 22 800 forint . Az annyira döbbenetesen alacsony, tehá t
segítjük, hogy éhen haljanak, ezt jelenti számomra ez az összeg, semmi több . Tudjuk, hogy
nagyon sok ember fog abszolút önhibáján kívül idekényszerülni, erre a szociális juttatásra .
Mi, a Jobbik mindig is azt mondtuk, hogy a szociális juttatások helyett adjunk munkát az
embereknek, na de nem így, hogy egyik oldalon hagyjuk őket éhen halni. Ugyanakkor az az
ASZ szerint is nyilvánvaló, hogy a közfoglalkoztatás rendszere finoman szólva nem átlátható a
költségvetésen belül. Tehát itt-ott megjelennek bizonyos számok, de nagyon sok még a
kérdőjel összességében is vele kapcsolatban, a rendszer működésével kapcsolatban is. Hol
lesz ez a reménybeli nagyon-nagyon sok munkahely? Úgyhogy ez az a pont, ami szintén azt
mutatja számomra, hogy alapvetően átgondolatlan és nem megalapozott.
Miért feltételezik, hogy az adóbevételeket majd az önkormányzatok növelni tudják Ez ne m
működik. Tehát én olyan ütemben érzem kivéreztetettnek a magyar lakosságot, illetve az
önkormányzatok adóbehajtási képességét ehhez kapcsolódóan, hogy ez totálisan
megalapozatlan. Ugyanúgy a gépjárműadóknál is. Azt valaki kiszámolta, hogy ez a 2 7
százalékos áfa itt fog jelenteni az önkormányzatok beruházás szintjén, tehát mi az egy-eg y
nagyobb beruházásnál, mennyi plusz teher ?

A Jobbik képviselőcsoport tagjai általános vitára nem tartják alkalmasnak a beterjesztet t
törvényjavaslatot

Budapest, 2011 . október 18
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Az Országgyű lés
Sport- és turizmus bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről

szóló T/4365. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Sport- és turizmus bizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A költségvetési törvényjavaslat nem mutatja be a döntéshozatal szempontjából fonto s
összegzéseket, nem ismerteti a többéves döntések számszerűsített hatásait .

A 2012-es költségvetés a legnagyobb megszorítás, amire az elmúlt húsz évben rákényszerül t
Magyarország .

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, megdöbbentően dilettáns, teljesen
érzéketlen a szegények, sőt az átlagos keresetűek helyzete iránt, szemérmetlenül kizárólag a
magas jövedelműek viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdasági szempontbó l
megalapozatlan.

A költségvetési politika átláthatósága a 2012 . évi költségvetés el őkészítése során több ponton
sérül . A kormány nem közöl érdemben részletezett információt a saját számításai szerin t
intézkedések nélkül adódó költségvetési alappályáról .

Az Állami Számvev őszék jelentésében is kiemelte, hogy 2012 . évi költségvetésről szóló
törvényjavaslat megalapozottságáról teljes körűen nem tudott véleményt mondani, amelyne k
oka, egyrészt a 2012 . évi bevételi előirányzat- tervezetek jelentős részét alátámaszt ó
dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, másrészt a jegyz őkönyvben rögzített és a
költségvetési törvényjavaslatban megjelen ő adatok eltérései miatt .

A Turisztikai Célelőirányzat az előző évhez képest jelentősen csökken, a költségvetésben
található gazdasági lépések, az áfaemelés, a minimálbér növelése, hátrányosan érintik a
szektort, ezt a kormány semmivel sem ellensúlyozza . Ezáltal a turisztikai ágazat nehéz



időszak elé néz 2012-ben. A célelőirányzat felhasználása nem átlátható, a részletek
megismerésére nem nyújt lehetőséget a költségvetési javaslat . A korábbi évekkel szemben a
fejezeti indokolásban csak általános célok és irányok fogalmazódtak meg, ezáltal ne m
kaphatunk teljes képet a turisztikai ágazat jövő évi költségvetésérő l .

A sport területen az olimpia évében mintegy 300 millió forinttal kevesebb jut az olimpia i
felkészülés szakmai támogatására . A debreceni stadion építésére továbbra is milliárdokat szá n
a központi költségvetés, miközben, ezt igazságtalannak tartjuk! Ráadásul ebb ől 208 millió
forint a stadion rekonstrukciós kft . működési támogatása, amely előrevetíti azt, hogy a cég a
későbbiekben is állandó támogatásra szorul . Ezen stadionépítés helyett, olyan fejlesztéseke t
kellene támogatni, amelyek már előkészítettek és helyben is nagy támogatással bírnak .
Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapos testmozgás beépülésre kerüljön a költségvetésbe, de
erre, mint ahogy 2011-ben, úgy 2012-re sincsen forrás biztosítva . Több helyi önkormányzat
esetében pedig az eredeti szándékokkal ellentétes folyamatok zajlanak .

Az Országgyűlés Sport- és turizmus bizottságának MSZP képvisel őcsoportjához tartozó tagja i
a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot általános vitár a
nem tartják alkalmasnak .

Budapest, 2011 . október 19 .



Az Országgyű lés
Sport és turizmus bizottság a

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Sport és turizmus bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Zakó László és Szilágyi György szerint a 2012-es évi költségvetési tervezet általános vitár a
nem alkalmas, elfogadhatatlan és nem támogatják a következő pontok miatt :

n Nem fedezhető fel benne semmilyen változás, ugyanolyan neoliberális alapokra épül a
költségvetés, mint eddig .

n A 2012-es évi költségvetési tervezet úgy van összeállítva, hogy nincs összehasonlítás i
lehetőség a tavalyi számokhoz képest .

n Elnagyolt, megszorító, és nem adnak konkrét választ a problémákra .
n Minden az államadósságnak és hiánycélnak van alárendelve (ÁFA emelése, infláci ó

kezelése) .
n Az Állami Számvevőszék szerint sincs egyensúlyban ez a költségvetés .
n A fejezeteken belül 100 millió forint összeghatár alatt nem szerepel semmilyen tétel ,

emiatt sokszor értelmezhetetlenek az adatok.
n Az egykulcsos adórendszer (ami már nem egykulcsos, hanem kétkulcsos) semmilye n

tekintetben nem arányos, nem a szegénység felszámolását támogatja, hane m
ellenkező leg, a magas jövedelemmel rendelkezőket. Például a bruttó 290 000 Ft alatt
kereső , nem házas és gyermektelen állampolgárok havonta nettó 6-8 ezer forinttal
kevesebbet visznek haza.

n A 2011-es évhez képest egyáltalán nem beszélhetünk növekedésr ől, ugyanis a 2012-es
költségvetési tervezetben a sportra fordított összeg 2,5 milliárd forinttal kevesebb .

n A diák és hallgatói sporttámogatási tétel tekintetében a fejkvóta összege, mely 2006-
ban és 2007-ben 430 Ft volt, nem fog változni 2012-ben . Ennek összegét még a
Medgyessy kormány is megemelte 1300 Ft-ra .

n A Puskás Stadionnal kapcsolatban semmiféle információt nem találtunk a tervezetben ,
pedig voltak kijelentések azzal kapcsolatban, hogy a finn-magyar mérk őzés után
elkezdődnek a lebontási, majd újraépítési munkálatok .

n A lepusztult, rekonstruálásra váró stadionokba modern beléptet ő rendszereket akarnak
építeni. Később, ha ezeket a létesítményeket felújítják, akkor újabb beléptet ő
rendszerre lesz szükség, így az ezekre fordított összegek feleslegesen kidobott pénzek .



Deutsch Tamás tárcája az el őző Fidesz kormányban már vásárolt ilyet, azóta i s
raktárakban őrzik milliókért .

n A Nagyerdei Stadionra fordított 208 milliárd forintos összeget túlzásnak tartjuk, me g
kellene vizsgálni, hogy milyen célokra költik el ezt a pénzt .

n A görögországi válságot tekintve, a német bankok hajlandóak Görögorszá g
tartozásának felét elengedni . Meglátásunk szerint, ha Magyarország újratárgyalná a z
államadósságot, élvezhetne ugyanilyen el őnyöket. Be kell látni, hogy ez a
gazdaságpolitika a görögök útjára vezet . Meggyőződésünk, hogy Görögországot i s
elkerülhette volna ez a nagymértékű eladósodás, ha időben tárgyalóasztalhoz ülnek .

n Óriási összegeket fordítanak a rend őrségre, NATO-ra, Terror Elhárítási Központra és
egyéb, jól titkosítható tevékenységekre .

Mindezek miatt a Jobbik képviselőcsoportja a törvényjavaslatot nem tartotta általános
vitára alkalmasnak.

Budapest, 2011 . október 19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakó László

országgyűlési képviseld'



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2012-es költségvetés a legnagyobb megszorítás, amire az elmúlt húsz évbe n
rákényszerült Magyarország .

Mivel a következ ő években jelentős forrásokra lenne szükség a mai ellátások
fenntartásához, és az államadósság növelése nem opció, a gazdasági növekedésnek pedi g
semmilyen bázisa nem látszik a következ ő évekre, marad a költések visszafogása. Nem
jelent segítséget a még rendelkezésre álló nyugdíjvagyon sem, mivel ez a forrás dönt ően
részvényekben áll rendelkezésre, amelyek értéke ráadásul jóval alacsonyabb szinten áll ,
mint az államosítás pillanatában (vagyis az állam a MOL-paketten túl a nyugdíjvagyon
egy részét is „eltőzsdézte") .

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, megdöbbentően dilettáns ,
teljesen érzéketlen a szegények, sőt az átlagos keresetűek helyzete iránt, szemérmetlenü l
kizárólag a magas jövedelműek viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdaság i
szempontból megalapozatlan. Ez az elszegényedés költségvetése .

Gazdasági növekedés helyett visszaesés : a reális előrejelzés a -1,5% és +1% között
van . A költségvetési terv 1,5%-os GDP emelkedéssel számol, amely komoly visszalépés ,
a meghirdetett 4-6%-os és a valójában a kormány által várt 3-3,5%-os növekedéshe z
képest . Figyelembe véve az eddig megismert gazdaságpolitikai lépéseket nem zárható ki ,
hogy recesszióba is süllyed a magyar gazdaság .

A munkahelyteremtéssel szemben növekv ő munkanélküliség . A korábbi ígérettel
szemben (4 év alatt 300 ezer vagy 400 ezer új munkahely), a költségvetési ter v
gyakorlatilag a munkanélküliségi ráta stagnálásával számol, azaz 2012 végéig ne m
remélnek áttörést ezen a területen. A munkahelyteremtés fő eszközének a közmunkák
elterjesztésében látják, ami nem segíti a valós munkahelyteremtést. Az adóemelések miatt
a minimálbér nominálértékének szinten tartásához is 10%-os minimálbéremelésre lenn e
szükség . Ugyanakkor ilyen mértékű emelés úgy megdrágítja a kis- és középvállalkozói



körben a foglalkoztatást, hogy a minimálbér másfélszeresére emelendő járulékfizetési
kötelezettséggel és az egészségügyi járulék 1,5 százalékpontos emelésével együtt e z
tömeges csődöket, ezáltal növekvő munkanélküliséget jelent éppen a legkritikusabb
helyzetű térségekben és gazdasági ágazatokban .

Adócsökkentéssel szemben jelentős adóemelések. Adóemelésekkel akarja betartani a
hiánycélt a kormány. Az ÁFA emelés a legkritikusabb ; azon túl, hogy az EU-ban nálunk
lesz a legmagasabb az ÁFA, felpörgeti az inflációt és ösztönzi a szürkegazdaságot . Az
adójóváírás és a „félszuperbruttó” kivezetése durván átrendezi a jövedelmi viszonyokat :
nagyjából 300 milliárd forinttal emeli az átlagosnál kevesebbet keres ők adóterheit és ezt
odaadja az ennél többet keres őknek. Az inflációt is figyelembe véve jelentős reálkereset
csökkenés következik be a teljes gazdaságban, és a bérbefagyasztás miatt kitüntetetten a
közszférában .

Komoly társadalmi konfliktusokat gerjeszt az elszegényedés költségvetése. A magas
szinten beragadó munkanélküliség tetézve a felpörg ő inflációval, az átlagos keresetnél
kisebb bérűeket, azaz a foglalkoztatottak kétharmadát érint ő újabb nominális
keresetcsökkenés a családok nagy részében a fogyasztás visszafogásának kényszerét
jelenti ; tovább fog nőni a létminimum alatt él ők száma, terjed a mélyszegénység. (A KSH
2010-re számított létminimumértéke : 78 736 Ft volt, becsléseik szerint a létminimum alat t
élt 2010-ben a lakosság 37%-ka . )

A költségvetési megszorításokkal 750 milliárd forintot vonnak el az
államháztartásból, a bevételek 445-450 milliárddal nőnek, a kiadások pedig 300
milliárddal csökkennek. A központi költségvetési szervek fejezeti el ő irányzatainál 200-
250 milliárd forintos megszorítást kíván elérni a kormány. Ennek következtében jelentős
reálérték csökkenés lesz a szociális és egyéb hasonló, az állampolgárokat érint ő
szolgáltatásoknál .

A jövő évi költségvetés bevételtúlsúlyos, mert adó- és járulékemelésekre épít . Az
állam jövőre minden megtermelt 100 forintból 48-at elvon a gazdaságtól, vagyis a jövő
évi költségvetésben az állami elvonás mértéke jelent ősen nő . A hatályos konvergenci a
programhoz képest 2012-ben több mint 900, a kés őbbi években több mint 1 .400 milliárd
forintos kiigazítás válik szükségessé . Jövőre 9 adó emelésére kerül sor, amelyek együtte s
hatása 2012-ben mintegy 700 milliárd forint, 2013-tól pedig mintegy 1 .200-1 .400 milliárd
forint. Önmagában még az itt feltételezett adóemelési csomag sem teremt azonba n
lehetőséget a konvergencia program keretein belül a válságadók megszüntetésére .

A költségvetési politika átláthatósága a 2012 . évi költségvetés előkészítése során töb b
ponton sérül. Egyrészt a kormány nem közöl érdemben részletezett információt a saját
számításai szerint intézkedések nélkül adódó költségvetési alappályáról . Nem egyértelmű
továbbá a kormányzati kommunikáció arról, hogy a 2011 . évre kitűzött költségvetés i
egyenlegcél mekkora rész átvállalásával számol a MÁV és a BKV adósságából, illetve a
korábban megkötött PPP-szerződések közül melyek felmondását teszi lehet ővé. Nem
világos az sem, hogy a maastrichti egyenlegben már 2011-ben teljes egészében elszámol t
magánnyugdíj-pénztári vagyon magyar prezentáció szerint még el nem számolt - 52 8
milliárd forint feletti - része mikor és hogyan fog megjelenni a költségvetésben .

Az állam kiadásai a költségvetés tervezetében dönt ően pillanatnyi érdekeket
szolgálnak és nem a magyar társadalom hosszú távú érdekeit .

A jövő évi költségvetés a nyomorba döntés költségvetése, mert 2012-ben se m
emelkednek a szociális transzferek. „Az egyes ellátások elő irányzatainak tervezéséné l
figyelembe kellett venni, hogy a családi pótlék, az anyasági támogatás, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az életkezdési támogatás,



továbbá a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások összege 2012-ben nem emelkedik . . . "
2011-ben a kormány a munkanélküli, rászoruló családoknak járó ellátásokat, illetve a
gyermekes családoknak járó pénzbeli családtámogatásokat nem emelte . Így idén az
infláció miatt tovább folytatódott a támogatások reálérték-csökkenése .

A támogatások jöv ő évi befagyasztása és a 4,2%-os infláció, az ÁFA-emelések, az
adórendszer változásai, tovább csökkenti a juttatások értékét . Olyan kiegészítő
támogatások sem emelkednek, mint a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jut ó
alapösszege (450 Ft/nm), vagy a közgyógyellátás havi maximális kerete (12 ezer forint) .

A szociális szolgáltatások fajlagos állami támogatása 2012-ben sem emelkedik, így ne m
emelkedik az idősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek állami támogatása . Ső t
az emelt színvonalú bentlakásos intézményben él ők támogatása több mint 50%-kal
csökken (309 350 Ft/főről 127 130 Ft/főre) . Ezzel együtt a Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti intézményi ellátásokra szánt önkormányzati támogatás 60%kal,
több mint 30 milliárd forinttal csökken . Az egyházi fenntartású intézményeknek szánt
források (kiegészítő normatíva) viszont 13 milliárd forintra nőnek, a 2011-re tervezett 6
milliárdról .

Megszűnik a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Mindössze a nyár i
gyermekétkeztetés, szintén befagyasztott 2,4 milliárdos kerete tartalmazza már a Progra m
nevét („Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása"
címen) .

Eredetileg létrejött volna egy Nemzeti Szociálpolitikai Alap, amely a Nemzeti
Szociálpolitikai Koncepcióval együtt „elbukott”, mivel a Kormány azt nem támogatt a
annak ellenére, hogy számos megfontolandó, támogatható elemet tartalmazott a pénzbel i
segélyezés átalakításáról, a szociális szolgáltatások reformj áról (és annak ellenére, hog y
hónapokig roadshow-ztak vele) . Ezzel szemben, a költségvetésben szereplő Nemzet i
Szociálpolitikai Alap többek között a korhatár alatti ellátások finanszírozását fogj a
biztosítani . Így mindez, ahelyett, hogy egy fontos és a szegénység enyhítését, a szociáli s
rendszer átláthatóságát szolgáló alap lenne, elsősorban a szerzett jogok elvételének
szimbólumává válik : a nyomor kasszájává .

Több munkáért kevesebb fizetést kínálnak a közalkalmazottaknak é s
köztisztviselőknek. A köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38 650 forint, am i
megegyezik az előző évivel. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéri a
kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, hasonlóan a 2011 .
évhez. Vagyis, reálértékben kevesebbet ér . Az egyetemi oktatásban dolgozók bérét se m
kívánják növelni az elkövetkez ő évben. A legalacsonyabb bírói és ügyészi alapilletmény –
1 . fizetési fokozat – a 2012 . évben 356 000 forint, ami a 2009 . évihez képest nem változik .

A kormányzat a foglalkoztatást 1,5 százalékkal kívánja növelni . Ez gyakorlatilag
stagnálást jelent a foglalkoztatásban. Az elindítani tervezett Start munkaprogram,
keretében 200 ezer embert kívánnak foglalkoztatni az idei a nettó 28500 forintos
jövedelempótló támogatás helyett jövőre 48 ezer forintos munkabérrel, ami után fizetniük,
kell személyi jövedelemadót .

A munkaadói egészségügyi járulék 1,5 százalékponttal emelkedik 2012-ben . A járulék
alapja a munkabér, de a munkaadó köteles legalább a minimálbér 1,5-szerese után fizetni ,
ami hátráltatja a foglalkoztatás bővítését, ugyanis nálunk a legmagasabb a munkár a
nehezedő adóteher az unióban .

Bevezetésre kerül egy köztisztviselői keret . A központi igazgatásban foglalkoztatott 6 6
ezer emberből 5 .200 köztisztviselő fog bekerülni ebbe a körbe, s ha onnan el tudnak
helyezkedni a piacon, akkor az őket foglalkoztatók 50 százalékos munkáltatói



adókedvezményben részesülnek . Ez azt jelenti, hogy legalább 5 .200 munkavállalótól
kíván jövőre megválni az állam . Az egymillió új munkahely létrehozása ennek a
jelentős elbocsátási hullámnak köszönhetően is egyre távolabb kerül a realitásoktól.

A Munkaerőpiaci Alap főbb számait vizsgálva megállapítható, hogy jelentős mértékben
csökkennek 2012 . évben a foglalkoztatási és képzési támogatások, az álláskeresés i
támogatásokra, a szak- és felnő ttképzési támogatásokra, a munkaerőpiaci szolgáltatásokra,
a foglalkoztatást ösztönző normatív támogatásokra fordított összegek is .

A kormány pofátlanul átveri a betegeket és az egészségügyi dolgozókat, ez az átveré s
súlyos következményekkel jár a betegellátásra .

Minden bizonnyal a 2012-es évben minden eddiginél nagyobb megpróbáltatások várna k
az egészségügyre. A szakellátást nyújtó ma még önkormányzati fenntartásban lév ő
egészségügyi szolgáltatók várható államosítása és a 2012. évi költségvetési előirányzatok
együttesen drámai fejleményeket eredményezhetnek .

Az államosítás önmagában is képes sokk-hatást el ő idézni, nemcsak az egészségügyben,
hanem az egészségipar egészében. Ez utóbbit elsősorban az fogja padlóra vinni, hogy a
kórházak adósság állományát megöröklő állam a beszállítókkal akarja részben
megfinanszíroztatni. Várható, hogy azokat a beszállítókat, akik készek ennek az adóssá g
állománynak egy részét leírni, az állam azzal kecsegteti, hogy a jöv őben ők lehetnek a már
államosított intézmények sikeres beszállítói .

A költségvetés számai egyértelműen bizonyítják, hogy az egészségügy 2012. évben
vállalhatatlan anyagi feltételek mellett lenne kénytelen működni .

A kormány 83 milliárd forinttal csökkenti a gyógyszerkiadásokat . Óvatosságból azonban
egy 43 milliárdos céltartalékot képez . Az most még nem tudható, hogy a gyógyszert
gyártók befizetési kötelezettségei emelkednek-e 2012. évben. Ilyen mértékű
forráskivonást a gyógyszerkassza még nem szenvedett el . Nem lehetünk nyugodtak a
tekintetben, hogy ez az érvágás milyen hatással lesz a betegek gyógyszerkiadásaira .

Az utóbbi 20 év legrosszabb feltételei mellett kell működnie az egészségügynek .
Prognosztizálható, hogy az anyagi ellehetetlenülésre az egészségügyi intézménye k
szolgáltatásaik színvonalának csökkentésével, a várólisták id ő tartamainak növekedéséve l
fognak reagálni . Az orvosok és nővérek jövedelmük javításában nem reménykedhetnek,
sőt, az egyes intézkedések lényeges mértékű bércsökkenést eredményezhetnek. Az
egészségügyet és magát az egészségipart komoly megrázkódtatásnak teszi ki a kormán y
tervezett intézkedéseivel, illetve magával a költségvetési javaslattal .

Az oktatásügy költségvetése jelentős pénzkivonást eredményez a felsőoktatásból és
nominálisan szinten tartja a közoktatási költségvetést, viszont kiszámíthatatlanságo t
és a kormány saját céljainak megvalósíthatatlanságát mutatja .

A 2012. évi költségvetés közoktatásra vonatkozó részei és a parlamenti beterjeszté s
előtt álló köznevelési törvény célkitűzései semmilyen szinten nincsenek összhangban .
A köznevelési törvény, illetve az önkormányzati törvény módosítása a közoktatá s
területén alapvetően két fő változást hoz, mindkettő rendszerjellegű és a magyar
oktatásügy egészét érinti. Azonban sem az önkormányzati fenntartású iskolák
államosítására, sem a beígért pedagógus életpálya-modellre a 2012 . évi költségveté s
egyetlen fillért sem tartalmaz . Magyarázatként azt hozzák fel, hogy a pedagógu s
életpálya-modell halasztható – ez a köznevelési törvény más részeivel való kapcsolata
miatt elfogadhatatlan –, az államosítást pedig úgy fogják fel, mint egyszer ű fejezetek
közötti pénzátcsoportosítást, ami elképzelhetetlen és dilettáns megközelítés .
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2012-ben a 2011-re eredetileg elfogadott költségvetéshez képest 29 milliárd forin t
hiányzik a felsőoktatás költségvetéséb ő l . A kormány teljes felsőoktatás politikája ezen a
forráskivonáson alapul, és politikai, szakmapolitikai érvrendszerük ehhez igazodik.

A 2012. évi felvételi keretszámok egyelőre nem kerültek meghatározásra, és az elmúlt 2 0
évben szokásos nyári, júliusi időpont helyett november végére ígérik azt a
kormányrendeletet, amely ezt rögzíti . A költségvetés ugyanakkor világosan mutatja, hog y
az államilag támogatott hallgatói férőhelyek radikális csökkentése és a költségtérítéses
rendszer kivezetése, vagyis tandíj bevezetése a kormányzat megoldási javaslata.

A 2012-es költségvetés legnagyobb vesztese a magyar kultúra ügye . Gyakorlatilag már
a látszatra sem ügyelve a kultúra finanszírozása teljesen és totálisan alárendel ődött egyéb
céloknak. A 2010. évi költségvetéshez képest a 2012-es költségvetési javaslat a kultúra
összköltségvetését tekintve 35 %-kal csökken, ami a kulturális intézményrendszert jele n
formájában gyakorlatilag fenntarthatatlanná teszi . Ezen a megyei önkormányzato k
kezében lévő kulturális intézmények államosítása semmit nem segít . A legjelentősebb
megvonás a magyar közművelődés költségvetését éri, amely a megyei jogú városok és a
főváros kivételével a kulturális közművelődési intézményrendszer átmeneti leállítását
jelenti . Programköltségvetésre gyakorlatilag költségvetési forrás nem jut . Az Európa i
Uniós forrásból megvalósítandó kulturális beruházások, felújítások költségvetését minde n
egyes esetben elvonta a kormány . Teljesen irreális, sőt komikus az a kormányzat i
program, amely a Felvonulási térre új múzeumi negyedet ígér, és annak megtervezésé t
kezdeményezte . Az Andrássy Terv több új országos múzeum, közgy űjtemény felújítását,
illetve megépítését tervezi, amelyr ől költségvetés nem készült, de a tapasztalat azt
mutatja, hogy a terv teljes kivitelezése 200 milliárd forint, amire nincs fedezet .

A nyugdíjemelés csak az átlagos inflációt fedezi, és nem, a nyugdíjasokat érint ő
áremeléseket . Méltatlanul alacsony a méltányossági alapon megállapításra kerül ő
nyugellátásra szánt 200 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700 milli ó
forint, egyszeri segélyre 500 millió forint jut .

A Nyugdíjbiztosítási Alap „profiltisztítása” jegyében a korhatár alatti nyugellátáso k
átkerülnek a Nemzeti Szociálpolitikai Alapba (NSZA), ez közel 313 milliárd forinto t
jelent. Nem világos azonban, hogy miért kell a költségvetésnek a Nyugdíjbiztosítás i
Alapnak 48 milliárd forintot átadni a „magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatt i
járulékkiesés pótlására” .

A korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági ellátások mindhárom csoportja,
valamint a rehabilitációs járadék finanszírozása pedig átkerül az Egészségbiztosítás i
Alapba. Ehhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 206 milliárd forintot ad át az Egészségügy i
Alapnak. További 136 milliárd forintot ad ehhez a központi költségvetés . Ez összesen 342
milliárd forint, ami 39 milliárd forinttal kevesebb, mint az idén .

Az Egészségügyi Alapba befolyt pénzekb ő l rokkantsági ellátásokra 284 milliárd forintot
terveznek, a korábban az NEFMI-nél szerepl ő egészségkárosodási járadékokra 58 milliárd
forintot szánnak.

A korbetöltött rokkantnyugdíjakról semmilyen információ nincs a Nyugdíjbiztosítási Alap
költségvetésében, így nem lehet kibogozni, hogy a Széll Kálmán Tervben vállal t
kiadáscsökkentő lépések miként valósulnak meg a 2012 . évi költségvetésben. (Ott 62
milliárd forint szerepelt a megváltozott munkaképességűek járadékára, ami 4 milliár d
forinttal több, mint ami a benyújtott költségvetésben szerepel . A rokkantellátások bontva
nem szerepeltek a Széll Kálmán Tervben, csak összesítve, ami 660 milliárd forinto t
jelentet, mivel a korbetöltött ellátásokról nincs érdemi információ a benyújtot t
tervezetben, ezért itt nem lehet összehasonlítani az adatokat .)



A 2012. évi költségvetés tervezete hátrányosan érinti az amúgy is kilátástala n
helyzetben lévő önkormányzatokat. A javaslat csökkenti az önkormányzatok
költségvetési támogatását, hiszen kevesebb forrást, 1140 milliárd forintot biztosít jövőre,
mint a tavalyi 1173 milliárd forint . Továbbra sem kapják meg az önkormányzatok azt a
120 milliárd forintot, amelyet korábban ígértek .

Elvárható volna az, hogy miután kormány az emberek megtakarításaival növelte a
költségvetés bevételeit, a helyi feladatok ellátásához korrekt költségvetési keretet biztosít ,
de ez nem így van . A rossz és hibás adópolitika miatt az önkormányzatokat megillet ő , a
településre kimutatott személyi jövedelemadó megoszlásánál 13 milliárd forintta l
kevesebbel számolnak, mint tavaly .

Továbbra is jelentős létszámleépítésre lehet számítani az önkormányzatoknál, mivel erre
6,8 milliárd forintot szán a 2012. évi költségvetés, ami még a 2011 . évi keretet is
meghaladja 1,4 milliárd forinttal . Ez több ezer ember elbocsátását jelenti .

Egy helyben áll a panelprogram, mert a rendelkezésre álló 2 milliárd forint nem elegend ő
semmire, ez a támogatás a korábbinál (11 milliárd Ft) majdnem 9 milliárd forintta l
kevesebb.

A költségvetési törvényjavaslat ugyanúgy nem kezeli a kötvénykibocsátások és a
hiteltörlesztések sorsát, mint az idén . Az önkormányzatok immáron több mint 600 milliárd
forintért hajtottak végre kötvénykibocsátást, amelyek törlesztése 2012-ben mindenho l
megkezdődik, még nehezebb helyzetben sodorva a településeket . Csökken ugyanakko r
mind az ÖNHIKI, mind a Fej ezeti Tartalék elő irányzata .

A 2012-es költségvetési tervezet 12 milliárd forintos többlet termékdíj bevételle l
számol az idei évhez viszonyítva, ugyanakkor nem számol kvótaértékesítésekkel.

A közbiztonság meger ősítése továbbra is csak szlogen marad . A Fidesz kevés konkrét
választási ígéretének egyike a közbiztonság javítása, a rend őrség megerősítése volt . Az
Orbán-kormány megalakulásakor arról szónokoltak, hogy két hét alatt rendet tesznek a z
ország bűnügyi szempontból legproblémásabb területein . Ma már mindenki számára
világos, hogy ez nem volt több puszta kampányfogásnál, amit az Orbán-kormán y
működésének első heteiben néhány látszatintézkedés követett .

Ugyanígy szlogen maradt a rend őrség megerősítése. Miközben tehát a költségvetés i
források reálértéken és nominálisan is csökkentek, jogszabályváltozásokkal új feladatoka t
telepítettek a rendőrségre (tulajdon elleni szabálysértések esetén előkészítő eljárás) . A
rendőrség és a többi rendészeti szerv már 2011-ben is csak nagyon feszes gazdálkodás
mellett volt képes ellátni alapvető feladatait . A meglévő státuszok feltöltését sem hajtott a
végre a Kormány .

Megdöbbentő módon a 2012-es költségvetési javaslat már eleve kisebb kiadás i
elő irányzattal számol, mint az előző évi költségvetés eredeti el ő irányzatai . Nemhogy nem
biztosít többlettámogatást a rendőrségnek, hanem csökkenti a rendelkezésre áll ó
forrásokat nemcsak reálértéken, de még nominálisan is . Ez az összeg legjobb esetben is az
alapfeladatok változatlan színvonalú ellátását teszi lehet ővé még feszítettebb gazdálkodás ,
az állomány még nagyobb áldozatvállalása mellett . A javaslat a rendőrség személyi
juttatásaira alig öt milliárd forint többletforrást irányoz elő , amit feltehetően felemészt a
2011-ben felszerelt rendőrök illetménye és az adójóváírás kivezetése miatt szükségess é
váló bérkompenzáció biztosítása . A többi rendészeti szervnél még ilyen szerény mértékű
növekedés sem érhető tetten .

A Kormány bevégzi, amit 2011-ben megkezdett: rohamléptekkel folytatódik a
Honvédség leépítése. A Fidesz ellenzékből élesen bírálta Magyar Honvédség szocialista



kormányok idején végrehajtott átszervezését . A korábbi tömeghadsereget felváltó, kisebb
létszámú, a modern kor kihívásainak megfelel ő professzionális haderő felállítását a
Magyar Honvédség leépítéseként, egyszerű forráskivonásként mutatták be . Az új
honvédelmi vezetés mai napig a „régi dicsőségről” elmélkedik, és a régi, elavul t
struktúrák visszaépítésének délibábját kergeti .

Sajnálatos módon azonban nemhogy új képességek kialakítására nem biztosít a Kormán y
elegendő fedezetet, de még a jelenlegiek fenntartására sem. Míg a Honvédelmi
Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2010-ben 298 milliárd forint volt, addig
2012-ben már csak 213,5 milliárd forint lesz . Míg a szocialista kormányok időszakában a
védelmi költségvetés minden évben elérte a GDP 1,2 - 1,4%-át, addig ez az arány már
2011-ben 1 % alá csökkent, és jöv ő évben alig haladja meg a tervezett GDP 0,8 %-át .

Világosan látható, hogy ez a költségvetési támogatás még a jelenlegi, előző ciklusokban
kialakított modern és takarékos struktúra fenntartását sem lesz képes biztosítani, és már a
Magyar Honvédség alapfeladatainak ellátását veszélyezteti . Elkerülhetetlen, feladatainak ,
szervezetrendszerének szakmai és politikai konszenzus alapján történ ő újragondolása .

Budapest, 2011. október 18 .



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló

T/4365 számú törvényjavaslathoz

A Házszabály 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Összefoglaló megállapítások

Makrogazdasági szinten a beterjesztett törvény továbbra is 1,5 % gazdasági növekedésse l
számol, holott tegnap éppen nemzetgazdasági államtitkár úr egy interpellációs válaszába n
ismertette a gazdaságkutató intézetek számításait arról, legfeljebb 1% -ra lehet számítani . Igaz
el kell ismerni, a költségvetés makrogazdasági prognózisa, a középtávú kitekintés reálisabb ,
vagyis borúsabb képet rajzol a következ ő évekről a korábbi konvergencia programhoz képest .
Igaz, 2013-tól azért kirajzolódik a kormány töretlen, a jelen körülmények között
megalapozatlan optimizmusa a gazdasági folyamatok pozitív fordulatát illetően. Érthető ha a
kormány már a fényt vizionálja az alagútban, de sajnos a 2012-es törvényjavaslatból ezt a
pozitív képet nem támasztja alá . Az államadósság kezelésénél megemelt kamat elszámolás i
kiadások deviza és forint tételei, az új 50 rnrd ft-os kamatkockázati tartalék mind azt jelzik ,
kockázatos időszak elé néz a magyar államadósság finanszírozása is, különösen az adóssá g
nemzetközi leminősítésének veszélyének szemszögéb ől tűnik sajnos megalapozottnak ez az
intézkedés .
A 2013-as optimizmus azért is kérdéses, mert a kormány kivezetni szándékozik a szektoráli s
különadókat amit feltételezésünk szerint majd a növekedésb ől kíván pótolni . Holott a
telekom-adó brüsszeli döntése fényében bizony erre a bevételre is céltartalékot kellen e
képezni jövőre gondoskodva arról, ha évközben mégis vissza kell fizetni az összeget . A

gazdasági fordulat jelei nem olvashatóak ki a tervezetből .
A költségvetés tartalmi értékelése mellett csak meg kell állnunk egy szóra a törvényjavaslat
elkészítésének módjára vonatkozóan . Példátlan az elmúlt évtizedekhez képest, milyen
nehezen állt össze a költségvetés Az ÁSZ jelentésből kiderül hogy amikor lehetőségük vol t
vizsgálni a tervezetet hiányos, megalapozó háttérszámítások nélkül tudták csak elemezni a z
anyagot . Folyamatos csúszások, kapkodások kísérték az anyag elkészültét . Olvasva az ÁSZ
jelentést, egészen döbbenetes milyen hiányos tartalmú anyagra adta meg a zöld jelzést a
Költségvetési Tanács 2fős többsége . Az Ász elnökének szerepe a jelentés ismeretébe n
különösen pikáns. Ennyire kapkodva, csúszva, szedett vetett módon még nem készül t
költségvetési törvénytervezet az elmúlt évtizedben . Hab a tortán, hogy csak ezután lettek



benyújtva az adótörvények és a költségvetés megalapozó törvények . Ezek mind
nyomatékosan arra figyelmeztetnek, a kormányzati szerkezetben, a Nemzetgazdasági
Minisztériumban valami nem jól működik, a kormányzás színvonala, minősége kérdéseket vet
fel . Ezek után adódik a kérdés, ilyen körülmények között elkészített költségvetés mennyir e
lehet tartalmilag megalapozott, támogatható .

Társadalmi következményeit tekintve a bajbajutottak továbbra is maradnak a bajban, a
szociális, oktatási, egészségügyi területeken továbbra sem a következő esztendő bizonyul a

fordulópontnak . A bevételi oldal, az adótörvények, a költségvetési kiadások súlyozása min d

arra mutat, támogatják a jobb eséllyel, nagyobb tartalékokkal rendelkez őket és magukr a
hagyják, néhol sajnos az „útszélén” azokat, akik sok esetben önhibájukon kívül jutottak bajb a
és váltak kiszolgáltatottá. És itt nemcsak azokról van szó, akik nem tudnak, nem képese k
dolgozni, mert a vesztesek között vannak azok is akik dolgoznak, csak sajnos átlagjövedele m
vagy az alatt keresnek. Érdekes módon a kormány őket sem méltatja arra, hogy nagyobb
segítséget nyújtson nekik, vagy legalább akkorát amit a jobb módúak kapnak . Azért kiderül ,
mekkora a baj, amikor az adócsökkentés kormánya olyan adó- és bevételnövelő
intézkedésekbe kezd, amire még a legbaloldalibb politikusok is elismer ően csettintenének.
Újra bebizonyosodott, az állami kiadások jelent ős leépítése, az olcsó állam elképzelés
mekkora tévképzet . A kormány még retorikai szinten nem hajlandó elismerni, de intézkedései
ennek az igazát támasztják alá. Valljuk meg, a tavalyi választásokkor senki nem tippelte voln a
meg helyesen, melyik kormány lesz az aki a világrekorder Áfa kulcsot bevezeti. Ez még
akkor is igaz, ha a munkára rakodó közterheket csökkentjük és a fogyasztást terhel ő adókat
növeljük, de ennek is van határa, például amikor jelent ősen megemelkedik a
feketekereskedelem mértéke. Sajnos továbbra is óriási hiányossága az adórendszernek egy
komolyan vehető vagyonadó hiánya. De a felsőbb jövedelműeket, a gazdagokat támogató
kormánytól ugyan mire is lehet számítani . Pedig az Áfa kulcs növelése helyett kínálta volna
magát például az általunk javasolt ökológiai adórendszer bevezetése, amit már számos fejlet t
európai országban végrehajtottak. Avagy a pénzügyi tranzakciókat terhel ő úgynevezett Tobin-
adó, amivel végre lehet találkozni a tervezetben, igaz csak el őkészítés szintjén. Talán a 2013 -

as költségvetés készítésekor a kormány már megpróbál élni ezekkel az eszközökkel . Azért
akad olyan adónem, aminek az emelését üdvözölni tudjuk, például a megemelt cégautóadót .
Néhány új adónem esetében mint pl . a biztosítási adó, ahol lehetne értelmes célt felfedezni é s
az adó eszközével társadalmilag káros tevékenységeket visszaszorítani, sajnos a kormány
ezeket a közhasznú célokat ürügyül használva kizárólag pénzbehajtásra használja fel azokat .

Habár nőnek a minisztériumok és a kapcsolódó fejezeti kezelés ű elő irányzatok, valójában
csak az erős alkupozícióban lévő tárcák egyes területeinél van növekedés, általában észlelhet ő
a megszorítás szándéka .
Összességében a kormány ebben a költségvetési tervezetben a 2010-ben és 2011-be n
végrehajtott elhibázott gazdaságpolitika következményeire próbál reagálni, sajnos súlyosbítv a
egy kibontakozó újabb európai gazdasági válság hatásával .

Részletes tartalmi értékelés



Egészen magas szintet értek el a tartalékszintek. Felidéződik a 2008-as válságot követő
időszak kiszámíthatatlan következményei, láthatóan a kormány sem sétagaloppra számí t
jövőre. A megnövekedett kockázatok miatti megemelt tartalékolással egyetértünk .

A központi költségvetési szervek és fej ezetei kezelésű elő irányzatok kiadásai látszólag
növekednek, de ezek nem általános körűek hanem néhány területre vonatkoznak . Fontos
szerveknek nominálisan érdemben nem változnak a kiadási el ő irányzatai mint ÁSZ, PSZÁ F
azaz reálértékben valójában kevesebb ő l gazdálkodhatnak . Még akkor is ha PSZÁF-nak a saját
bevételeibő l kell kigazdálkodnia költségeit.
Szimbolikus, hogy a Kossuth tér rendezésére, földalatti parkoló építésére maradéktalanul ju t
pénz ezekben a nehéz id őkben is. Látszik, a kormány és a parlamenti többségének
biztosítandó rendezett körülményeken nem spórol a kormány. Pedig közlekedésszervezési ,
környezetterhelési szempontból felvetődik, több mint félmilliárd forintot megér-e földalatti
parkoló építése. Ennél már csak a Miniszterelnökségen jobb dolgozni, hiszen míg számo s
minisztériumban csökkennek a személyi juttatások, a közalkalmazotti szférában tízezre s
leépítésekrő l hallani addig a Miniszterelnökség kiadásai 60%-kal növekednek . Ső t ezekben a
nehéz időkben még futja egy új tervhivatalnak a felállítására is a Nemzetgazdaság i
Minisztérium mellett . Eddig úgy tudtuk, a tárca felelt a gazdaságpolitikai stratégiáért, a
tervezésért. Most hogy másfél év kormányzás után felállítani tervezik ezt a hivatalt, egy kicsit
érthetőbbé válik az eddigi improvizációkon alapuló gazdasági kormányzás . Kíváncsiak
várjuk, milyen módosulás várható jövőre a kormányzásban a hivatal hatására, remélhető leg
nem az lesz a dolguk, hogy utólag szakmai magyarázatokkal próbálják alátámasztani a
rögtönzött intézkedéseket .
A költségvetési tervezetből jómódúakat célzó, a leszakadó és szegénységben élő társadalmi
rétegekről megfeledkező lakáspolitika képe rajzolódik ki . Az Otthonvédelmi akcióterv a
devizahitelesek tömeges problémája ellenére érdemi és széles körű megoldásra nem alkalmas .
A beharangozott új Otthonteremtési program is csupán pár ezer emberen fog segíteni, forrása i
nagyon szűkösek. Úgy tűnik, a kormányzat nemcsak a lakhatási szegénységben él ők
problémáit hagyja figyelmen kívül, de a lakásuk elvesztésével fenyegetett, leszakadó rétegek
számára sem fog érdemi megoldásokkal el őállni .
Különösen kirívó, hogy a Nemzeti Eszközkezelőre 3mrd ft. van elő irányozva
ingatlanvásárlási célra, míg ugyanabban a fejezetben az MNV Zrt . számára ugyanerre a célra
8,6 mrd ft . Fel is vetődik az MNV Zrt mint a jövő évi költségvetés egyik kedvezményezettj e
miért növekszik háromszorosára a tulajdonosi jogok gyakorlására fordítható keret 5,6 mrd Ft -
ra illetve az MFB esetében duplájára 5,6 mrd Ft .-ra. Érvényes az egész fejezetre, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál nem érződik a szigorú gazdálkodási fegyelem kényszere
mert komoly mértékben nőttek az elő irányzatai . Látszik, ennek a minisztériumnak mennyivel
jobb az alkupozíciója például a Nemzeti Er őforrás Minisztériumához képest. Sokkal
örömtelibb lenne, ha a szociális, oktatási, kulturális céloknál is ilyen mértékű előirányzat
növekedést érzékelnénk . De a pénzbeli ellátások nem növekednek, az infláció szépen felfalj a
ezeket a tételeket . A 2012-es költségvetés azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a szociáli s
ellátások és szolgáltatások rendszere a jövő év egyik nagy vesztese lehet. Különösen fájó a
magyar szociálpolitika leépítése, szisztematikus megszorítása a gazdasági válság éveiben . A
leszakadó rétegek számára eltűnik az a szociális háló, ami megakadályozn á
ellehetetlenülésüket, a szegénységben él őket pedig szinte teljes mértékben megfosztják a
felemelkedés, a nyomorból való kitörés lehetőségétől, esélyétő l . A 2012-es költségvetési
javaslat új eleme a Nemzeti Szociálpolitikai Alap létrehozása. Ez az alap azonban nem



alkalmas arra, hogy az államháztartás részeként, elkülönült és önálló fejezetként kezelje a
szociális terület forrásait . Nem tudja a tervezett formájában biztosítani az eddigiekné l

hatékonyabb gazdálkodást, nem tudja a költséghatékonyság és min őség szempontjait érvényr e

juttatni, hiszen csupán egy új címszámként szerepel, s alá könyvelték a különböz ő szociáli s

kiadási tételeket, ráadásul azoknak is csak bizonyos, véletlenszer űen kiválasztott részeit .
Hiányzik bel ő le többek között a szociális szolgáltatások finanszírozása .

Azért akadnak kisebb üdvözlend ő tételek . Talán a közösségi közlekedés terén mégiscsak
számíthatunk arra, hogy nem teljesülnek a Széll Kálmán terv elvárásai mert örömmel
tapasztaltuk, hogy 10%-kal nőnek a közösségi közlekedés és a vasútpálya költségtérítése .
De ezek apró szépségtapaszok csupán, a teljes kép elszomorító . Módosító indítványaink
benyújtásával kísérletet teszünk a tervezet feljavítására és megmutatjuk lehet más a
költségvetés is .

Budapest, 2011 . október 18.
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Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – a Házszabály 77. ' (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Jobbik frakciója a kormány költségvetési törvényjavaslatát nem tartja alkalmasnak
általános vitára, és ebben a formában nem fogja megszavazni . Ennek legfőbb okai az
alábbiak .
Neoliberális karakterű a költségvetés alapját képez ő kormányzati gazdaságpolitika, mert az
adósságszolgálat és a hiánycél minden áron történ ő teljesítése az elsődleges célja, és ennek
"rendelődik alá" a - nem létező - életszínvonal-politika, a szociálpolitika, az adópolitika, a z
ökológiai szempontok, s őt a foglalkoztatáspolitika vagy az infláció kezelése is) . Ezt a
költségvetést a parlamentből és a közéletből már eltűnt szabaddemokraták is készíthették
volna, hiszen a kormány - prioritásnak - nem a magyar társadalom akut problémáit , hane m
az államháztartás hiányának Brüsszelben elő írt 2,5 %-os mértékét tekinti .
Az elő terjesztő vagy nincs tisztában a költségvetési elvekkel (áttekinthetőség, egységesség ,
összehasonlíthatóság - n-2 szabály - ésszerű részletesség stb .) vagy tudatosan hevenyészet t
módon vagy sehogy sem érvényesíti azokat . Egyetlen számadat-sort közöl a törvényjavaslat, a
2012. évi előirányzatokat, ezeket kívánja jóváhagyatni a parlamenttel . Nem közli az idei
várható adatokat, pedig a 2011 . évi költségvetésben is számos megszorításra került so r
(Stabilizációs Alap : 250 milliárd forint zárolás majd elvonás ; csaknem 600 milliárd forintny i
maradványtartási kötelezettség és újabb 30 milliárd forint zárolás stb .) Nem közli a 2010. évi
tényadatokat sem, ezért az idősorok hiánya az összehasonlítást lehetetlenné teszi, a z
áttekintést megnehezíti a képviselők számára . Az „ésszerű részletezettség” elvének szintén
nem tesz eleget, pedig ezt a követelményt az Alaptörvény el ő írja. A mintegy 400 mrd. forinto t
kitevő tartalék felhasználásába semmi betekintést nem enged . Az ún. Országvédelmi Alap 15 0
milliárd forinttal kívánja csorbítani a parlament költségvetési jogát az által, hogy ennek a z
összegnek a felhasználásáról nem az Országgy űlés, hanem a Kormány döntene majd .
Az egyes fejezetek számára el őirányzott költségvetési támogatások indokoltságának
megítéléséhez nincs elegendő számadat, nincs érdemi indokolás . Az Állami Számvevőszék
például úgy költhet majd el mintegy hétmilliárd forint közpénzt, hogy annak „hovafordítása ”
(a dologi kiadások részletes bemutatása és azok indokolása) nem ismert. Az sem tudható meg,



hogy hatszáz fős létszáma miként oszlik meg ellenőrökre és kisegítőkre, vezetőkre és
számvevőkre, fizetési kategóriákra. (Az ÁSZ elnöke a Költségvetési bizottság elnökének erre
irányuló írásbeli kérését nem volt hajlandó teljesíteni . )

Budapest, 2011 . október 18 .
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Nyiko László
elnök
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