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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgy ű lés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban Költségvetés i
bizottság) – mint elsó' helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i
bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága ,
Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügy i
bizottsága, Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi é s
rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális,	 családügyi és lakhatási bizottsága, Kulturális	 és
sajtóbizottsága, Külügyi bizottsága, Mez őgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága ,
Nemzeti összetartozás bizottsága, Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága, Önkormányzati és
területfejlesztési bizottsága, Sport- és turizmusbizottsága, megvitatta Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló T/7655. számon beterjesztett törvényjavaslatot .

A Költségvetési bizottság a HHSZ . 120. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a
bizottságok véleményét (kisebbségi véleményét) ezen ajánlás mellékleteként az Országgyűlés elé
terjeszti . Abizottságok véleményénekösszefoglalója szóban hangzik el, előadója: dr. Puskás
Imre alelnök (Fidesz), a kisebbségi vélemények előadói: dr. Nyikos László elnök (Jobbik), dr .
Szekeres Imre (MSZP) és Vágó Gábor (LMP) .

Budapest, 2012 . június 26 .
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Az Országgyű lé s
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2012 . június 25- i
ülésén a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat
(a továbbiakban : HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120. ' (3) bekezdése alapján — megvitatta, és az t
– a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 16 igen és 5 nem)

Bizottsági vélemény :

A bizottság tagjai mind tartalmi, mind pedig formai szempontból megvizsgálták a
törvényjavaslatot .

Kiemelték, hogy számos kritika fogalmazódott meg a tekintetben, hogy túlságosan korai a
költségvetés Országgyűléshez történ ő benyújtása, mivel a prognózisok pontossága, a költségveté s
megalapozottsága szempontjából egy ilyen változó világgazdasági és európai gazdaság i
helyzetben kockázatot jelent az, hogy körülbelül három hónappal korábban kell tárgyalni és a
jövő évre vonatkozóan a költségvetés fő számait megállapítani . A bizottság tagjai ennek kapcsán
felhívták a figyelmet, hogy az utóbbi időben világtendencia az, hogy a költségvetés kapcsá n
minél korábbra időzítik a különböző tervezési és értékelési lépéseket . Ezt úgy hívják nemzetközi
használatban, hogy early warning systems, tehát korai figyelmeztet ő rendszereket vezetnek be az
ellenőrzésben és a tervezésben . A korai kezdés lehetőséget ad arra, hogy párhuzamosan folyjon
részben a tervezésnek a beállítása, például a költségvetést megalapozó törvények előkészítése,
illetve a különböző intézményi struktúráknak a létrehozása, átalakítása.

A bizottság tagjai megállapították, hogy a törvényhozás szempontjából is fontos tény ,
hogy mind az Állami Számvevőszék, mind pedig a Költségvetési Tanács véleményébe n
lényegében azonos és egy irányú megállapításokat tesznek, még a kritikai megállapítások
tekintetében is .



A bizottság tagjai úgy vélik, hogy ezek egymást nem gyengítik, hanem kifejezette n
erősítik. Felhívták a figyelmet a Költségvetési Tanács II .1 . pontban adott véleményére, amely azt
mondja, hogy „a véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az alapvet ő egyet nem
értés jelzésére nem lát módot, lehetőséget vagy igényt” .

A bizottságnak a jelenlegi vitaszakaszban az általános vitára alkalmasságról kell dönteni .
A bizottság többségének álláspontja szerint az Alkotmányügyi bizottságnak nem kizárólag a z
igazságüggyel kapcsolatos fejezeteket kell áttekintenie, hanem az alkotmányos alaptételek é s
feltételek (pl . államadósság szabály betartása) teljesülését is vizsgálnia szükséges . A vizsgálat
alapján megállapítható, hogy a benyújtott költségvetés megfelel az Alaptörvény, a gazdaság i
stabilitásról szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, fő számai
pedig a világgazdasági folyamatok figyelembe vételével készültek, melyek alkalmasak eg y
ambiciózus gazdasági növekedés megalapozására .

Mindezek alapján, figyelembe véve a Költségvetési Tanács és az Állami Számvevőszék
véleményét, a bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Budapest, 2012 . június 25.



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2012. június 25-i ülésén a törvényjavaslato t
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a továbbiakban: HHSZ. )
95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt – a HHSZ . 95.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta .
(szavazati arány: 14 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A rendkívül korán benyújtásra kerülő 2013 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat stabil
iránytűt mutat a naponta változó európai gazdaságban . Magyarország jöv ő évi költségvetése tehát
kiszámíthatóságot és stabilitást jelent, melynek szigorú betartásával az uniós gazdasági
körülmények romlása esetén is biztos lábakon fog állni az ország .

Az Egészségbiztosítási Alap 2013 . évi elő irányzata 1 649 Mrd forint, tervezett kiadása 1 675 Mr d
forint . A költségvetés tervezett hiánya 25 Mrd forint .

Az Egészségbiztosítási Alap 2013 . évre tervezett költségvetésének célja a struktúraátalakítás
következtében létrejött, az új struktúrának megfelel ő finanszírozáshoz szükséges fedeze t
megteremtése. A struktúraátalakítással összefüggésben fokozatos áttérés valósul meg a
bázisfinanszírozásról a feladat alapú finanszírozásra .

A gyógyító-megelőző ellátások 2013 . évi finanszírozására 8,5 Mrd forinttal több, mint a 2012 .
évi eredeti el őirányzat . A gyógyító-megelőző ellátások tartalmazzák a szerkezeti változásokat, a
szintre hozásokat, a többletkapacitás befogadások forrás igényét és a fejlesztéseket. A tervezett
előirányzat összege tartalmaz a többletkapacitások befogadására 4,5 Mrd forint és a fejlesztésekr e
740 millió forintot.



Az Összevont szakellátás feladatait és összegszer űségét tekintve is kiemelked ő helyet foglal el .
Elő irányzata 2013-ban 4,3 Mrd forinttal több a 2012 . évi eredeti el ő irányzat összegénél (622 Mr d
forint) . Ez az előirányzat tartalmazza az ágazati bérfejlesztés fedezetéül szolgáló 30, 5 Mrd
forintot .

Az alapellátás rendszerének erősítését szolgálta a 2011 . év utolsó negyedévében ismételten
bevezetett új eszköz-támogatási rendszer . A támogatási igények benyújtására 2012 . május 31-ig
volt lehetőség. A már megkötött szerződések alapján a támogatási összegeket maximum 3 0
hónapon keresztül folyósítania kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Ennek
fedezetésre a célelő irányzatok jogcímen 4,2 Mrd forint áll rendelkezésre .

A mentés előirányzata 500 millió forint többletforrást tartalmaz a 2012 . évi elő irányzathoz
képest. Az Országos Mentőszolgálat jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hálózatának
fejlesztésében, melyhez kapcsolódóan az ellátási színvonal emelkedésével párhuzamosan a
működési költségek is jelentős mértékben emelkednek, továbbá a betegszállítás irányításának
átvételéből is többletfeladatok adódnak .

Az egészségügyi ágazat költségvetési tervezete tartalmazza az állam által átvett egészségügyi
intézmények fenntartásához szükséges forrásokat . Az előző évhez hasonlóan folytatódik az
egészségügyi szakképzési rendszer m űködésének támogatása . Jelentős összeg van biztosítva a
légimentés-eszközpark bérlésével, valamint az oltóanyag biztosításával összefügg ő kiadásokra .

A Kormány fenntartotta szándékát a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatására, és
ez megjelenik a költségvetési tervezetben is .

2013 . évben az uniós források lehet őséget nyújtanak a szakmapolitikailag kiemelt jelent őséggel
bíró népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására .

Budapest, 2012 . június 26.



Az Országgyűlés Emberi jogi ,
kisebbségi, civil és vallásügy i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

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

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil –és vallásügyi bizottsága a 2012 . június 25 - e 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, 4 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az elkövetkez ő évben a kormány célja, hogy a reformok elérjenek emberekhez, és a z

erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljana k

meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a közfoglalkoztatáson

keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan

érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a versenyszférában folytatódik a

foglalkoztatottság növekedése . Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-ka l

bővülhet 2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a munkanélküliség csökkenését vonja maga

után. Részben a versenyszféra, részben a kib ővített közmunkaprogramok várhatóan a

munkanélküliek növekv ő hányadát szívják fel, ennek következtében a munkanélküliség 10,3%-r a

csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a



nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékben emelkednek, amely a

reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012 -

ben is realizálódott, illetve megvalósul . A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú

kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euroövezet i

válságból való lassú kilábalás számottev ő kockázatot hordoz magában . A kockázatokat

figyelembe véve a költségvetés 2013 . évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GD P

növekedésen alapul .

Az emberi jogi, kisebbségi,civil –és vallásügyi bizottságát érintő területek közül kiemelt

szegmens, a nemzetiségek jogainak érvényesülést el ősegítő források biztosítása, az egyházak

támogatása és a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési hozzájárulások .

A Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelés ű elő irányzat költségvetési javaslata 567,1 milli ó

forint kiadási elő irányzatot tartalmaz . Ezek közül külön kiemelendők az országos nemzetiségi

önkormányzatok és média támogatása, az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartot t

intézmények támogatása, a társadalmi felzárkózást elősegítő programok és nem utolsósorban

roma ösztöndíj programok, melyre több mint 2 milliárd forint az elkülönített keret .

A vallási élet minél szélesebb körű kiteljesedését szolgálják egyházi célú központi költségvetési

hozzájárulások, úgymint egyházi kulturális tevékenységek támogatása, az egyházi hit és egyéb

oktatási tevékenység támogatása, az SZJA rendelkezés és kiegészítés, valamint a hátrányo s

helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása . Nem szabad

azonban elfeledkezni a vallási tevékenységet folytató egyesületekkel való együttm űködésrő l sem .

Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 3042,0 millió

forint kiadási elő irányzatot tartalmaz . Az Alap forráselosztásának nagysága és hatékonyság a

számos civil szervezet eredményes működését határozza meg, az Állami Számvev őszék jelentése

alapján pedig kijelenthet ő , hogy a legtöbb hozzáadott érték ebben a szférában keletkezik, éppen

ezért az Emberi jogi bizottság elkötelezett abban, hogy az idézett el ő irányzat a tavalyi évhez

képest ne csökkenjen .

Budapest, 2012. június 25.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Lukács Tamá s

elnök
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Az Országgyű lés
Európai ügyek bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. szám ú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a 2012 . június 25-i ülésén a törvényjavaslato t
— az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a továbbiakban : HHSZ.)
95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt — a HHSZ. 95.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára alkalmasnak tartotta.
(szavazati arány: 14 igen,5 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Bizottság megállapítja, hogy a törvényjavaslat összeállítása, szerkezete megfelel az
államháztartás gazdálkodását és működését meghatározó jogszabályi feltételeknek, valamint a z
Alaptörvényben és a Stabilitási törvényben az államadósság csökkentésére vonatkozó
szabályoknak .

A törvényjavaslat biztosítja a Kormány azon vállalásait, amelyek biztosítják az stabilitá s
megőrzését. A stabilitást garantálja a törvényjavaslat tartalékkerete is, amely a szokáso s
tartalékkereteken túl tartalmaz egy 200 milliárd forintot meghaladó, rendkívüli helyzetben
felhasználható keretet .

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az „Uniós Fejlesztések” című XIX. fejezet kiadás i
főösszege 1 582 584,4 M Ft, a bevételeké 1 393 454,4 M Ft és a támogatásoké 189 130,0 M Ft . A
Kormány egyenlegcél tartására vonatkozó intézkedései alól az uniós el őirányzatok mentesülnek a
teljes körű kihasználtság érvényesíthetősége érdekében . A takarékossági intézkedések az „Unió s
Fejlesztések” fejezeti kezelésű előirányzatai közül csak a szakmai fejezeti kezelés ű
elő irányzatokat és az intézményt érintették.



Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatainak 2013 . évi tervei nagyságrendileg
megegyeznek a 2012 . évi adatokkal, azonban a 2013-ban véget ér a 2007-2013 közötti

programozási id őszak, azaz 2013 végéig le kell kötni (és 2015 végéig le is kell hívni) minde n
uniós támogatást annak érdekében, hogy Magyarországot ne érje forrásveszteség . A jelenlegi
hétéves periódusban rendelkezésre álló mintegy 8000 milliárd forintnyi uniós forrásból 2012 .
május végéig 6015 milliárd forint támogatás megítélésére, 5457 milliárd forint támogatás

leszerződésére és 2597 milliárd forint támogatás kifizetésére került sor .

Az EU-s források maximális kihasználhatósága szempontjából biztonságot jelent, hogy lehet őség
van az NGM engedélyével a keretekre vonatkozó többletkötelezettség vállalásra, továbbá az
elő irányzatok felülr ő l nyitottak és átjárhatóak lesznek.

Budapest, 2012. június 25 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Hörcsik Richárd

elnök



Az Országgyű lés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága a 2012. június 26-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . sS' (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95. ,E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 12 igen, 6 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Fenntartható fejlődés bizottsága 2012 . június 26-án megtárgyalta a Magyarország 2013 . évi
központi költségvetésér ől szóló törvényjavaslatot, és azt a Fidesz-KDNP frakciószövetség
képviselő inek többségével általános vitára alkalmasnak találta .

A törvényjavaslatban ismertetett keretszámok alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium fejeze t
2013 . évi tervezett eredeti támogatási előirányzata lényegében megegyezik a 2012 . évi
támogatási elő irányzattal ; a csökkenés mértéke mindösszesen 236,4 millió forint . A
környezetvédelmi célel ő irányzatok összege 2013-ban 15 017 millió forintot fog kitenni . A
környezetvédelmi háttérintézmények finanszírozása a törvényjavaslat alapján továbbra i s
megoldott lesz . A nemzeti park igazgatóságok támogatása nem csökken ; ugyanakkora keretb ől
gazdálkodhatnak 2013-ban, mint 2012-ben . A feltételek adottak ahhoz, hogy az intézmények a
környezet- és természetvédelmi feladataikat a kormányprogramban megfogalmazott célok szerint
lássák el .

A költségevetési tervezet jól tükrözi a szaktárca célkit űzéseit a 2013-as évre. A tárca
tájékoztatása szerint a 2013 . évben egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett programo k
megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályokból adódó kötelezettsége k
teljesítését, másrészt számos területen tervez el őrelépni a 3 . Nemzeti Környezetvédelmi Program



megvalósításában. Folytatódik az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Szennyvíz -
elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program ütemezett megvalósítása . A szaktárca tervei szerint
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség elősegíti, hogy a termékdíjköteles termékekb ő l
képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és így a
társadalom érdekeit lényegesen kedvez őbb feltételekkel szolgáló módon alakuljon át és fejlődjön
tovább. A korszerű hulladékkezelési létesítmények kialakítását EU-támogatások segítik .

Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági művelés alat t
álló területekhez, illetve erd őkhöz, és fenntartásukban is kiemelt szerepe van a
tájgazdálkodásnak . A költségvetési törvényjavaslat alapján 2013-ban is kiemelt feladat a nemzet i
park igazgatóságok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése az értékőrzés
elsődlegessége mellett, a természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységük ellátása, különö s
tekintettel az agrár-környezetgazdálkodási programok megvalósítására, a természeti értékek
bemutatására, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítésére. Folytatódik a fajmegőrzési tervek és
fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, az élőhely-rekonstrukciók megvalósítása, valamint az
EU-ban gyakorlatilag egyedülálló Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer m űködtetése. Az
Ivóvízbázis-védelmi Program folytatását EU-s és hazai források biztosítják . A Nemzeti
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításával a kormányzat el ősegíti a
környezettechnológiák hazai elterjesztését, a kapcsolódó fejlesztések, beruházások támogatását .

A környezetpolitikai célok teljesítését segítik egyes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m
fejezetben szereplő, zöldgazdaság-fejlesztési elő irányzatok is . A Nemzeti Együttműködés
Programjában és az Új Széchenyi Tervben is kiemelt célként szerepel az energiahatékonyság, a z
energiatakarékosság és az energiaracionalizálás, a klímabarát beruházások ösztönzése . A
panellakások, családi házak, középületek és közintézmények energiafelhasználásának, ezáltal a
költségvetés terheinek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése központi szerepe t
játszanak az energiapolitika terén kitűzött nemzeti célok teljesítésében . Az Epületenergetikai és
energiahatékonysági célel őirányzatból összesen 1 milliárd forint értékben lesz nyújthat ó
támogatás lakóingatlanokon vagy középületeken elvégzett, az energiahatékonyságot növel ő
beruházásokra . Az energiahatékonysági fejlesztések élénkítik a gazdaságot, munkahelyeket
teremtenek az építő iparban, javítják az életminőséget, csökkentik hazánk energiafügg őségét, és
hozzájárulnak a fenntartható fejl ődéshez .

A Fidesz-KDNP frakciószövetség szerint a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ől
szóló törvényjavaslat megfelelő keretet biztosít a lakosság életminőségének javításához, az
egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a természeti öröksé g
megőrzéséhez és a környezeti biztonság meger ősítéséhez .

Budapest, 2012 . június 26.

Jávor e



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655 . számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága a 2012. június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 12 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány által a megszokottnál hamarabb benyújtott 2013.évi költségvetés tervezet, stabi l

iránytű a napjainkban folyamatosan változó európai gazdaságban . Görögországból ,

Spanyolországból és számos más mediterrán országból szinte naponta érkező tragikus gazdasági

hírek mellett, rendkívül fontos szempont, hogy hazánkban – az Európai Uniós elvárásokho z

igazodó módon -, már a nyári ülésszakon elfogadásra kerüljenek a jövő évi költségvetés

sarokszámai . Magyarország 2013 . évi költségvetése kiszámíthatóságot és stabilitást jelent ,

melynek betartásával az Európai Uniós gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábako n

fog állni az ország. A jövő évi költségvetés is, csak úgy, mint a 2011-es és 2012-es, egy tudato s

előre megtervezett folyamat alapján készült . A 2013-as tervezet intézkedései fokozatosan



érezhető változásokat eredményeznek az emberek és vállalkozások hétköznapjaiban . Mindezek

mellett a Kormány biztosítani kívánja azon vállalásait, hogy az idén elért stabilitást továbbra i s

fenntartsa, ezért elkülönítésre kerül egy 300 milliárd forint összegű tartalék .

A Kormány kiemelt célja továbbra is, hogy csökkentse hazánkban a munkanélküliséget és ezze l

együtt növelje a foglalkoztatottak számát . Az elmúlt egy évben, jelentősen nőtt a

foglalkoztatottak száma . A több mint 80 ezer fős növekedés jelent ős része a versenyszektorhoz ,

tehát az elsődleges munkaer ő-piachoz kötődik .

A megújult, átalakult közfoglalkoztatási program els ődleges célkitűzései :

Növelni kell a munkaerőpiacon hátrányban lévők, köztük az alacsony iskolai

végzettségűek, tartósan munka nélkül lévő , megváltozott munkaképességűek

foglalkoztatását, foglalkoztathatóságát . Erre való tekintettel a 2013 . évi költségvetés a

korábbi évhez képest, több mint 17%-al magasabb keretet biztosít a szakképzési é s

felnő ttképzési programok támogatására .

Fokozni kell az álláskeresési aktivitást .

-

	

Elő kell segíteni a versenyszférába, az els ődleges munkaerőpiacra történi visszalépést ,

valamint belépést.

A 2013 . évi költségvetés egyik legfontosabb foglalkoztatáspolitikai célja, hogy a munk a

világából tartósan kiszorultak egy része, aki már az els ődleges munkaerő piacon sem tud munkát

találni, a Start-munkaprogram keretein belül lehet őséget kapjon . A Kormány több mint 16%-a l

emelte a Start-munkaprogram támogatási összegét, ami így akár 250 ezer álláskereső számára

jelenthet kiutat a tartós munkanélküliségbő l . A 153.779,8 millió forint összegű támogatásból

országos közfoglalkoztatási programok, kistérségi mintaprogramok, valamint önkormányzati

közfoglalkoztatási programok fognak megvalósulni .

Nemzeti Foglalkoztatási Alap:

A korábbi évekhez hasonlóan az Alapban a legjelent ősebb kiadási tételek között az álláskeresés i

támogatások jogcímen kifizetett összegek voltak . A Széll Kálmán Tervnek megfelelően, az

álláskeresési támogatások rendszere jelentősen átalakításra került . Az álláskeresési járadék idej e

lerövidült, a járadék maximális összege csökkent, valamint a két különböz ő típusú segélykifizeté s

is megszűnt. A fentiek figyelembevételével a 2013 . évi előirányzat 59 .000 millió forintban került



megállapításra. Álláskeresési járadékban, a következ ő esztendőben átlagosan havi 60 ezer fő fog

részesülni .

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap az Európai Uniós források fogadásához társfinanszírozássa l

biztosít forrást. A TÁMOP keretében megvalósuló, a foglalkoztathatóság és a z

alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritásokra tekintettel az Alap 2013-ban 16 .279,6

millió forintot ad át.

A foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások intézkedés esetében a „START+”, a „START

extra”, valamint a „START- Bonus” kártyával rendelkező személyek foglalkoztatásának

támogatására 11 .000 millió forint előirányzat kerület megállapításra . Az előzetes tervek szerint

csak 2012-ben várhatóan több tízezer munkavállaló után vehet ő igénybe járulékkedvezmény .

A 2013 . évi költségvetés főbb számai egyértelműen jelzik, hogy a Kormány rendkívül nagy

hangsúlyt kíván fektetni a munkahelyteremtésre illetve a foglalkoztatás folyamatosa és intenzí v

növelésére . Magyarországon csak úgy jöhet létre egy stabil, kiszámítható gazdaság, ha a lakosság

munkaképes része a jelenleginél jelent ősen nagyobb százalékban áll munkába .

A bizottság szerint a 2013 . évi költségvetés a stabilitást és az emelkedést célozza meg . Az EU

Statisztikai Hivatalának el őrejelzése szerint 5 ország csökkenti 2013-ban az államadósságát ; ezek

között van Magyarország.

Budapest, 2012. június 25 .

Kara Ákos (Fidesz )
alelnök



Az Országgyű lés
Fogyasztóvédelmi bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága a 2012. június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 11 igen, 5 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kormány által, az átlagosnál hamarabb benyújtott 2013 .évi költségvetés tervezet, stabil irányt ű

a napjainkban folyamatosan változó európai gazdaságban . A mediterrán térségből szinte naponta

érkező tragikus gazdasági hírek mellett, rendkívül fontos szempont, hogy hazánkban – az Európai

Uniós elvárásokhoz igazodó módon -, már a nyári ülésszakon elfogadásra kerüljenek a jöv ő évi

költségvetés sarokszámai . Magyarország 2013 . évi költségvetése kiszámíthatóságot és stabilitást

jelent, melynek betartásával az Európai Uniós gazdasági körülmények romlása esetén is bizto s

lábakon fog állni az ország. A jövő évi költségvetés is, csak úgy, mint a 2011-es és 2012-es, eg y

tudatos előre megtervezett folyamat alapján készült . A 2013-as tervezet intézkedései fokozatosan

érezhető változásokat eredményeznek az emberek és vállalkozások hétköznapjaiban . Mindezek

mellett a Kormány biztosítani kívánja azon vállalásait, hogy az idén elért stabilitást továbbra is



fenntartsa, ezért elkülönítésre kerül egy, a szokásos tartalékkerett ől független, 200 milliárd

forintnál magasabb összeg is, ami csakis kizárólag rendkívüli helyzetekben használható fel .

A 2013 . évi költségvetés, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is kiemelt figyelmet szentel a

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatkörébe tartozó munkálatok elvégzésne k

finanszírozására, valamint a civil szervezetek pályázati úton történi támogatására is .

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban : NFH) 2013-ra vett kiadási el őirányzata

880,0 millió forint . Ebbő l 861,2 millió forintot támogatásból és 18,8 milliárd forintot bevételb ő l

kívánnak finanszírozni . A hatóság 2013 . évi engedélyezett létszáma 134 fő , ami változatlan az

előző évhez képest. Az NFH költségvetésének minimális mértékű csökkenése, az alábbi

változásoknak köszönhet ő :

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére előírt zárolási kötelezettségnek eleget téve, a

dologi kiadások összege 13,8 millió forinttal csökkent az el őző évi mértékhez képest .

Ezen lépésre a tervezett költségvetési hiánycél biztosításának érdekében van szükség .

- További 46,8 millió forintos kiadás csökkenést pedig a Nemzeti Távközlés i

Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásával kapcsolatos módosítás okozott .

A fenti változások összesen 6,44%-os, azaz 60,6 millió forintos csökkenést jelentenek a hatóság

2013. évi költségvetése számára . Ezen minimális csökkenés mellett is ugyanúgy lehet őség van

azonban a már említett 134 fő s létszámkeret finanszírozására, és a személyi juttatások 16,6 millió

forintos növelésére, amit a szakmai összetételben bekövetkezett változások indokolnak .

Az NFH 2013-ra vonatkozóan kiemelten fontos céljának tekinti a hatáskörébe tartozó, szakmai

területeken történ ő hatékony és eredményes ellenőrzési programok lebonyolítását, illetve az

intézményi működés költséghatékony biztosítását . A szakmai feladatellátáshoz három kiemel t

fontosságú terület tartozik :

- a piacfelügyeleti tevékenység fokozott ellátása, részben saját hatáskörben elrendel t

vizsgálatokon, részben pedig az EU elvárásai és a Közösségi Gyors Tájékoztatás i

Rendszeren keresztül ;

- a fokozott védelmet igényl ő társadalmi rétegeket érintő kereskedelmi tevékenységek é s

a közszolgáltatási szektor kiemelt ellen őrzése ;

- a KKV-k vonatkozásában bevezetett jogalkalmazási politika következete s

érvényesítésre juttatása.



A kitűzött célok megvalósítása során mind a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei

vonatkozásában, mind az NFH saját tevékenysége során fokozattan figyelembe kell venni a

költséghatékony, takarékos gazdálkodás elveit . Fontos megemlíteni, hogy 2013-ban, a

Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában egy új Fogyasztóvédelmi Stratégia készül, amely

várhatóan szélesebb hatáskört és jogosultságokat ad majd az NFH-nak, különös tekintettel az

eddig közigazgatási hatóság által nem ellenőrzött területekre. A szankciók alkalmazása kapcsá n

abszolút elvárás a hatósággal szemben az arányosság és a következetesség elvének alkalmazása .

Alapvetésként fogalmazódik meg a kiszámíthatóság és átláthatóság követelménye is .

Hasonlóan a korábbi évekhez, a 2013 . évi költségvetés is rendelkezik „a Fogyasztói érdekek

képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról”. A jövő évi költségvetés erre a célra elkülönítet t

összege 81,0 millió forint . Ezen összegből a fogyasztói érdekképviseletek pályázati úto n

részesülhetnek, vissza nem térítendő támogatás formájában. A 9%-os csökkenésre a költségveté s

2013 . évi stabilitásának megőrzése érdekében van szükség . A pályázati úton elnyerhető összegek

javítják a fogyasztóvédelmi civil szervezetek felkészültségét és infrastruktúráját . A szervezetek

aktivitását és érdeklődését azt is mutatja, hogy az elmúlt esztend őben is több tucatnyian

látogattak el a Fogyasztóvédelmi bizottság üléseire . A bizottság úgy ítéli meg, hogy egy

kiegyensúlyozott fogyasztóvédelmi politika fenntartásának érdekében, nem csupán a jogalkotó é s

végrehajtó véleményére, de a fogyasztók tapasztalataira is építkezni kell .

Fogyasztóvédelmi szempontból összegezve pozitívum, hogy a jöv ő évi költségvetés csupán

minimálisan tér el az előző évitő l és a Kormány továbbra is kifejezi ezen szakterület kiemel t

fontosságát . A szakmai háttér létszámának szinten tartásával és a civil szervezetek több mint 8 0

millió forintos támogatásával egy hatékony és következetes fogyasztóvédelmi politika alakíthat ó

ki hazánkban. A következő időszakban, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre is és a

fogyasztók széleskörű tájékoztatására, hiszen így egy tudatos fogyasztói társadalom nevelhető ki ,

ahol majd többet lehet fordítani az ismeretterjeszt ő kampányokra, mintsem a jogszerűséget

vizsgáló, vagy betartató intézkedésekre .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zsigó Róbert

a bizottság alelnöke

Budapest, 2012. június 25 .
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Gazdasági és informatikai bizottsága
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Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságána k

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága a 2012 . június 26-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és
azt — a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános
vitára alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 16 igen, 6 nem) .

Bizottsági vélemény:

Magyarországon 2010 az összefogás éve volt, melynek során megteremtettük a
változás, az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikájával történ ő szakítás lehetőségét . A
Nemzeti Ügyek Kormányának rendkívüli intézkedéseivel hazánk megmenekült a cs ődtő l .
Magyarország számára 2011 a megújulás éve volt, megvalósult hazánk alkotmányos é s
intézményi átszervezése, hozzáláttunk az alapvet ő strukturális reformok végig viteléhez . 2012
a stabilitást hozta el hazánk számára, Magyarország visszanyerte egyensúlyi helyzetét ,
tartósan 3% alá csökkentettük az államháztartási hiányt, az államadósság csökken ő pályára
állt és növekedett a foglalkoztatottság . 2013 az emelkedés éve lesz, Magyarország tovább
menetel azon az úton, melynek végén hazánk Közép-Európa legversenyképesebb,
legdinamikusabban fejl ődő országává válik .

Az elmúlt időszakban a Kormány költségvetési trendfordulót hajtott végre,
sikeresen csökkentette az államadósság mértékét, miközben munkaer ő-bővítésen alapuló é s
növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre . Mindezt olyan kedvező tlen
világgazdasági és pénzügyi körülmények között, amelyeket az euróövezeti adósságválsá g
kiéleződése és fokozatos, hosszan elnyúló csillapodása jellemzett .

Magyarország az Európai Unióhoz történ ő csatlakozás óta először teljesítette a
költségvetési egyenleg tekintetében a maastrichti kritériumot (a költségvetési hiány
mértéke a GDP arányában 3%), a 2011 . évi hiány 2,34% volt .



A Kormány legfontosabb költségvetési politikai célja az örökölt államadóssá g
tartós csökkentése . Ennek érdekében került meghirdetésre 2011 márciusában a Széll Kálmán
Terv. Az azóta meghozott kormányzati intézkedések alapján továbbra is biztosítható, hogy a
tavalyi konvergenciaprogramban meghatározott költségvetési hiánycélok teljesüljenek . 2012-
ben és 2013-ban is a kiadási oldal több mint felét adja a megtakarításnak . A 2010-ben
hangsúlyozottan átmeneti jelleggel, korlátozott időtartamra bevezetett ágazati különadó k
2013-ban megszűnnek, valamint a pénzügyi intézmények különadója megfelez ődik, majd
2014-tő l az európai gyakorlattal összhangban lévő szintre csökken .

A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan csökken ő mértékű
államháztartási hiány mellett az államadósság csökkenése 2013-ban is folytatódik .
Magyarország jövő évi költségvetése kiszámíthatóságot és stabilitást jelent, melynek szigorú
betartásával az uniós gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábakon fog állni a z
ország .

A megtett és tervezett lépések hatására Magyarország 9 év után első ízben jövőre
felelhet meg az Európai Unió költségvetési elvárásainak és kerülhet ki a túlzott defici t
eljárás alól . A példa nélküli sikerhez vezető út nem könnyű, azonban a Kormány
intézkedéseinek eredményei a bevételi és kiadási oldalán már egyaránt láthatóak .

A Kormány véglegesíti az átállást egy olyan adórendszerre, amely a kiadások
további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi adók növelésével teremti meg a
munkát terhelő adók csökkentésének forrását. A Kormány célja, hogy a reformo k
elérjenek az emberekhez, és az er őfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság é s
a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg .

A nettó exportvezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerep e
2013-ban is jelentős marad. A nagy autóipari beruházásokból érkező működő tőke a
megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan má s
feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik . A feldolgozóipari kapacitások
bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb táv ú
gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz .

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerő-piaci kilátások miatt,
másrészt a végtörlesztés és a késedelembe esett adósok hiteleinek kedvezményes árfolyamon
történő konvertálása 2013-ban az el őző évhez képest már nagyobb javulást okoz a
háztartások nettó jövedelmi helyzetében .

2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára
csökken. A hiánycél elérését a költségvetési takarékosság, továbbá a két Széll Kálmá n
Tervben kijelölt területeken megvalósított strukturális reformok, megtakarítások biztosítják .

A kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel, az államadóssá g
csökkentésének elemi érdekét szem el őtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell a
megfelelő költségvetési bevételeket. Emellett az arányos és egységes adórendszer
megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozások terheine k
mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására van szükség .

Budapest, 2012. június 26.
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Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a 2012. június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 13 igen, 6 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Magyarország 2013 . évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat pontos és átlátható képet ad . A
Kormány a költségvetés tervezésekor nagy hangsúlyt fektetett az országot körülvevő
kedvezőtlen európai és nemzetközi gazdasági környezetre, amely komoly kihívások elé állítj a
hazánkat . Magyarország 2013 . évi költségvetése bizonytalan nemzetközi pénzügyi, gazdasá g
környezetben készült . Az euro zóna néhány tagállamának pénzügyi nehézségei er ősítik a
pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára küls ő kockázatot jelent . A 2013-as
költségvetés fő célja, hogy garantálja a kiszámíthatóságot és a stabilitást, melynek szigor ú
betartásával biztos lábakon fog állni az ország . Európában szinte egyedülállóan, az unió s
elvárásokhoz igazodó módon még a nyári ülésszakon elfogadásra kerülnek a költségvetés
sarokszámai . A jövő évi költségvetés megteremti azon vállalásokat, amelyek továbbra i s
biztosítják a stabilitás megőrzését, egyben fokozatosan érezhet ő változásokat eredményeznek az
emberek és a vállalkozások mindennapi életében . Az elhúzódó válság idején a foglalkoztatá s
növelése és az adósság csökkentése élvez kiemelkedő prioritást .

A Belügyminisztérium fejezet 2013-as költségvetése – a Kormány programjának megfelelően –
kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni
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 „kisértékű” bűncselekmények felderítését és a
büntetések végrehajtását . Ehhez szabottan a Belügyminisztérium és az igazgatása alá tartoz ó
rendvédelmi szervek feladata – a hatékonyság és a költségtakarékosság elveit figyelembe véve –
a rend- és közbiztonság meger ősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgál ó
fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes végrehajtása . A 2013 . évi költségvetésben a
BM fejezet kiadási főösszege 368 .594,9 MFt, bevételi előirányzata 180.802,4 MFt, támogatás i
főösszege 187.792,5 MFt . A Belügyminisztérium költségvetési engedélyezett létszáma 2013-r e
362 fő , ez 12 fős csökkenést jelent 2012-höz képest . 2013-ban kiemelt feladat a közfoglalkoztatás
ellenőrzési rendszerének megerősítése, melyhez 70,0 millió forintos többlettámogatás biztosí t
forrást . Ennek megfelelően a Belügyminisztérium igazgatásához a 2013-as költségvetésbe n
2 .862,6 MFt kiadási elő irányzat, 25,5 millió forint bevételi elő irányzat és 3 .837,1 MFt támogatás i
elő irányzat van betervezve .

A kiemelt célok megvalósításához kapcsolódó fő számok a következ őek :

1. Rend és közbiztonság

A Rendőrség címhez összesen 30 költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2012 . évi
költségvetési létszáma 48 .153 fő volt, mely 2013-ra 48 .417 főre nő . A létszámot csökkenti az
Országgyű lési Őrség létrehozásával kapcsolatosan végrehajtandó 325 státusz átadása, valamint
sátuszmozgások miatti további 11 fős csökkenés, ugyanakkor növeli a 2013 . február 1-től
állományba lépő 600 fős határrendészeti fejlesztés, melyhez 2013-ban 1 .294,7 millió forint ál l
rendelkezésre a Rendőrség költségvetésében. Így a Rendőrség 2013 . évre javasolt kiadási
elő irányzata 235 .887,7 MFt, bevételi előirányzata 4 .509,6 MFt, költségvetési támogatás
elő irányzata pedig 231 .378,1 MFt. A Rendőrség cím a feladatokkal összefüggésben a kiadáso k
finanszírozásához 8 .717,7 MFt többlettámogatást biztosít . 2013-ban a gazdaságvédelmi és
pénzhamisítás elleni szakterületen fogalmazódnak meg új elérni kívánt célok . A közpénzek
jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefügg ő ügyekben kiemelt jelent őségű a
hatékony fellépés . A Rendőrség gazdasági szerveinek átalakítása lehetővé tette 285 státus
megtakarítását . Ezzel a központi költségvetés további forrásainak igénybevétele nélkül oldhat ó
meg a Schengeni határokon tervezett létszámnövelés és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása .

2. Büntetés-végrehajtás

A közbiztonság er ősítését célzó kormányprogram eredményeként a büntetőpolitikában
bekövetkezett hangsúlyeltolódás hatásai a fogvatartotti létszám folyamatos növekedését
eredményezik, mely 2010-től számolva 2013-ra várhatóan eléri a 3700 főt. Az új helyzet
kezeléséhez biztosítani kell az elhelyezési és ellátási feltételeket . A leggyorsabban
megvalósítható intézkedés az ideiglenesen kiürített objektumok ismételt üzembe helyezése volt.
Ezért az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma két körleténe k
2010-es megnyitását követően, 2011-ben a Fővárosi Bv. Intézet 237 fős Gyorskocsi utcai
objektuma állt újból rendszerbe . A betelepítés az országos telítettséget 3%-al csökkentette, mel y
mára ismételten 139%-os. Ezért az elhelyezési lehet őségek további bővítése szükséges . A címhez
2013-ban is 33 költségvetési szerv tartozik, a 2013-ra engedélyezett létszám 8329 fő. Új
elő irányzatként szerepel a költségvetésben a fogvatartottak elhelyezési lehet őségének bővítéséhe z
kapcsolódóan egy konténeres technológiával kialakítható 500 f ő kapacitású bv objektum
működtetésének költsége 1 .122,9 MFt összeggel . További célként jelenik meg a szerveze t
működésének további racionalizálása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek
szélesebb körű biztosítása a belső ellátás rendszerének fejlesztésével .



3. Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelmi ágazat számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdo n
megóvása, az áldozatok érdekeinek képviselete és védelme . Ennek hatékony megvalósítását
szolgálja a katasztrófavédelmi törvény, mely alapjaiban változtatta meg a szervezet struktúráját ,
és bővítette ki feladatrendszerét . A korábbi rendszer teljességgel megújult, létrejött az egysége s
integrált katasztrófavédelem. Az elmúlt id őszak tapasztalatai alapján kiemelt hangsúlyt kap a
veszélyes üzemek, illetve a veszélyes áruszállításban és tárolásban résztvevők ellenőrzése a
hatékony megelőzés érdekében. Az adójogszabályok változása érinti a biztosítók t űzvédelmi
hozzájárulását és a katasztrófavédelmi hozzájárulást, így a BM OKF 2013 . évi bevétele csökken ,
amely csökkenés 5,0 milliárd forint költségvetési támogatással kerül kiváltásra. A BM OKF
2012-ben engedélyezett költségvetési létszáma 11 .050 fő volt, melynek alakulását a z
Országgyű lési Őrség 2013 . január 1-ével történő létrehozása befolyásolja, 24 fő kerül
áthelyezésre, amely a személyi juttatások el őirányzatát 54,0 millió forinttal, a munkaadót terhelő
járulék elő irányzatát 12,6 millió forinttal, a dologi kiadásokat pedig 2,0 millió forinttal csökkenti .
Ennek eredményeként a BM OKF 2013 . évi költségvetési engedélyezett létszáma 11 .026 főre
csökken.

Honvédelemi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium a 2013 . évi költségvetés tervezése során fő célként továbbra is a
Magyar Honvédség alkalmazhatóságát, telepíthet ő képességének növelését, a nemzeti é s
nemzetközi keretek közötti alkalmazás követelményeinek megfelel ő katonai képességek
kialakítását, a haderő professzionális jellegének erősítését határozta meg prioritásként . A 2013 .
évben a fejezet támogatási előirányzata 214 .590,0 MFt, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól befolyó bevétel 15 .520,0 MFt, a működéshez kapcsolódó bevételek 7.525,0 MFt, a
kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 237 .635,0 MFt.

A tárca a 2013 . évi költségvetés tervezésekor — az el őző évhez hasonlóan — kiemelt figyelmet
fordított az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésére is, ezért 2.100 MFt többletforrást
biztosított az előző évhez képest a 2013 . évi fejlesztési ütem feladatainak végrehajtására . A
források biztosítják a rendszerben résztvevő állomány rendelkezésre állási díjának, ellátásának,
kiképzésének és ruházati felszerelésének költségeit .
Az elmúlt év során a honvédelmi miniszter újratárgyalta a svéd féllel a Gripen-szerződést, mely
sikerrel zárult . Ennek köszönhetően a Gripen repül őgépek bérleti díja jelentősen lecsökkent,
19 .899,5 MFt-ra. A bérleti díjon felül a bérlettel összefüggő különböző fegyverzeti, elektronikai ,
híradó eszközök beszerzését, a pilóták pótlólagos képzéséhez kapcsolódó kiadásokat
csökkentették. Továbbá a harcászati URH rádiók beszerzésének aktuális költségei is csökkentek .

A Honvédelmi Minisztérium Igazgatási létszáma 522 főben került megtervezésre, mely
megegyezik a 2012 . évi költségvetési létszámmal, és tartalmazza a Nemzeti Közszolgálat i
Egyetem hivatásos állományát is . Összességében a HM fejezet 2013 . évi megtervezett
költségvetési létszámkerete 25 480 fő .

A kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelése érdekében a tárca új alapra helyezi a z
ingatlangazdálkodást, mellyel egy húsz éve húzódó problémát sikerül rendezni . A Honvédelmi
Minisztérium számos olyan inkurrens ingatlannal, területtel rendelkezik, amelyek honvédelmi



I

célokra feleslegessé váltak, azonban mentesítési feladataira nem volt eddig elegend ő forrás, és a
tárca milliárdos költséggel őrizte és kezelte ezeket az ingatlanokat. A kormány úgy döntött, hogy
a mentesítési költségeket az átadás kezdeményezettjeként szereplő Nemzeti Földalap viseli, és ez
lehetővé teszi az átadási folyamat felgyorsítását . Így a Honvédelmi Minisztérium álta l
vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséb ől származó
bevételeket a 2013. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai
eszközeinek fenntartására és javítására használhatja fel a tárca . A honvédelmi célra feleslegess é
vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok az a döntés született, hogy a tárca a
befolyó összeget csak a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technika i
eszközök fenntartására és javítására használhatja fel .

Fontos megemlíteni a MH Honvédkórházat, melynek tervezett kiadási f őösszege 20 .711,0 MFt ,
amely 15.500,0 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből, 900,0 millió forint
intézményi bevételből, és 4.311,0 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra, mel y
összegek az előző évhez hasonlóan kerültek meghatározásra. A mintegy 3 ezer fős létszámú
kórház a Magyar Honvédség legnagyobb létszámú katonai szervezete lett, amely nemzetközile g
is kiemelkedő egészségügyi képességet biztosít a Magyar Honvédség számára. A Honvédkórház
a Magyar Honvédség állományán kívül a rend őrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a
tűzoltóság, a MÁV személyi állománya mellett Budapest IV . és XIII . kerületének lakói számára
biztosítja az egészségügyi ellátást, melynek révén mintegy 2 millió ember egészségügyi
ellátásának központi intézményét testesíti meg, ezért különösen fontos biztosítani számára a
feladatellátásának végrehajtásához szükséges gazdálkodási és működési feltételeket.

A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 2013 . évi költségvetése garantálja a
törvényi szabályozás általi biztonságos működés kereteit . Az Országgyű lés Honvédelmi é s
rendészeti bizottsága a T/7655 számú törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság 2013 . évi
költségvetéséről, az Állami Számvevőszék valamint az illetékes minisztériumok

képviselőinek meghallgatása után általános vitára alkalmasnak tartja . Az így általános
vitára alkalmasnak tartott költségvetés — a bizottság többségi véleménye alapján -
biztosítja a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium törvényben el ő írt
feladatainak maradéktalan ellátását .

Budapest, 2012 . június 25.



Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú
törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága a 2012 . június 25- i
ülésén a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat
(a továbbiakban : HHSZ) 95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt
– a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 12 igen, 6 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Emberi Erőforrások Minisztérium fejezeten belül a szociális ágazatban a Kormány a korább i
évekhez hasonlóan továbbra is kiemelten kezeli a családok meger ősítését és támogatását ,
valamint a gyermek- és ifjúságügy feladatait . A tárca 2013-ban is támogatást nyújt a fogyatéko s
személyek esélyegyenlőségét elősegítő programokhoz és a szociális ellátások biztosításához .
Továbbra is kiemelt cél a megváltozott munkaképesség űek támogatásával összefüggő rendszer
hatékonyságának növelése, a foglalkozatással összefüggő támogatások, valamint a nyugdíjak
reálértékének megőrzése .

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2013. évi tervezett egyenlege a törvényi el ő írásoknak megfelelően
2013-ban is nullszaldós, költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2874,5 Mrd Ft .

A hatályos nyugdíjtörvény az éves nyugdíjemelés mértékét a fogyasztói árnövekedés tárgyévre
tervezett mértékében határozza meg, így az el őirányzat szerint 2013 januárjában 4,2%-a l
emelkednek a nyugdíjak, megőrizve reálértéküket .



A profiltisztított Ny. Alap a Nyugellátások kiadásai között az Öregségi nyugdíj, a Hozzátartozó i
nyugellátás, a Szolgálatfüggő nyugdíjak, valamint Egyszeri segély kiadásainak fedezeté t
biztosítja. A saját jogú nyugellátások kiadási el őirányzata 2 392 milliárd forint, míg a
hozzálaitozói nyugellátások elő irányzata 385 milliárd forint .
Egyszeri segély jogcímen 500 millió forint összeg, ezen felül méltányossági alapon történ ő
nyugdíj-megállapításra 200 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 700 millió forin t
használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint .

A társadalombiztosítási ellátások profiltisztításával összefüggésben a rokkantsági é s
rehabilitációs ellátások 2012 . január elsejétől az Egészségbiztosítási Alap ellátási köréb e
kerültek. Ezzel összefüggésben az Ny . Alap 2013 . évben 78,7 milliárd forint összeget ad át a
jelzett ellátások fedezetéhez az E . Alap részére, amelyből összesen 340 milliárd forintot az
rokkantsági, rehabilitációs ellátásokra. Ugyancsak az E. Alapból kerül kifizetésre a terhességi
gyermekágyi-segély 40,2 milliárd forint és a gyermekgondozási díj 95,4 milliárd forintos
összege .

A 2013. évi költségvetési törvénytervezetben a szociális ágazati kiadások támogatásána k
nagysága lényegében változatlan, az ideihez képest nagyságrendileg azonos szinten kerül t
megtervezésre, így megközelítőleg 1.300 milliárd forint jut közvetlenül szociális feladato k
biztosítására.

A szociális ellátórendszerben, illetve a pénzbeli ellátások területén jelentős változások várhatók.
Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat
célkitűzéseit tükrözik . A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az
érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében . Az önkormányzati szektor szerepe területre fo g
koncentrálódni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló er őforrások ne aprózódjanak szét a
különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátás t
tudjanak biztosítani .

A pénzbeli ellátások terén a jegyz ői hatáskörben lévő segélyek a jövőben "létalapként "
egyesülnek, ez egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböz ő
élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat, ugyanakkor megtartja az egyes élethelyzete k
különbözőségébő l eredő eltéréseket .

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár alatt i
ellátásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészít ő szociális támogatásokat valamint a
különféle jogcímen adott térítéseket, mintegy 854,4 milliárd forint összegben .

A Lakástámogatások 2013 . évre tervezett el ő irányzata a Kormány és a Bankszövetség között i
megállapodás alapján nyújtott új támogatási formák, a devizahitelesek megsegítését és a z
otthonteremtés programokat hivatott a költségvetés tervezetében biztosítani, mintegy 173, 9
milliárd forintos összegben .

Budapest, 2012. június 26.

24 -



Az Országgy ű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága a 2012. június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. ' (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és az t
– a HHSZ. 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 12 igen és 3 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kulturális és sajtóbizottság örömmel üdvözli azt a tényt, hogy a jöv ő év i

költségvetésben várhatóan mind a kulturális ágazati irányítás forrásai, mind az egyéb kulturáli s

célokra elő irányzott források növekednek a 2012 . évihez képest. A benyújtott költségvetés i

törvényjavaslatban a közvetlenül a kultúráért felel ős államtitkárság alá rendelt összeg több mint

10%-kal nő . Az állami fenntartású közgy űjtemények költségvetési támogatása 575 millió Ft-ta l

nő, ebbő l 100 millió Ft jut az újonnan létrehozott, a korábbi megyei intézményeket integrál ó

Magyar Nemzeti Levéltár m űködésére . Az előző évihez képest 400 millió Ft többlet jelentkezi k

az egyéb kulturális alapítványok m űködési és programtámogatására fordítható el ő irányzatnál, az

előadó-művészeti feladatokra fordítható keret pedig 200 millió Ft-tal emelkedik. Míg 2012-ben

filmszakmai feladatokra a kulturális államtitkárság nem fordíthatott forrásokat, addig a 2013-ra a

törvényjavaslat ezen célra 200 millió Ft-ot irányoz el ő , amely az art mozikkal kapcsolatos

feladatok ellátására, filmszakmai m űködési és programtámogatásokra, illetve filmszakmai



rendezvények támogatására fordítható . A költségvetés más fejezeteiben szerepl ő , szintén

kulturális célokra fordítható összegeknél is tapasztalható növekedés . Ezek közül a taval y

köztestületté emelt Magyar M űvészeti Akadémia támogatásának jelentős emelkedését érdemes

kiemelni – 2,445 milliárd Ft, szemben az előző évi 1,5 milliárddal –, továbbá azt, hogy az ágazat i

irányítással várhatóan szorosabban együttm űködő Nemzeti Kulturális Alap bevételei ú j

jogcímekkel egészülnek ki, és meghatározott mértékig az állami közgy űjtemények mű ködésének

stabilizálására is fordíthatók. Mindezt figyelembe véve a Kulturális és sajtóbizottság a

törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, azzal a megjegyzéssel, hogy a terület

elő irányzatainak várható növekedését a költségvetési vita során is kiemelten fontosnak tartj a

megőrizni .

Budapest, 2012. június 25.

Dr. dser-Palkovics Andrá s
elnök



Az Országgyű lés
Külügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága a 2012 . június 25-i ülésén a törvényjavaslatot – az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 95 . §
(1) bekezdése és 120. ' (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt – a HHSZ. 95.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta
(szavazati arány : 13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az egyedülálló módon már nyáron beterjesztett 2013 . évi költségvetés a napról napra változó
európai gazdasági helyzetben kiszámíthatóságot és stabilitást jelent. Ez a költségvetés biztosítja ,
hogy az ország az uniós gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábakon álljon . Megőrzi
a 2012. évi költségvetés által megteremtett stabilitást – az államháztartási hiány tartósan 3%
alatt marad, az államadósság csökkenő pályára állt , ugyanakkor a hétköznapokban is érezhet ő
pozitív változásokat eredményez. A stabilitás garanciájául tartalékkerete a szokásoson túl egy
200 milliárd forintot meghaladó, rendkívüli helyzetben felhasználható keretet is tartalmaz . Az
Európai Unió elhúzódó gazdasági-pénzügyi válságának fő oka a kezelhetetlenül nagy
államadósság. Magyarország már 2011-ben hozzálátott államadóssága csökkentéséhez, 2012 -
ben tovább csökkentette az államadósságot és megszüntette újratermelődésének okait, és a 2013 -
as költségvetés a garancia arra, hogy nem tér le erről az útról.

A Külügyminisztérium fejezet költségvetése a minisztérium feladatainak megfelel, a támogatás a
minisztérium zavartalan m űködésére megfelelő fedezetet biztosít. A fejezet költségvetése az
állampolgársági törvény végrehajtásából fakadó többletfeladatok ellátására mind a
külképviseleteken, mind a központi igazgatásban megfelelő forrást biztosít, és a közép-európai
regionális együttműködési szervezetekben – a Közép-Európai Kezdeményezésben és a Visegrádi
Csoportban – betöltendő magyar elnökségből eredő feladatok végrehajtására a feladatoknak



megfelelő összegű, elkülönített költségvetési forrást tartalmaz . A feladatok végrehajtásában
építhetünk a rendkívül takarékos soros elnökségünk tapasztalataira .

A jövő évi költségvetés biztosítja a jelenlegi külképviseleti hálózat m űködését, amely előfeltétele
Magyarország nemzetközi érdekképviseletének és —érvényesítésének . Biztosított a külképviselete k
és minisztérium gazdálkodása tekintettel arra, hogy a 2013. évi költségvetés tervezete figyelembe
veszi azt a tényt, hogy a Külügyminisztériumot igen nagy mértékben érinti az árfolyammozgás a
külképviseletek devizában történ ő gazdálkodása okán : a külképviseletek esetében a megnövelt
keret megfelelő garanciát jelent.

Budapest, 2012. június 25.



Az Országgyűlé s
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérőt szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2012 . június 26-i ülésén a törvényjavaslatot
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a továbbiakban : HHSZ.)
95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt – a HHSZ . 95.§ (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartott a
/(szavazati arány: 14 igen, 5 nem)

Bizottsági vélemény :

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) fő feladata a vidékfejlesztés, az agrárium, az
élelmiszer-feldolgozás, a természet- és környezetvédelem, valamint a vízügyek támogatása é s
szabályozása.

„A magyar vidék alkotmánya” több átfogó, egymással szorosan összefügg ő területen – az agrár-
és élelmiszergazdaság, a vidékfejlesztés, valamint a környezet- és természetvédelem területén –
határozza meg legfontosabb teendő inket, amelyek megvalósításával érdemi javulást kívánun k
elérni a vidék társadalmi és gazdasági életében .

Jövőképünk szerint a magyar vidék hagyományait és értékeit meg őrizve megújul, sokszínű
mezőgazdaságunk pedig úgy állít elő egészséges élelmiszereket, hogy közben megőrzi a tájat és
megélhetést jelentő munkát ad az embereknek. Ennek következtében egyre több fiatal választj a
lakó- és munkahelyének a vidéki térségeket



Magyarország nemzeti érdeke, hogy a hazai lakosság egészséges, biztonságos é s
megbízható élelmiszer-ellátását a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásokbó l
biztosítsa, a lehető legmagasabb hozzáadott értéket itthon állítsa el ő, illetve a haza i
szükségletet meghaladó élelmiszerek exportjával javítsa a nemzetgazdaság helyzetét .
A hazai élelmiszer-feldolgozás nemzetstratégiai ágazat . Ennek érdekében biztosítan i
kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag
háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripar működtetését ,
fejlesztését . Ehhez kapcsolódóan kulcskérdés a piacra jutás, a hazai értékesítési
lehetőségek javítása, a magyar mezőgazdasági alapanyagok és az abból készül t
élelmiszer termékek hazai piacokon való térnyerésének el ősegítése, a hazai piac visszaszerzése .
Az elmúlt időszakban több jogszabályváltozás is segítette a helyi piacok fellendítését, elég a
kistermelői rendeletet, a közbeszerzési törvény módosítását vagy a helyi piaco k
élelmiszerbiztonsági elő írásainak könnyítéséről szóló, a közelmúltban megjelent jogszabályt
említeni .

Az élelmiszeripar működőképességének fenntartása olyan stratégiai
kérdés, mely egyben az ország gazdasági fejlesztése és a válságból való kiemelkedé s
szempontjából kitörési lehetőség. Az ágazat megerősödése a munkahelyteremtés
valóságos lehetősége és eszköze .

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrehozásával kialakításra került az egés z
élelmiszerláncon végigvonuló kockázatelemzési és kockázatkezelési rendszer . Az
élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis használata lehet ővé teszi az erőforrások optimális,
költséghatékony felhasználását az élelmiszerbiztonság fenntartása és meger ősítése
érdekében. Ehhez az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és vizsgálati adatok
minőségének, elérhetőségének, láncszintű elemezhetőségének javítása szükséges, egy
átfogó informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer (FELIR )
kialakításával . A FELIR a felügyeleti díj bevallási rendszerét felhasználva, az
élelmiszerlánc szerepl ők teljes körű regisztrációs rendszerét építi ki . A pénzügyi és
szakmai adatbázisok együttműködése új eszközt teremt a feketegazdaság elleni
küzdelemben, hozzájárulhat a lánckereskedelem felszámolásához, a rövidebb
élelmiszerlánc létrejöttéhez .

A 2013 . évi költségvetésben is kiemelt prioritás a föld- és birtokpolitikai program, a demográfia i
földprogram, a szövetkezésfejlesztési program, az állattenyésztés, a kertészet, valamint a z
ökológiai gazdálkodás fejlesztését célzó program, a helyi termelés, a helyi értékesítés, és a hely i
feldolgozás programja, a helyi közétkeztetési program, a tanyafejlesztési program, a
piacszervezési, oktatási, szemléletformálási programok, valamint a határon túli magyarságga l
való vidékfejlesztési együttműködések programja .
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott 7 stratégiai terület közé tartozik a föld é s
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási programot .
A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének, a z
önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok birtokba helyezésének, egymá s
közötti adásvételének, cseréjének illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának
felgyorsítása .



A tárca további fontos célkitűzése a természetvédelemmel és környezetvédelemme l
összefüggésben jelentkezik. A lakosság életminőségének javításához, az egészséges
környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság
fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti er őforrások fenntartható
használata, a környezet min őségének javítása, a természeti örökség meg őrzése és a
környezeti biztonság meger ősítése, melyek a környezetvédelmi szakterület legfőbb
cselekvési területeit képezik. A tárca a 2013 . évben egyrészt folytatja a korábbi években
megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi
jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen terve z
előrelépni a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program fenti céljai megvalósításának
elősegítése érdekében .

A vidékstratégiai célok megvalósításához els ődlegesen az agrár- és vidékfejlesztést, környezet- ,
természetvédelmet és vízügyet szolgáló, az európai vidékfejlesztési, kohéziós és regionáli s
politikához kapcsolódó uniós, valamint a nemzeti költségvetésben biztosított, hazai forráso k
összehangolt felhasználása szükséges . A stratégia megvalósítását segítő központi pénzügyi
eszközöket a Közös Agrárpolitika, a Közös Halászati Politika, továbbá a kohéziós és regionáli s
politika keretében Magyarország számára rendelkezésre álló források, egyéb nemzetköz i
források, valamint a nemzeti források jelentik. Ezeket a központi eszközöket helyi és térségi
pénzügyi eszközök a vidéki települési önkormányzatok településfejlesztési, hely i
gazdaságfejlesztési forrásai, továbbá az uniós kohéziós és regionális politika, valamint a hazai
területfejlesztési politika keretében a vidéki térségek fejlesztését segít ő decentralizált fejlesztés i
források egészítik ki .

Az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézkedések mellett a nemzeti költségvetésb ő l
megvalósuló programokat, a jogi szabályozás korszer űsítését, az intézményi működés újj á
szervezését és a szemléletformálás feladatait is magában foglalja . A magyar vidék, az agrár- és
élelmiszer-gazdaság megújítása történelmünkben nem el őször ad nemzetünk számára feladatot .

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyű lé s
Nemzetbiztonsági bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Nemzetbiztonsági bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2012 . június 26-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és az t
— a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Magyarország 2013 . évi költségvetésérő l szóló törvényjavaslat pontos és átlátható képet ad . A
Kormány a költségvetés tervezésekor kiemelt hangsúlyt fektetett a hazánkat körülvev ő
kedvezőtlen európai és nemzetközi gazdasági környezetre, amely komoly kihívások elé állítj a
Magyarországot . Az eurozóna néhány tagállamának pénzügyi nehézségei er ősítik a
pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára külső kockázatot jelent . A 2013-a s
költségvetés fő célja, hogy garantálja a kiszámíthatóságot és a stabilitást, melynek szigor ú
betartásával biztos lábakon állhat az ország . Az európai közösségben szinte egyedülállóan ,
igazodva az uniós elvárásokhoz még a nyári ülésszak lezárásáig az Országgy űlés elfogadhatj a
a költségvetés sarokszámait . A jövő évi költségvetés megfelel azon vállalásainknak, amelye k
továbbra is biztosítják a stabilitás meg őrzését, egyben fokozatosan érezhető változásokat
eredményeznek az emberek és a vállalkozások mindennapi életében . Az elhúzódó válság
idején a foglalkoztatás növelése és az adósság csökkentése kiemelked ő fontosságú.

A polgári titkosszolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2013 . évi költségvetés e
garantálja a törvényi szabályozásnak megfelelő biztonságos működés kereteit. A Kormány
által lefektetett célok megvalósítása érdekében 2013-ban kiemelt hangsúlyt helyez a
kormányzati tevékenység szempontjából fontos intézmények, létesítmények nemzetbiztonsági
védelmének megerősítésére. Bővül a szolgálatok szerepvállalása a korrupció elleni



tevékenységben. A gazdaság biztos működésének szavatolása keretében kiemelt jelent őséggel
bír az ország gazdasági stabilitását, pénzügyi biztonságát veszélyeztet ő törekvések, valamint
az Európai Unióból érkez ő , illetve a nemzeti pályázati források jogszerűtlen felhasználásának
megelőzése, illetve felderítése . A személyi állomány finanszírozása mellett a szolgálatokna k
lehetősége lesz speciális működési és fejlesztési kiadásaik finanszírozására is .

A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Miniszterelnökség 2013 . évi
költségvetése garantálja a törvényi szabályozás általi biztonságos m űködés kereteit . Az
Országgyű lés Nemzetbiztonsági bizottsága a T/7655 számú törvényjavaslatot a Magya r
Köztársaság 2013 . évi költségvetéséről, az Állami Számvev őszék, valamint az illetékes
minisztériumok képviselő inek meghallgatása után általános vitára alkalmasnak tartja .
Az így általános vitára alkalmasnak tartott költségvetés — a bizottság többség i
véleménye alapján - biztosítja a polgári titkosszolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonság i
Szolgálat törvényben elő írt feladatainak maradéktalan ellátását .

Budapest, 2012. június 16.



Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú

törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a 2012 . június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.' (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány .. 8 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az általános megfogalmazott célokat, irányelveket a bizottság elfogadja és támogatja .
Nemzetpolitikára 2013-ban az idei és a tavalyi évhez képest közel azonos összeg ál l
rendelkezésre, a nominálértéke nem csökkent .
A nemzetpolitikával foglalkozó területeken átcsoportosításokra lehet szükség . A bizottság
fontosnak tartja, hogy több pénz jusson a Határtalanul! programra, ezzel is el ősegítve az
iskolások határon túlra irányuló kirándulásait, valamint a helyi magyar közösségek gazdaság i
fellendítését .
A bizottság meglátása szerint a Wekerle Terv és a Mikó Imre Terv beindítására is jelent ősebb
összeget kell fordítani, mivel ennek elmaradása alapjaiban kérdőjelezi meg a program
sikerességét .

Mindezekkel egyetemben a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta .

Budapest, 2012. június 26.

Potápi Árjed János
elnök



Az Országgy ű lés
Oktatási Tudományos és Kutatás i

Bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási Tudományos és Kutatási Bizottsága

ajánlás a

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. szám ú
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási Tudományos és Kutatási Bizottsága a 2012. június 25-i ülésén
a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. ' (1) bekezdése és 120 . ' (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 14 igen, 4 nem)

Bizottsági vélemény :

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek ót a
jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC .
törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot
terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztá s
jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát az önkormányzato k
anyagi helyzetét ő l . Az államnak meghatározó szerepet kell vállalnia a köznevelésben, ami a z
esélyegyenlőség növelésével párhuzamosan az intézményrendszer átalakítását is eredményezi . Az
állami feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelent ősen megújuló
formájában él tovább .

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A központi költségvetés biztosítja a z
óvodapedagógusok illetményét, amit az óvodai nevelésszervezési paraméterek (csoportátlag



létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő , stb.) alapján biztosít. Kötött
felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelés t
biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épüle t
folyamatos működéséhez. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségveté s
támogat az el őző években kialakult rend szerint, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociáli s
helyzetére is .

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a
pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Állami
feladat továbbá az iskolahálózat szakmai m űködési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén
korábbi — hasonló jogcímű — önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő
átcsoportosítását igényli . Az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő szakmai
színvonalának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő
mennyiségben és minőségben az ágazati minisztérium biztosítsa.

A fenti feladatmegosztást követi a köznevelés ágazati irányításának a változása is . A szakmai
feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013 . január 1-j étő l a szakminiszter, az irányítása alat t
álló országos intézményfenntartó központon, illetve az ehhez kapcsolódó megyei, járás i
(tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja .

A nemzeti köznevelésrő l szóló törvény szerinti új pedagógus életpálya-modell 2013 . szeptember
1-jétől történő bevezetésének fedezete szerepel a 2013 . évi költségvetés tervezetében — erre a
feladatra 73 milliárd Ft összeg ű a tervezett támogatás .

Az egyházi és egyéb fenntartású köznevelési intézmények fenntartásához a központ i
költségvetés a pedagógusok és a pedagógiai munkát segít ők bér- és járulékköltségét biztosítj a
számított pedagóguslétszám alapján. Az egyházi köznevelési intézményfenntartók az
egyházakkal kötött külön megállapodások alapján további, az el őző évi állami és önkormányzat i
átlagráfordítás alapján számított, működésre fordítható központi támogatásban részesülnek .
Az egyházi és önkormányzati intézmény átvétel- átadás kapcsán a költségvetési törvény
felhatalmazza a kormányt, hogy az államháztartási törvény rendelkezéseit ől eltérően saját
hatáskörben fejezetek közötti átcsoportosítást végrehajthat. Várhatóan a jöv ő évben nem lesz
probléma a nagyszámú intézmény átvétel miatt az egyházi és egyéb intézmények működésének
biztosításában .



Az állam mint felsőoktatási finanszírozó a nemzetstratégiai szempontból fokozottabb támogatás t
igénylő képzések esetében, költségvetésb ől, állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakka l
támogatja az intézményi feladatellátást, figyelembe véve az ország gazdasági teherbír ó
képességét, a munkaerőpiac kívánalmait, az Európai Unió irányelveit és a felvételiző
korosztályok demográfiai mutatóit .

A Széll Kálmán Tervre, valamint a figyelemmel a felsőoktatás rendszerének átalakítását célzó
kormányzati szándékra szükség van az államilag támogatott és költségtérítéses létszámkere t
csökkentésére . A költségtérítéses hallgatókat önköltséges hallgatók váltják fel 2012. szeptember
1-jétől, akik képzésük valós költségét fizetik meg .

A Nemzeti Reform Program célja a felsőfokú képzésben részt vevők arányának növelése . A Szél l
Kálmán Tervben megfogalmazottak szerint cél a felsőoktatási átalakítások részeként az állami
támogatású képzésben részt vevők számának csökkentése . Cél továbbá a diplomásokon belül
olyan szerkezeti elmozdulások ösztönzése, amely révén a versenyképességet növelő műszaki-
természettudományos szakok nyernek teret .

A költségvetési helyzet megváltozása is indokolttá teszi a fels őoktatási struktúra átalakítását ,
mivel a jelenleg rendszer már nagyon nehezen tartható fenn a csökkenő állami támogatás miatt.

Ezeknek a céloknak az összehangolását úgy lehet megvalósítani, ha a fels őfokú oktatásban mind
a képzési struktúrát mind pedig a finanszírozási struktúrát összehangolt módon átalakítjuk .

2013-ban új tételként jelenik meg a Diákhitel Központ Zrt . kamattámogatása . Ennek lényege,
hogy a Diákhitel Központ Zrt . az 1/2012 . (I. 20.) Kormányrendelet alapján a 2012/2013-as
tanévtől bevezeti a Diákhitel 2 terméket . A Diákhitel 2 kötött felhasználású hitelként csak a
képzési önköltség finanszírozására használható fel, az állami részösztöndíjas, illetve önköltsége s
képzésben résztvevők vehetik igénybe, és közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek kerü l
átutalásra . Jelentős különbség a 2001 . óta működő szabad felhasználású Diákhitel 1-hez képest ,
hogy a Diákhitel 2 terméket igénybe vevő hallgató állami kamattámogatásban részesül, a
hitelfelvevők felé így csak 2%-os mértékű kamat kerül felszámításra. A hitelezés ténylege s
költségei és a támogatott hitelkamat közti különbözetet az állam a hallgató helyett megfizeti a
Diákhitel 2 konstrukciót is működtető Diákhitel Központ számára.

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyűlés Önkormányzati
és területfejlesztési bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságána k

ajánlás a
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a 2012 . június 25- i
ülésén a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési
határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . V (3) bekezdése alapján –
megvitatta, és azt – a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva –
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 16 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Európában szinte egyedülálló módon, az uniós elvárásokhoz igazodó módon még a nyár i
ülésszakon elfogadhatja az Országgyűlés a 2013 . évi költségvetés sarokszámait . Akkor,
amikor Európa számos országából naponta érkeznek az elszomorító gazdasági hírek ;
gondoljunk csak Görögországra, Spanyolországra vagy Ciprusra.
Magyarország jövő évi költségvetése kiszámíthatóságot és stabilitást jelent, melynek szigor ú
betartásával az uniós gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábakon fog állni az
ország.
Jövőre jelentősen, rendszerszinten átalakul az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a
finanszírozási rendszer is . Az új rendszer átlátható, biztonságos, feladattal arányos lesz .
Egyértelmű viszonyokat teremt a helyi önkormányzatok és az állami feladatok között i
elosztásban és azok finanszírozásában. Az alapvető koncepció az, hogy megnyíljon a
lehetőség arra, hogy a korábban az államadósságot újra-meg újratermelő alrendszereket
fenntartható módon lehessen működtetni. Az államigazgatási feladatok nagy része a 2013 .
január 1-től létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül, ezáltal az önkormányzato k
tehermentesítése megtörténik . Az önkormányzatok 2012-ben elindultak az adósságcsapdából



való kilábalás útján, ez a kedvező folyamat 2013-ban az új finanszírozási modellnek
köszönhetően felgyorsulhat .
2012-ben a drasztikusan eladósodott önkormányzati kórházakat az állam átvette .
A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom jogo s
elvárása volt hosszú évek óta. Ezzel egyidejűleg 2013-ban az állam újabb jelentős tehertő l
szabadítja meg az önkormányzatokat az iskolai oktatás területén, hiszen a pedagógusok béré t
teljes egészében átvállalja . Az iskolaépület üzemeltetése (rezsi, felújítás, technikai személyze t
bére) a tulajdonos önkormányzatot terheli majd .
A megmaradt oktatási feladatok közül az önkormányzatok fő feladata lesz az óvodai ellátá s
biztosítása, az állam azonban az óvodai pedagógusok illetményét és az intézmények
működtetését is támogatni fogja. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a
klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (településüzemeltetés, közvilágítás, hely i
adóztatás, stb .) teszik majd ki, ezáltal a helyi ügyek felértékel ődnek. Ezen helyi ügyek

ellátását egy általános jelleg ű támogatási forma szolgálja a jövő évtő l . Az önkormányzato k

önállóságának tiszteletben tartása és feladatainak maradéktalan ellátásának biztosítás a
érdekében a legfontosabb helyi adó - az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítás a
nem fogja érinteni. Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, ezt a
költségvetés külön támogatja, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is . Az
önkormányzatok kulturális feladatainak - kulturális javak védelme, a muzeális intézmények,
közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás — biztosítására a költségvetés külön keretet fo g
biztosítani . . Az állam kiegészítő támogatást lehetővé tevő komoly forrást, a közfeladato k
változásaiból ered ő, előre nem tervezhető kiadásokra pedig jelent ős szerkezetátalakítás i

tartalékot biztosít. A helyi önkormányzatokat feladataik ellátásában a központi költségveté s

2013-ban 647 milliárd forinttal támogatja . A vis maior keret 8 milliárd forint lesz .
A főbb irányvonalakkal egyetértve, azokat a parlamenti vita során módosító indítványokka l
jobbá téve, általános vitára alkalmasnak találjuk a javaslatot.

Budapest, 2012 . június 25 .

Dr. Láng Zsolt
elnök



Az Országgyű lés
Sport- és turizmusbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának

ajánlás a

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7

szóló T/7655. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport és turizmusbizottsága a 2012. június 26-ai ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és
azt – a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános
vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 12 igen, 5 nem)



Bizottsági vélemény :

Az Európai Unióban tapasztalható válság az egész kontinensen — így hazánkban i s
bizonytalanságot, bizalmatlanságot és kiszámíthatatlan környezetet eredményez. A hazánkat
sújtó túlzott deficit eljárás pedig negatívan hat a befektetői bizalomra és forrásokat von el a
gazdaságtól . Ezért van jelentősége annak, hogy a kormány már most benyújtotta a 2013-as
költségvetés tervezetét, amely a kiszámíthatóság és a hiánycél tartása szándékának üzeneté t
hordozza .

Az NGM az idei költségvetésben 1,6 százalékos GDP bővülés mellett 2,2 %-os deficittel, az
államadósság GDP-hez mért arányánál 78-ról 76 %-ra csökkenésével, 4,2 százaléko s
inflációval és 299,4 forintos euróárfolyammal számol, ami elismerésre méltó eredmény egy, a
vártnál jóval hosszabbra húzódó válság időszakában.

Hazánkban komoly problémák vannak az emberek mentális és lelkiállapotával, egészségi
állapotával, valamint az emberi kapcsolatokkal és a közösségépítéssel .

A sport valamilyen formában mindegyik válságjelenségre megoldást nyújthat . A leromlott
mentális állapotot javítja a mozgás és a teljesítménykényszer, amely az önbizalmat, az ember
önmagába és a saját képességeibe vetett hitét is növeli . A sport az egészségi állapotot is vitá n
felül javítja, egy rendszeresen edz ő ember immunrendszerét össze sem lehet hasonlítani
azokéval, akik semmit nem sportolnak. Ez hosszabb távon az egészségügyi kiadásokat i s
csökkentheti . Végül a sport közösséget, egy sokszor bajtársi alapokon nyugvó, empátiára é s
kohézióra nevelő emberi közeget is jelenthet, amelynek jelentőségét elidegenedett
világunkban nem kell hangsúlyozni .

A Kormány e szempontokat vette figyelembe, mikor a sport ágazat költségvetését megalkotta .
Ez az oka annak, hogy a 2012-es évhez képest több mint 40%-kal emelkedtek a sportra
fordított összegek. Ez tekinthető úgy is, mint a jövőbe történő , hosszú távon is megtérülő
befektetés .

2013-ban az egyik legjelent ősebb feladat a 2016 . évi rio de janeiro-i olimpiára és paralimpiára
történő felkészülés megkezdése. Kiemelt cél továbbá a tradicionálisan jó magyar olimpiai
szereplések szinten tartása és eredményesség fokozása . Erre a célra 2344,9 millió forintot
szán a kormány.

Az utánpótlás nevelés, a versenysport, a tehetséggondozó programok költségeinek biztosítás a
prioritást élvez 2013-ban is . Folytatódik az országos sportági szakszövetségek akadémiai
rendszerének kialakítása .

A kormány jelent ős mértékben hozzá kíván járulni a különböz ő sportágak új generációjának
színvonalas kineveléséhez, illetve ennek költségeihez . Jövőre 1710,0 millió forint fog
rendelkezésre állni a sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítására, valamin t
az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatására. E mellett nagy
hangsúlyt kapnak a látványcsapat sportágak : a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, a
vízilabda és a jégkorong támogatása, amelyek számára már idén nagy segítséget fog jelenten i
a társasági adóból számukra leírható kedvezmény . A látványsportok mindegyikében — é s
persze nem csak ott — fontos cél, hogy az új generáció el ődeinél még színvonalasabb játékot
tudjon nyújtani .



A széleskörű egészségtudatos életmód népszerűsítéséhez azonban nem elég csupán a
versenysportot támogatni, fontos figyelmet fordítani a szabadid ősportra is . Erre 372,0 milli ó
forint van elkülönítve a büdzsében.

Külön ki kell emelni a diák- és hallgatói sport fontosságát is, amelyre 501,7 millió forintot
szán a Kormány. Ez az oka annak is, hogy a Költségvetésben olyan projektekről sem
feledkezhetünk meg, mint a szocialista kormányok alatt félbehagyott Tüskecsarnok befejezés e
és a hallgatói sport rendelkezésére bocsátása, amelyre több mint 2,5 milliárd forintot szán a
kabinet. Továbbá elindul a Tornaterem program és a Varázskapu mintaprojekt is . Ebben a
körben nem feledkezhetünk meg a fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzet ű
társadalmi rétegek sportjának támogatásáról sem, amely célokra 230,0 millió forint szerepel a
költségvetésben .

Itt újra hangsúlyozni kell a sportnak a fizikai és mentális állapotra gyakorolt, mással ne m
pótolható pozitív hatását. Hazánkban is népszerűvé kell tenni az egyetemi bajnokságokat, az
intézmények közötti versenyeket . Az egyetemi sport nem csak a tanulmányi eredményekr e
gyakorolhat pozitív hatást, hanem a jó értelemben vett versenyszellemet is er ősíti a
diákokban, amelynek jelentősége vitathatatlan. Ahogy Szent Györgyi Albert fogalmazott : „A
sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A
sport a test útján nyitja meg a lelket . ”

A fentiek mellett az is fontos, hogy európai szintre fejlesszük sportlétesítményeinket ,
stadionjainkat, hiszen e téren jelentős lemaradásban vagyunk akár a többi Közép-európai
országhoz képest is . Olyan színvonalú létesítményekre van szükség, amely alkalma s
nemzetközi sportesemények rendezésére is . Ez a befektetés már középtávon is megtérül ,
hiszen vonzza a sporteseményekre érkező turistákat, és turisztikai bevételt is generál . A
fenntartást pedig az itt rendezendő koncertekből vagy egyéb eseményekb ől származó bevétel ,
illetve a bérleti díjak biztosíthatják. Így ezek a források nem tekinthet ők fölösleges vagy
elkótyavetyélt pénznek.

A jövő évi büdzsé jelentős forrást biztosít többek között a Puskás Ferenc Nemzeti Stadion
fejlesztésére (1,2 milliárd Ft) valamint az Olimpiai Központok fejlesztésére, felújítására (1,1 5
milliárd Ft) . Forrást kap a szocialisták kormányzása alatt félbemaradt projekt, a Tüskecsarno k
befejezése (2,464 milliárd Ft) és a Stadionbiztonsági projekt, amely a sporthuliganizmu s
visszaszorítását szolgálja (864 millió forint) .

Fontos feladat az önkormányzati fenntartású sportingatlanok fejlesztése, amelynek keretében
forrásokhoz jut a Tornaterem program, amely a mindennapos testnevelés felmen ő rendszerben
történő bevezetését segíti elő .

A turisztikai célelő irányzat támogatása 2013-ban 12,4 milliárd forint, amely előző évinél 1,27
milliárd forinttal több . Az összeg a Kormány által jóváhagyott, 2005-2013 . évekre vonatkozó
Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megvalósítását, a nemzetközi turisztikai marketing- é s
promóciós tevékenységet, az idegenforgalom fellendítését és a Formula-1 Magyar Nagydí j
jogdíjának támogatását szolgálja . Az előirányzat célja továbbá a nemzeti marketing- és
promóciós tevékenység finanszírozása, a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia célkit űzései
időarányos megvalósításának elősegítése, valamint a turisztikai kínálat min őségi és
mennyiségi fejlesztése hazai forrású pályázatok révén . Reményeink szerint a tavalyihoz
képest megemelkedett turisztikai keretből a Magyar Turizmus Zrt. sikerrel fogja
népszerűsíteni hazánkat külföldön és belföldön egyaránt, illetve elegendő forrás jut a



turizmus-törvény előkészítéséhez. A legfontosabb cél itt az, hogy a magyar emberek éppúg y
szeressék hazájukban eltölteni szabadidejüket, mint külföldön, fedezzék fel a sokszor
számukra is ismeretlen hazai tájak szépségét és gazdagságát . A külföldiek Magyarországon
töltött vendégéjszakái dinamikus növekedést mutatnak 2010 óta, ezt a tendenciát szeretnén k
látni a belföldi vendégéjszakák tekintetében is .

A fentiek alapján a Bizottság többsége megállapította, hogy az idei költségvetés megfelel ően
szolgálja a jövő nemzedékek javára történő hosszú távú befektetéseket, ezért támogatásr a
érdemes .

A Bizottság a törvényjavaslatot általános vitára ajánlja .

Budapest, 2012 . június 26 .



Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/7655. szám ú

törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága a 2012 . június 25-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban: HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120. ' (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány : 18 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az elmúlt időszakban a Kormány költségvetési trendfordulót hajtott végre, sikeresen csökkentett e
az államadósság mértékét, miközben munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientál t
strukturális reformokat hajtott végre . Mindezt olyan kedvez őtlen világgazdasági és pénzügy i
körülmények között, amelyeket az euroövezeti adósságválság kiélez ődése és fokozatos, hosszan
elnyúló csillapodása jellemzett .

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta először teljesítette a költségvetés i
egyenleg tekintetében a maastrichti kritériumot (a költségvetési hiány mértéke a GDP arányába n
3%). Az elmúlt évek során csökken ő pályára állt az adósságráta, a maastrichti adósság GDP -
arányosan 201 l-ben 80,6%-ra csökkent .

A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány
mellett az államadósság csökkenése 2013-ban is folytatódik . A Kormány által az Országgyű lés
elé terjesztett, Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/7655 . számú
törvényjavaslat kiszámíthatóságot és stabilitást jelent, amelynek szigorú betartásával az unió s
gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábakon fog állni az ország .



A megtett és tervezett lépések hatására Magyarország 9 év után első ízben jövőre felelhet meg az
Európai Unió költségvetési elvárásainak és kerülhet ki a túlzott deficit eljárás alól . A példa
nélküli sikerhez vezet ő út nem könnyű, azonban a Kormány intézkedéseinek eredményei a
bevételi és kiadási oldalán már egyaránt láthatóak .

Magyarország jövő évi költségvetése az államháztartás központi alrendszerének 2013 . évi
bevételi főösszegét 14 799 701,6 millió forintban, kiadási főösszegét 15 476 978,6 milli ó
forintban, hiányát 677 277,0 millió forintban állapítja meg . 2013-ban az államháztartás unió s
módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken . A hiánycél elérését a költségvetési
takarékosság, továbbá a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított strukturáli s
reformok, megtakarítások biztosítják . Az adósságráta az előre jelzett makrogazdasági pályán
haladva fokozatosan csökken. A benyújtott költségvetés alapján a Kormány konzervatív módon
1,6%-os GDP-növekedéssel számol, amelynek túlnyomó részét 2013-ban még a nettó expor t
fogja adni .

A 2013 . évi központi költségvetésbő l látszik, hogy a Kormány véglegesíti az átállást egy olya n
adórendszerre, amely a kiadások további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi adók
növelésével teremti meg a munkát terhel ő adók csökkentésének forrását .

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013 . évi költségvetés tükrözi az állami
működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő
ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat, p1 . a nyugdíjrendszer átalakításának, a
közigazgatás karcsúsításának, a közoktatási és fels őoktatási rendszer megújításának, a szociáli s
ellátások megváltoztatásának, az egészségügyi rendszer átalakításának hatásait .

A kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság csökkentéséne k
elemi érdekét szem előtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell a megfelelő költségvetés i
bevételeket . A Kormány által bevezetni kívánt új adók tartósak és strukturális jelleg űek, a
költségvetési bevételek megalapozottak . A megfelelő bevételek biztosításán túl az arányos és
egységes adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozáso k
terheinek mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására van szükség .

Magyarország 2013 . évi központi költségvetése hiteles, kiszámítható, stabil gazdasági pályát
mutat fel, bevételi és kiadási előirányzatai megalapozottak . A foglalkoztatottság bővítésével, az
államháztartási hiány tartósan 3% alatt tartásával, az államadósság fokozatos csökkentéséve l
Magyarország számára 2013 az emelkedés éve lesz .

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottság a törvényjavaslatot általáno s
vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2012. június .5



Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségbe n
maradt, az MSZP képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az általános vitára alkalmasság megítélése tárgyában folytatott vitában az MSZ P
képviselőcsoportja részéről az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg :

Mi a véleménye a Költségvetési Tanács elnökének arról, hogy a prognózisok
pontossága, a költségvetés megalapozottsága szempontjából egy ilyen változó világgazdaság i
és európai gazdasági helyzetben milyen kockázatot jelent, hogy körülbelül három hónappal
korábban kell tárgyalni a költségvetési törvényjavaslatot, és k őbe vésni júliusban a következ ő
év fő számait?

Mi indokolja azt, hogy egy ilyen rendkívüli, a kiadások tekintetében is sok ponto n
megszorító költségvetés esetében a Köztársasági Elnöki Hivatal több mint félmilliárdo s
növekményt kapjon? Ez ugyanis rendkívül érdekes egy olyan időszakban, amikor egyébként
mindenütt takarékoskodni kell a kiadásokkal .

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai rámutattak arra, hogy a járási
kormányhivatalok 2013 . évi elő irányzata körülbelül 34,6 milliárd forint . Felhívtuk a figyelmet
arra, hogy ez némileg ellentmond dr . Navracsics Tibor miniszter úr miniszteri meghallgatásán
elmondottakkal, hogy miután a jegyzők államigazgatási feladatai kerülnek a járási hivatalhoz ,
és az ingatlant, ahol majd működni fog, az önkormányzatoktól kapja ingyenes használatba ,
ugyanazok a kollégák, akik majd azzal foglalkoznak, amivel ma az önkormányzatnál, azo k
fognak oda átmenni a járási hivatalba, a bérkeretek átkerülnek, tehát gyakorlatilag ez nem jár
többletforrással . A képviselők arra kértek választ, hogy honnan került elvételre ez a majdnem
35 milliárd forint?



A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai felhívták a figyelmet az ÁS Z
jelentésében leírtakra, hogy a helyi önkormányzatok támogatási el ő irányzatából mindösszesen
6,6 százalék a megalapozott, 62,7 százalék részben megalapozott, és 30,7 százalék meg ne m
megalapozott . Ennek kapcsán megkérdezték, hogyan látja a kormány az önkormányzato k
működésének biztonságát ennyire megalapozatlan támogatási el ő irányzatoknál?

Kifejtettük, az sem elfogadható, hogy ilyen időszakban, amikor az önkormányzato k
egy része azt sem tudja, hogy milyen feladatai lesznek pontosan január 1-jét ő l, és hogy az t
miből és hogyan fogják finanszírozni, akkor kitüntetésekkel, létszámnövekedéssel, küls ő
tanácsadással együtt több mint félmilliárd forinttal n őnek más fejezetek kiadási számai . Csak
egy példa : készíteni kellene a közoktatási tervet a 2012 . szeptemberében induló tanévre, de az
önkormányzatoknak egyszerűen fogalmuk nincs arról, hogy nekik január 1-jétől lesz-e
bármilyen dolguk a közoktatásban, mondjuk, az intézmények m űködtetésével, fenntartásával
kapcsolatban, s ha igen, akkor azt milyen tartalommal, milyen mélységgel, ki mib ő l hogyan
fogja finanszírozni .

Problémásnak látjuk a járási hivatalokkal kapcsolatos költségvetési tervezést is, mer t
számos döntés nem született még meg, melyek a megalapozott költségvetés elkészítéséhe z
szükségesek lennének . Erre mutatnak rá az Állami Számvev őszék megállapításai is, komol y
aggodalmat fogalmazva meg az önkormányzatok jöv ő évi működését illetően .

A fentiek alapján a bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjaina k
álláspontja szerint, a költségvetési törvényjavaslat felel ősséggel nem bocsátható általáno s
vitára .

Budapest, 2012. június 25.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Lamperth Mónika

(MSZP)



Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság a

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. szám ú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben
maradt, az Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. . (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Jobbik képviselőcsoportjának álláspontját abban szeretném rögzíteni, hog y
sajnáljuk, hogy ez tulajdonképpen egy IMF-nek szóló költségvetés, nem látjuk benne azt a
garanciát, ami a jövőben valóban beindítaná a magyar gazdaságot, és valóban az embereke t
helyezné középpontba . Álláspontunk szerint kellő tényszámok nélkül és tulajdonképpen a z
előző éveknek a kaptafájára, csak a hiánycélt fetisizálva, minden más szempontot háttérb e
szorítva, ennyi bizonytalansággal együtt kétségesnek tartjuk azt, hogy ez az emberek számár a
jó költségvetés lesz . A részletes véleményünket a plenáris ülésen fogjuk kifejteni .

A bizottsági vitában az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg :

A benyújtott törvényjavaslatban 1,6 százalékos GDP-növekedéssel számol a kormány ,
melyet egyébként a Költségvetési Tanács is kockázatosnak min ősített. Nem értjük, hogy mi
az oka az optimizmusnak? Lévén, hogy egyébként a friss hírek szerint is, megnézzük a KS H
utolsó adatát, amely a hazai kiskereskedelmi forgalom volumenének rég nem látot t
csökkenését jelzi, illetve egyéb gazdasági adatokat, akár nemzetközi gazdasági adatokat, a z
erre nem nagyon enged következtetni .

A bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai rámutattak arra a mondatra ,
mely szerint „a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékbe n
emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi 2013-ban” . Közgazdaságilag nem
látjuk, hogy ennek teljesülését mire alapozza a kormány .

A fentiek alapján a bizottság kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjaina k
álláspontja szerint, a költségvetési törvényjavaslat felelősséggel nem bocsátható általáno s
vitára .

Budapest, 2012 . június 25 .
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Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T7655. szám ú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2013 . évi költségvetésr ől szóló javaslat jellemzői : drágább állam, stagnáló jóléti
kiadások, nominális értelemben növekv ő deficit, 460 milliárd forintos lakossági adóterhelés .

Az állam bevételeinél százmilliárddal nagyobb mértékben nőnek a kiadások, az
államadósság 1,2 százalékot csökken . Az állami bevételnövelés azt jelenti, hogy egy átlag
magyarra 46 000 forinttal több elvonás fog jutni .

A bankok — illetve banki ügyfelek — és a pénzük több mint egyharmadát, 40 0
milliárdot elveszít ő önkormányzatok szenvedik meg legjobban a 2013. évet . A
közalkalmazottak illetményalapját és a családi pótlékot is befagyasztják. A javaslat
legnagyobb vesztese az egészségügy, a gyógyszerkassza és az önkormányzati szféra ,
amelynek állami támogatása jelentősen csökken, miközben a kormány a helyi bevételek egy
részét is elveszi . Ez alatt az Országgyűlést és a minisztériumokat mégsem éri el a megszorítás .
A kormány jövőre többet fordít terrorelhárításra, valamint bürokráciára és kevesebbet az
egészségügyre, a családtámogatásra és a kultúrára .

A Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet a kockázatokra a tervezet részét képező
makrogazdasági prognózissal kapcsolatban . A Tanács egyes bevételi és kiadási el ő irányzatok
megalapozottsága tekintetében hiányosságokat, egyes felülr ől nyitott elő irányzatok esetében
az elő irányzat nagyobb mértékű túllépésének veszélyét állapította meg. Olyan alternatív
makrogazdasági prognózis készítését tartja indokoltnak, amely figyelembe veszi a gazdaság i
növekedés beindulását veszélyeztető folyamatokat .

Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása az Európai Unió fejlett államaihoz
elképzelhetetlen a lakosság jó egészsége nélkül . Ehhez biztosítani kell az egészsé g
előfeltételeit, hatékony egészségfejlesztést, egészségvédelmet, valamint a megfelel ő
egészségügyi ellátórendszert . Törekedni kell arra, hogy a betegek jó minőségű
szolgáltatáshoz, betegségt ő l és anyagi helyzettő l és lakhelytő l függetlenül, egyforma eséllyel
férjenek hozzá .



A 2013 . évre vonatkozó költségvetés nem ezt tükrözi . Leszögezhetjük, hogy az
egészségügy lesz az ország jövő évi költségvetésnek első számú vesztese. Az
Egészségbiztosítási Alap kiadásait az idei évi 1735 milliárd forinttal szemben, 2013-ban jóval
kevesebb, 1675 milliárd forintban állapítja meg Ez 60 milliárd forinttal lesz kevesebb, mint a z
idén, ami 3,5 %-os csökkenést jelent . A törvényjavaslat szerint az egészségügyi ágazatnak a
részesedése a teljes büdzséb ől az idei 8,0 százalékról jöv őre 7,1 százalékra csökken, az
egészségügyi közkiadások GDP részesedése 4 százalék alá csökken (ez a visegrádi országo k
mindegyikénél jóval kevesebb). A 2013. évi Egészségbiztosítási Alapot 25,7 milliárd forinto s
hiánnyal tervezik, a tavalyi 34 milliárd forinttal szemben.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásokra az idén 555 milliárd forint jut, jöv őre 548
milliárd forint lesz (1,3 százalékkal kevesebb). Ez az összeg terhességi-gyermekágyi
segélybő l, táppénzbő l, betegséggel kapcsolatos segélyekb ő l, kártérítési járadékból, baleseti
járadékból, gyermekgondozási díjból és rokkantsági, rehabilitációs ellátásokból tev ődik össze .

A természetbeni ellátások az idei 1166 milliárdról jöv őre 1110 milliárdra csökken (4, 8
százalékos csökkenés) . Ezen belül a gyógyító megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek
elő irányzatai együttesen az idei 824 milliárddal szemben 833 millió forintot tartalmaznak ( 1
százalékos növekedés) . A kórházakra és a járó-beteg ellátásra szánt el ő irányzat 1 %-kal több ,
úgy, hogy a bérfejlesztést is tartalmazza, a háziorvosoknak is jut 1 % többlet, de a véd őnők, a
fogászat, az otthoni szakápolás, a művese szolgáltatók az idei pénzre számíthatnak .

Ezzel ellentétben a gyógyszertámogatás 80 milliárd forinttal csökken (az idei 27 7
milliárdról jöv őre 197 milliárd lesz, 29 %-os csökkenés), úgy, hogy ebből 30 milliárdot a
gyógyszercégekkel fizettetnek meg . Jövőre 157 milliárd forint költségvetési forrás jut csak a
támogatásokra, míg idén még 219 milliárd forint volt . (Ez 62 milliárd forintos csökkenés, ami
29 százalékot jelent.) Ami azt jelenti, hogy a betegeknek jól a pénztárcájukba kell nyúlniuk a
következő évben.

A hazai gyógyszerköltségek 2013-ban a GDP 0,6%-ára csökkennek, ami a
legalacsonyabb lesz az Európai Unión belül . Ezt az alacsony adatot tovább árnyalja, hogy a
csődben lévő Görögországban, egy görög betegre 2014-ben 61 ezer Ft, egy portugál betegre
47 ezer Ft jut, ezzel szemben a 2011-ben egy magyar betegre jutó 32 ezer Ft-tal, ami 2013 -
ban tovább csökken 17 ezer Ft-ra, melyb ől nagyságrendileg 4 ezer forint a gyártó i
befizetésekből származik, így a nettó állami támogatás mindössze a GDP 0,45 százaléka .

„A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor
(minőségbiztosítási) rendszer működését 2013. évben is külön díjazás segíti . Az
indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között szakmai alapon tegye n
különbséget; értékeli a háziorvos prevenciós, sz űrési és gondozási tevékenységét ,
gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" szerepének hatékony
működését is vizsgálja .” Orvos szakmai szempontból indokolt a sz űrések széleskörű
terjesztése, de a jelenleg rendelkezésre álló költségvetési forrásokból a kiszűrt betegek
gyógyítása szinte lehetetlen.

A gyógyszerrendelési szokások díjazása is azt körvonalazza a betegek számára, hog y
költségtakarékosság fontosabb a kormányzatnak, mint a betegek szakmailag legoptimálisab b
gyógyszeres kezelése .



Tervezi-e a kormány a szűkös rendelkezésre álló keretek miatt a készítmények
alkalmazásának szakmai szempontjai, finanszírozási eljárásrendjének újragondolását ?

A jövő évben megszűnik a méltányossági gyógyszertámogatás . Ez azt vetítheti előre,
hogy bizonyos betegségekhez a beteg lesz kénytelen külföldr ő l, egyénileg beszerezni a drága,
támogatás nélküli gyógyszereket, amit nagy valószín űséggel nem tud majd megfizetni .

A patikai szolidaritási adó eltörlésével, pedig a lakhelyt ő l független, mindenki számára
egyenlő egészséghez való jogot kockáztatják, mivel a „falusi” kisforgalmú patikákat nem
lehet gazdaságosan üzemeltetni, így a vidéken él ők számára még a gyógyszereik kiváltása i s
nehézséget fog okozni .

Az előterjesztésben a költségvetési hozzájárulások között a három legnagyobb
elő irányzat a gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései, baleseti adó és a népegészségügyi
termékadó. A chipsadó forrásteremtő eszközbő l jövőre 20 milliárdos bevételt remélnek .

A javaslat tartalmazza a gyógyszer támogatási kiadások további csökkentését pl .
térítési díjminimum bevezetését .

Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejöv ő struktúra
kialakítását, fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az Új Magyarorszá g
Fejlesztési Terv a 2007-2013 . közötti időszakban a TIOP, TAMOP és ROP keretében
összességében 474,0 milliárd Ft-tal támogatja, csak az nem látszik a költségvetésben, hogy a
működtetést, fenntartást miből biztosítják .

Nagyobb költségvetési támogatásra lenne szükség, intézmények között i
együttműködésre, és a helyi érdekek érvényesítése a központi szabályozással szemben. Vissza
kellene adni a kórházak, helyi egészségügyi rendszerek irányítását a helyi közösségeknek .
Nem látszanak a hatékony egészségügyi ellátás kiadásainak fedezetére szolgáló keretszámok .

Az MSZP számára elfogadhatatlan a jövő évi költségvetési javaslat . A 2013-as
költségvetés júniusi beterjesztésének egyetlen oka a 2,2 százalékos GDP-arányos hiánycé l
rögzítése, amivel a kormány jelezheti, hogy fenntartja a fiskális szigort, ezzel pedig növelheti
manőverezési lehetőségét a nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon .

A költségvetési javaslat megalapozatlan, ugyanis évközben, júniusra nem lehet felel ős
költségvetést összeállítani például az inflációs és a gazdasági növekedési mutatók hiányában,
és ezek ismerete nélkül nem lehet megjósolni a következ ő évi folyamatokat .

A kormány adóemelésekkel növeli a bevételeket, miközben a kiadási oldalon a szinte n
tartás és a megszorítás jellemző .

Éppen ezért a szocialista frakció nem tartja általános vitára alkalmasnak a T/765 5
számú a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésér ő l szóló javaslatot és kezdeményez i
annak visszavonását .



Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottság a

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági ta g

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként — az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. . (4) bekezdése alapján — az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A jövő évi költségvetés legkomolyabb feszültségei az egészségügyi fejezetbe n

találhatóak. A büdzsé tervezetében nincs meg az egészségügyi béremelés fedezete és a

javaslat alapján emelkedhetnek a gyógyszerárak is . Reálértékben tovább csökken az

egészségügyi költségvetés, így tovább folyik az ágazat lecsúszása .

A költségvetési javaslatban az összevont szakellátásra szánt források az ideihez képest csa k

4,3 milliárd forinttal nőnek, de a kormányzat mégis ebb ő l akarja kifizetni a 30,5 milliárd

forintot kitevő béremelést . Ha ez igaz, akkor nem marad elég pénz a kórházi ellátásokra .

Jövőre reálértékben csökken az alapellátásra fordítható pénzösszeg, és a praxisalap forrásai

sem szerepelnek a büdzsében . Így nem lehet majd orvost találni a tartósan betöltetlen körzete k

ellátására.

A legkomolyabb problémák a gyógyszerpiacon várhatók : a kasszába már csak 19 8

milliárdot terveznek, amiből a lakossági gyógyszerfogyasztás támogatására mindössze 15 8

milliárd jut . Ez alig több mint 43 százaléka annak a 2011-es 360 milliárd forintnak . Ennek a

következményei bizonyosan áremelések lesznek, eltűnik sok fontos készítmény a támogatott

piacról, még lassabb lesz a készítmények befogadása és a vidéki kispatikák nagyobb része i s

tönkremehet .

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséróZ szóló T/7655. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Tekintettel arra, hogy a költségvetési tv. javaslat egészségügyre vonatkozó része, sem a z
ország lakosságának rossz egészségi állapotának tudatos javítására, sem az egészségügy
kezdeményezett átszervezésére, sem az egészségügyi dolgozók egzisztenciális helyzeténe k
érdemi javítására nem tartalmaz forrásokat, továbbá a megnevezett források az egészségügy
mindennapi feladatainak ellátására sem nyújtanak kellőfedezetet, valamint a gyógyszerek
térítési díjának jelentős emelésével és a közgyógyellátási keret változatlanul hagyásával a
betegek gyógyszerekhez való hozzájutását is jelentősen megnehezíti, a Jobbik nem találja
alkalmasnak általános vitára a törvényjavaslatot .

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s

vallásügyi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben
maradt tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. ' (4)
bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az LMP már többször kifejtette véleményét a kormány társadalmi felzárkózási politikájával

kapcsolatban . A társadalmi felzárkózás és integráció iránti elköteleződés bár papíron és a

szavak szintjén megjelenik, ugyanakkor a kormány általános társadalompolitikája a

tökéletesen ellenkező irányba mutat. Főleg az oktatási rendszer átalakítása kerül szöges

ellentétbe az integrációs célokkal, de a leépül ő további társadalompolitikai rendszerek ( a

káros tendencia folytatódását a jövő évi költségvetési tervben is tetten érjük) sem segítik azt .

A társadalmi felzárkózást az egész társadalompolitikának kéne szolgálnia, ugyanakko r

jelzésértékűnek tartjuk a költségvetésben külön e címen elkülönített forrásokat (Társadalm i

felzárkózást segítő programok). A tavaly is csupán 3,3 milliárdos keret idén majdnem fé l

milliárdos csökkenést szenved el .

A romaintegrációs politika mellett a nemzetiségi intézmények is sokat veszítenek jövőre.

Nem elég, hogy a területen belül szemmel láthatólag nincsenek fenntartott prioritások, a

nemzetiségi önkormányzatok és intézmények támogatása nominálisan zömében változatlan

marad 2013-ban is, sőt a nemzetiségi célú közvetlen támogatások még csökkennek is 5 0

millió forinttal . A néhány nemzetiségi önkormányzatoknál tapasztalat költségvetési

támogatás-növekedés sem jelent jöv őre jobb finanszírozási helyzetet, hiszen ezek az



önkormányzatok több intézményt is átvettek, ami összességében rontja költségvetés i

pozíciójukat.

A költségvetés szintén külön címen foglalkozik a társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi

integrációs szociális programokkal is . Sajnos ezek mindegyikét elérik a jövőre is folytatódó

megszorítások. Legjelentősebb a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és a már idén is válságb a

kerülő elemi látásrehabilitáció támogatásának radikális, 20%-os csökkentése . Az LMP

számára teljesen elfogadhatatlan, ha a legkiszolgáltatottabb csoportok támogatásait é s

esélyegyenlőségét segítő programjainak finanszírozását csökkentik .

Az idei költségvetés több speciális szociális szolgáltatás (pl . támogató szolgáltatások,

közösségi ellátások, stb .) költségvetési támogatását radikálisan szűkítette . A jövő évi tervek

szerint ez a fájdalmas megszorítás továbbra is érvényben marad, hiszen a költségvetési

tervezet ezt az idei erősen visszavágott összeget tartalmazza továbbra is .

Ezzel tartóssá válhat a működési válság ezen szolgáltatások esetében, ami azt jelenti, hogy a

korábbiakhoz képest kevesebb rászoruló fogyatékkal él ő , pszichiátriai- és szenvedélybeteg,

idős, vagy hajléktalan személy ellátására lesz lehetőség jövőre is. A kevesebb segítség azt

jelenti, hogy az előbbi csoportok társadalmi integrációjának erősítése, esélyegyenlőségének

biztosítására még kevesebb lehet őség lesz .

A költségvetési tervezet idén lemondott számos, szociális célokat szolgáló civil szervezet ,

alapítvány támogatásáról is — ezek a szervezetek idén sem kapnak költségvetési támogatást .

Ugyanakkor a megmaradt szűk támogatotti kör juttatásai is csökkennek. Ezek a különböző

fogyatékossággal él ő személyekkel foglalkozó érdekvédelmi szervezetek, lényegében a z

összes megjelölt szervezet költségvetési támogatása csökken tavalyhoz képest .

Az alapítványok ellehetetlenülése esetén az LMP jövőre sem látja azokat az eszközöket é s

programokat, melyek átvennék a társadalmi szervezetek nélkülözhetetlen feladatellátását .

A 2013 . évi költségvetési tervezet szerint a gyermekétkeztetés támogatása összességébe n

változatlan, vagyis jövőre is 29,5 milliárd forint marad . A közétkeztetés tarthatatlan állapotai

közismertek, mégsem látjuk a megváltoztatására irányuló szándékot . Az LMP is többször



felhívta a figyelmet a rászoruló gyermekek étkezésének problémájára . A rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermekek csupán ötöde (tavalyhoz képest idén

még kevesebben) jut hozzá az ingyenes nyári étkeztetéshez. Ezt az arányt nem sikerül jövőre

sem növelni, hiszen 2013-ban is csupán 2,4 milliárd forintot tervez a kormány elkülöníten i

erre a célra.

Az idei költségvetés alapján az Ombudsmani Hivatal költségvetése jelent ősen csökkent, és ez

a csökkenés jövőre is folytatódhat a 2013-as tervezet alapján . Tavaly nem értettünk egyet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ombudsmani hivatalról val ó

leválasztásával, ami a források közel 400 millió forinttal való csökkenésével járt együtt .

Álláspontunk szerint ez a lépés jelentősen korlátozta a polgárok jól informált politika i

részvételének és egyenl ő méltóságuk tiszteletben tartásának feltételét, a joghoz való egyenlő

hozzáférés biztosítását . A jogkereső szegények számára a jogi segítségnyújtást, az elfojtott ,

látens mindennapi jogsértések felszínre hozatalát az ombudsmani struktúra differenciálása

szolgálhatja, ezért a korábbi rendszer visszaállítását szorgalmazzuk idén is . Azt viszont

üdvözüljük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az

Egyenlő Bánásmód Hatóság költségvetési támogatása az idei, nagyon alacsony finanszírozás t

jelentő évhez képest jövőre nőhet.

Miután a kormány 2012 . január 1-jével, az új egyházi törvény rendelkezéseivel megfosztot t

több kisegyházat, vallási közösséget a korábban elnyert és bejegyzett egyházi státusától a

2013-as költségvetési elő irányzatokhoz már nem mert hozzányúlni . Mindegyik, az egyházakat

érintő költségvetési tétel változatlan maradt .

Az LMP sajnálattal vette tudomásul, hogy a többi költségvetési tétel sem követi az inflációt,

ez pedig az egyházak, a már elismert vallási közösségek oktatási, kulturális és szociáli s

működését veszélyezteti .

Nem látjuk a költségvetésben a 2013-as évben elismert új vallási közösségek támogatásáho z

szükséges forrásokat.

Követhetetlen és nem egyértelm ű az állami iskolák egyházi kezelésbe vételéből fakadó

többletköltségre szánt forrás, hiszen minden egyes költségvetési tételhez ugyanakkora össze g

tartozik, sőt még a hitoktatásra szánt 3,1 milliárd forint sem változott .



A „koraszülött” költségvetés számai a bizottság illetékességi körébe tartozó több területe n

sem vehetők komolyan, mivel a tárca saját bevallása szerint sem vezették át még a

költségvetés számaira az egyházi törvény, a köznevelési törvény és a civil törvény minden

következményét . Ezért a költségvetés igen rövid időn belül e tekintetben is módosításra

szorul .

A teljes megalapozatlanság leginkább az egyházak, egyházi iskolák finanszírozására jellemz ő .

Noha a kormány által tudottan és ösztönzötten számos önkormányzati iskola került és kerül á t

egyházi kezelésbe, ennek a költségvetés fejezeteiben semmi nyoma. Nem növekedett az

egyház által fenntartott intézmények finanszírozására szánt összeg, és változatlan maradt a

hittanoktatás támogatása is, annak ellenére, hogy a hittanoktatásban résztvev ők száma az új

köznevelési törvényben kötelezően bevezetett erkölcs- és hitoktatás következtében

nyilvánvalóan nőni fog. Ami ennél is nagyobb probléma, a költségvetés telje s

bizonytalanságban hagyja az új iskolafenntartókat a finanszírozás módja és számítási alapj a

tekintetében . Az önkormányzati iskolák államosításával megszűnt az a viszonyszám, amely az

egyházi iskolák kiegészítő normatívájának számítási alapját adta, hiszen többé nem

számítható ki az átlagos hozzájárulás, amelyet eddig az önkormányzatok tettek hozzá a z

állami normatívához . Éppen ezért kell újra tárgyalni a Vatikáni Szerződést és a többi hazai

egyházzal ennek mintájára megkötött szerződéseket, amelynek kimeneteléről semmit nem

tudunk, és a költségvetésben nem is látszik erre vonatkozó tervezés .

Nem ad választ a költségvetési tervezet azoknak az oktatási és szociális intézményeknek a

problémájára sem, amelyeket eddig olyan egyház tartott fenn, amely az új törvén y

következtében elvesztette egyházi státuszát . Nem derül ki, mi történik az ilyen, kényszerűen

egyesületté vált vallási közösségek intézményeinek finanszírozásával, így az ezekben tanított ,

gondozott, ápolt emberek ezreinek jövője bizonytalanná válik Mivel egyesületi bejegyzésü k

csak pár hónapos, ezek a közösségek a különböz ő szociális célú támogatásokra sem

pályázhatnak .

A költségvetés továbbra is mostohán bánik a civil szektorral . Az NCA helyébe lépő Nemzet i

Együttműködési Alap állami támogatásának összege a tavaly tervezettnél magasabb ugyan, d e

a 2010-es szint felét sem éri el . A támogatott közalapítványok, alapítványok sorából

„természetesen” idén is kimarad a baloldali köt ődésű Politikatörténeti Alapítvány.

A hangzatos fogadkozások ellenére nem látszik konkrét növekedés a roma integráci ó

területén. Továbbra sem került be a költségvetésbe a cigánytelepek felszámolásának

programja (utoljára 2010-ben szerepelt ilyen rovat), és csökken a roma ösztöndíjprogramokr a

szánt összeg .
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A költségvetés egyik legkönyörtelenebb intézkedése, hogy csökkentik a fogyatékos, karitatív

szervezetek, szövetségek támogatását, noha ebből az államkassza csak jelentéktelen összeget

spórolhat meg. Eltűnik a nemzetközi rangú Pető Alapítvány 2012-ben még meglévő

támogatása is, ugyanakkor egyes szervezetek nyilvánvaló képvisel ő i lobbizás eredményeként

külön támogatáshoz jutottak (a Magyar Írószövetség külön támogatást kap, noha a több i

művészeti szövetség nem kap hasonlót) .

Ennek megfelelően az MSZP frakciója nem tartja általános vitára alkalmasnak a T/7655 .

számú, Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló javaslatot és kezdeményezi

annak visszavonását .

Budapest, 2012. június 26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szabó Tímea



Az Országgyű lés
Európai ügyek bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2013 . évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a Fidesz nem
hajlandó gazdaságpolitikáján változtatni .

A központi költségvetés bevételei 14 799,7 milliárd forintra, a kiadásai 15 476,979 milliár d
forintra várhatóak a költségvetési törvényjavaslat szerint, így a 2013-as deficit 677,27 7
milliárd forint lehet. Az idei költségvetéshez képest a bevételek 458,75 milliárddal, a kiadáso k
560 milliárddal nőhetnek, a költségvetési deficit az erre az évre tervezett 579,16 milliárdná l
nagyjából 100 milliárd forinttal lesz több .

A kormány várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány jövőre 2,2 százalék lesz . A
törvényjavaslat 1,6 százalékos GDP-növekedéssel, 4,2 százalékos inflációval, 8,8 százaléko s
export- és 8 százalékos importbővüléssel számol . A kormányzat által tervezett 1,6 %
növekedés erősen bizonytalan, az csak a belfóldi kereslet számottevő javulása és a befektetői
bizalom jelentős erősödése esetén érhető el . A nemzetközi környezetben jelen lévő folyamatos
kockázatok, a Kormány „kettős beszédének” negatív nemzetközi visszhangja viszont ne m
támasztja alá a bevételi oldal el ő irányzatait . A finanszírozás kockázati felára magas, a
hitelezési aktivitás és a beruházási ráta pedig régiós összehasonlításban Magyarországon a
legalacsonyabb. Mindez komoly növekedési kockázatot jelent, és ezen keresztül a hiány- é s
adósságcsökkentési célok teljesíthetősége is kérdéses .



Drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő államháztartási hiány,
460 milliárd forinttal növekvő lakossági adóterhelés : így jellemezhet ő a 2013-as
Költségvetés .

A 2013-as évet a bankok – illetve banki ügyfelek – és a pénzük több mint egyharmadát, 400
milliárdot elveszítő önkormányzatok szenvedik meg legjobban, de a közalkalmazotta k
illetményalapj át és a családi pótlékot is befagyasztották .

Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy némileg emelkednek az állam
működési kiadásai, n őnek a kamatkiadások. A jóléti kiadásokon belül az egészségügy pozíció i
jelentősen romlanak, a gyógyszerkiadások költségvetési támogatása az idei 277 milliárdról
198 milliárd forintra csökken. Befagyasztják a szociális kiadásokat, kevesebb pénz jut a
táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra.

Az európai uniós tagsággal összefüggő előirányzatok tervezésénél is több kockázati tényez ő
merülhet fel, amit a tervezésnél nem vettek figyelembe .

A többéves kötelezettségvállalások nyomon követését jelent ősen megnehezítette, hogy a
korábban elfogadott Akciótervek felülvizsgálati folyamata és azok módosítása több esetben
még nem fejeződött be. Ez is bizonyítja, hogy a 2013 . évi költségvetést egy olyan időszakban
készítették, amikor még nem lehet prognosztizálni egyes mutatókat, vagyis a költségveté s
folyamatos módosításra fog szorulni a jövőben.

Az NFÜ -nél, akárcsak az el őző évben ezúttal sem vették figyelembe a bizonytalanság i
tényezőket, miközben a támogatásból ismét elvontak . A területi Együttműködés
elő irányzatnál hiányzik a teljes tervezés alapját képező számítási anyag, ez is aggályokat vet
fel . További kockázati tényezőként nem számoltak azzal, hogy a 2007-2013-as keretid őszak
kötelezettség- vállalási éve a 2013-as év .

Összességében megállapítható, hogy a 2013 . évi költségvetésről szóló törvényjavaslat
megalapozatlan és ezért alkalmatlan . Meghirdetett céljaival szemben teljesen más t
eredményez, mint amire szükség lenne, amire a választópolgárok is várnak : gazdasági
növekedés helyett visszaesést, munkahelyteremtéssel szemben növekv ő munkanélküliséget ,
adócsökkentés helyett újabb jelent ős adóemeléseket fog eredményezni, jelentősen
megnövelve az egy főre jutó elvonások összegét .

Budapest, 2012. június 25. pRszÁQ -
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Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottság a

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Magyarországnak – nem véletlenül – még nem volt olyan költségvetése, amit az Országgyű lés

már nyáron megalkotott volna. Ekkor ugyanis még nem ismertek a tényadatok és

bizonytalanok a várható adatok is .

A költségvetés alapját képező kormányzati gazdaságpolitika neoliberális karakterű. 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 erő ltetett ütemű visszafizetése érdekében a kormány

megszorító politikát folytat . A jövőt megalapozó beruházások hányada tovább csökken, eg y

gyakorlatilag recesszióba süllyedt gazdaságból próbál meg a kormány újabb és újabb adókka l

bevételeket kifacsarni, megszorításokkal (egészségügy, nagyvárosi tömegközlekedés)

erő ltetni a fetisizált hiánycél elérését .

A törvényjavaslat kidolgozottságának színvonala elfogadhatatlan számunkra . A költségvetési

elvek – áttekinthetőség, egységesség, ésszerű részletezettség, összehasonlíthatóság, n-2

szabály, teljesség – csak részben vagy egyáltalán nem érvényesülnek a tervezetben .
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Az Országgyű lés Európai ügyek
bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként — az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. " (4) bekezdése alapján —
az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A költségvetés tervezetében a bevétel oldalon a tranzakciós adó ( sárgacsekk adó)

megalapozatlan, eredményessége kétséges . Az adó bevezetésénél ugyanis a tranzakciók

számát és összvolumenét vették alapul. A számításokhoz hatástanulmányok nem

készültek. A SEPA tagságunkból fakadóan egyes becslések szerint a tranzakciók szám a

akár a felére is csökkenhet. A tranzakciós adó bevezetéséből származó bevételek

számítása eddig is bizonytalan volt, és a tervezetben szerepl ő összeg tarthatóságát sem

indokolja komoly szakmai háttér. Mivel a bevételi oldal ezáltal bizonytalannak tűnik,

semmi nem indokolja, hogy a hiánycél tartható lenne .

Alaposabb, időigényesebb tervezés, megfelelő szintű szakmai egyeztetés egy

sokkal indokolhatóbb és elfogadhatóbb költségvetést eredményezne.

Budapest, 2012. június 26.

Mile Lajos

Európai ügyek bizottság

alelnöke



Az Országgyű lé s
Fenntartható fejlődés bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye az alábbiakban
foglalható össze:

A 2013 . évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a Fidesz nem
hajlandó a gazdaságpolitikáján változtatni . Az idei költségvetéshez képest a bevételek 458,7 5
milliárddal, a kiadások 560 milliárddal nőhetnek. A költségvetési deficit az erre az évre
tervezett 579,16 milliárdnál nagyjából 100 milliárd forinttal lesz több .

A kormány várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány jöv őre 2,2 százalék lesz . A
törvényjavaslat 1,6 százalékos GDP-növekedéssel, 4,2 százalékos inflációval, 8,8 százaléko s
export- és 8 százalékos importb ővüléssel számol. A kormányzat által tervezett 1,6%-o s
növekedés kockázatos, mivel csak a belföldi kereslet számottev ő javulása és a befektetői
bizalom jelentős erősödése esetén érhető el . A nemzetközi környezetben való folyamatos
kockázatok, a Kormány „kettős beszédének” negatív nemzetközi visszhangjai viszont ne m
támasztják alá a kiadási és bevételi oldal ezen el ő irányzatait . A finanszírozás kockázati felárai
magasak, a hitelezési aktivitás és a beruházási ráta pedig régiós összehasonlításba n
Magyarországon a legalacsonyabb . Mindez komoly növekedési kockázatot jelent, és eze n
keresztül a hiány- és adósságcsökkentési célok teljesíthet őségére negatívan hat vissza .

Drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő deficit, a lakosság
adóterhelése újabb 460 milliárd forinttal történő növelése: így jellemezhető a 2013-as
költségvetés . A pénzük több mint egyharmadát, 400 milliárdot elveszít ő önkormányzato k
szenvedik meg legjobban a 2013. évet, de a közalkalmazottak illetményalapja és a család i
pótlék is befagyasztásra kerül .
Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy a kiadások eloszlása szerint
stagnálnak a jóléti kiadások. Befagyasztásra kerülnek a szociális kiadások is, kevesebb pénz
jut a táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra .



A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium 2013-as költségvetésével kapcsolatos megállapítások :

Probléma, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) hulladékhasznosításra ,
begyűjtésre fordítható forrásai 2013-ban csökkenni fognak 1,5 milliárd forinttal, ráadásul
tervezett bevételi forrásai }sincsenek is az OHÜ-nek .

Sehol nem látjuk, hogy mi lesz a Zöld Beruházási Rendszer programjaival, hogy a kormán y
számol-e klímakvóta értékesítésébő l származó bevételekkel . Nem látjuk a forrásait a lakossági
célú energiahatékonyságot célzó fejlesztéseket támogató programoknak. Az NFM Klíma- ,
energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programokban az épületenergetikai é s
energiahatékonysági fejlesztések célel ő irányzata csak 1,018 milliárd forint . Így nemcsak a
lakosság rezsiköltségei nőnek tovább, hanem az ágazat gazdasági jelent ő sége is a nullára a
csökken . Így nem teremtenek új munkahelyeket, nem adnak új lehet őségeket a kis- és közepes
vállalkozásoknak .

A 2012-ben elvett, a természetvédelmi pályázatok támogatását szolgáló források nem
kerülnek vissza a 2013-as költségvetésbe, így a civil szervezetek továbbra is sz űk forrásból ,
összesen 23 millió forintból gazdálkodhatnak, ráadásul ezzel párhuzamosan a
környezetvédelmi civil szervezetek az állami feladatok átvállalására a Nemzeti
Környezetvédelmi Programból címen mindössze 108,9 millió forintot kapnak .

A 2013 . évi központi költségvetésről szóló törvénytervezet a környezet- és természetvédelmi ,
valamint vízügyi feladatokat és el őirányzatokat legalább 4 fejezetben tartalmazz a
összehangolás nélkül . Alapvetően megismétli a tavalyi bázisszámokat anélkül, hogy
szerkezeti átalakításra törekedne. Úgy tesz, mintha a lakosság terheinek csökkentésér e
törekedne, de valójában közvetlen vagy közvetett adókon keresztül a lakossá g
megsarcolásával kívánja a költségvetési hiányt minimálisra csökkenteni . A korlátozottan
rendelkezésre álló természeti erőforrások és a környezetkárosító tevékenységek fokozottabb
adóztatatása nem jelenik meg a tervezetben . Még olyanok sem, amelyek szerepelnek a
kormány tervei között (kilométer-arányos útdíj, talajterhelési díj növelése) . Több kiadás i
előirányzat olyan kis összeget tartalmaz, amellyel nem valósítható meg a feladat : például
vízkár-elhárítási művek fejlesztése, ivóvízminőség-javító program befejezése, folyami hajózá s
fejlesztése, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, ezért a tervezet elfogadás a
környezetvédelmi szempontból nem javasolható .

Az LMP a Fidesz-kormány hivatalba lépése óta következetesen sürgeti az ökológia i
adóreformot, az Orbán-kabinet pedig ugyanilyen következetességgel igyekszik elkerülni ,
hogy az adózás súlypontját a munkáról a környezetszennyező tevékenységekre helyezze át .
Hogy ez a szemellenzős makacsság hova vezet, azt a 2013-as költségvetés tervezete minden
korábbinál plasztikusabban mutatja meg : az adókivetésben amúgy igen ötletes kormányzat
továbbra is eltekint a környezetszennyezés, illetve a magas kockázatú környezethasználatok
rendszerszerű megadóztatásától, és egyúttal lemond azokról a bevételekr ől is, amelyek a
környezet-, természetvédelmi és vízügyi intézményrendszer m űködtetéséhez, a
népegészségügy rendbetételéhez, illetve a munkára rakódó közterhek érdemi mérsékléséhez
forrást biztosíthatnának . A következmény borítékolható : romló környezetminőségi és
egészségügyi mutatók, csökken ő környezeti és árvízbiztonság az egyik, (jó esetben) stagnál ó
gazdaság és magas szinten stabilizálódó munkanélküliség a másik oldalon .



A most beterjesztett javaslatot az LMP kénytelen elutasítani, hiszen a tervezettel a
kormányoldal a romló életminőség költségvetését kényszerítené az országra. A számokat és
az adatokból kirajzolódó folyamatokat végignézve nyilvánvaló, hogy ez a költségvetés továb b
gyorsítaná azokat a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is fenntarthatatla n
folyamatokat, amelyek Magyarország végleges leszakadását eredményezhetik .

Az Orbán-kormány megalakulásakor kényszerfogyókúrára fogott környezet- ,
természetvédelmi és vízügyi területre újabb elvonásokat ró a 2013-as költségvetés, aligha
függetlenül attól, hogy a szektornak továbbra sincs er ős képviselete a kabinetben. Bár a
működésképtelenség állapotába került hatóságok fenntartására szánt keret csak minimális
mértékben csökken tovább, közben folyik a források átirányítása a VM-b ől a BM-hez: az
előbbi felügyelete alatt álló vízügyi hatóságoktól újabb 20 százalékot elvonnak, az utóbb i
vízügyi feladataira – főleg közmunka-finanszírozásra -- viszont 17 százalékkal többet
szánnak. Kénytelenek vagyunk emlékeztetni rá a kormányt, hogy a vízügyben dolgozó
közmunkások számának növelésével nem fog egyenes arányban javulni az árvízi biztonság : a
vízgazdálkodáshoz és a védekezéshez megfelelő szakmai végzettségű professzionális
apparátusra, járművekre, üzemanyagra, informatikára, tudományos háttérre van szükség, a
gátak rendszeres lekaszálása és az árterek évi többszöri tarra vágása az el őbbieket nem fogja
pótolni .

Súlyos aránytévesztésre utal, hogy a Nemzeti Környezetügyi Intézet – egy konkrét funkció
nélküli sóhivatal, amelyet egy történész-szociológus vezet – gyakorlatilag ugyanannyit (töb b
mint egymilliárd forintot) kap a költségvetésb ől, mint a valódi feladatokat ellátó é s
közszolgáltatásokat nyújtó Országos Meteorológiai Szolgálat – miközben például a
vízállásjelentések és -prognózisok elkészítését és közzétételét (felmérhetetlen kockázatokat a
lakosságra és a gazdálkodókra hárítva) pénzhiányra hivatkozva nem finanszírozza a büdzsé .

Meglepőnek tartjuk, hogy a hulladékgazdálkodás támogatására (annak ellenére, hogy az álla m
a beszedett díjakat növeli) 15 százalékkal kevesebb jut az idei szintnél – ez arra utal, hogy a
termékdíjrendszer és a hulladékgazdálkodás átalakításával a kormánynak nem
környezetvédelmi, hanem egyszerű bevételszerzési céljai vannak .
Drasztikusan, közel 20 százalékkal zsugorodik a legnagyobb finanszírozási forrásnak számító ,
döntően uniós pénzt kezelő Környezet és Energia Operatív Program kerete – úgy t űnik, a
kormány (a választási ígéretekkel szemben) változatlanul nem tekinti húzóágazatnak a zöl d
gazdaságot – az egyetlen területet, amely egész Európában a válság ellenére tovább b ővül .

Természetvédelmi kártalanításokra összesen 94 milliót, erd őfelújításra 193 milliót biztosítana
a költségvetés – ezek az összegek a tervezési hibahatárnál is kisebbek . Jó hír viszont, hogy
megjelenik a büdzsében a Natura 2000 területekhez kapcsolódó kifizetések fedezete, minteg y
3 milliárd forint erejéig .

A szintén a vidékfejlesztési tárcánál lévő agrárium a környezet- és természetvédelemné l
valamivel jobban jár: ez azonban inkább csak az adminisztrációs-igazgatási és személy i
kiadásokra igaz. Mintegy 20 százalékkal több pénzből gazdálkodhat a Mezőgazdasági é s
Vidékfejlesztési Hivatal, de csak minimálisan n ő a tanyafejlesztési program kerete, miközben
kevesebb jut például az agrárkutató intézeteknek vagy a génmeg őrző intézményeknek .
Egyértelműen jó hír viszont, az osztatlan földtulajdon kimérésére 1,5 milliárddal jut több a
tavalyi, nevetségesnek mondható 500 milliónál . A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
költségvetése látszólag nagyságrendi növekedést produkál, valójában azonban csak arról van
szó, hogy az Orbán-kormány szokásához híven átszervezésekkel és átnevezésekkel próbálj a
leplezni a forráshiányt : a sokprofilú, kereskedelem-ellenőrzési és ebtenyésztés-felügyeleti



hatásköröket is kapó intézmény magába olvasztja a Mez őgazdasági Szakigazgatási Hivatalt –
az élelmiszerbiztonság ellenőrzésére sem emberbő l, sem pénzbő l nem jut több a korábbinál .

Az Országos Katasztrófavédelmi F ő igazgatóság költségvetési során a tavalyinál mintegy 1 0
százalékkal magasabb összeget találunk, ugyanakkor a működési kiadásokra a 2011-es 3, 7

' milliárdnak csupán kevesebb mint a fele jut, a katasztiófaelháritás különféle feladataira pedi g
a tavalyi, különféle címeken biztosított közel 600 millió forint helyett mindössze 18 millió
forintot szánnak – a jelek szerint tehát a kormány képtelen kezelni azt a saját maga által
előállított vészhelyzetet, amit a katasztrófavédelmi adó bevezetés el ő tti eltörlése okozott.

A kormányzat félresiklott fejlesztéspolitikája jól követhet ő az energiahatékonysági
beruházásokra szánt költségvetési összegek alakulásán . Tanulmányok sora bizonyítja, hogy
kevés nagyobb nyerő-nyerő helyzetet eredményező állami támogatási lehetőség van a
lakossági épületenergetikai beruházásoknál : az erre szánt állami támogatás két éven belü l
teljes egészében befolyik az eredményezett többlet-adóbevételekből, ráadásul úgy, hogy – 50
milliárd forint éves támogatási összeggel számolva – egy év alatt már 55 .000 új munkahelyet
teremt . Ehhez képest a kormány 2012-re mindössze 2 milliárd forintot tudott elkülöníteni err e
a célra – amit akkor mélypontnak hittünk –, ám 2013-ra ez a minimális keret megfelez ődik: az
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelő irányzat összege egymilliárd forintot tesz ki .

A nemzetgazdasági szempontból bármi másnál hasznosabb lakossági energiahatékonyságr a
fordítandó 1 milliárd forinttal összemérhet ő összeget, 600 millió forintot szán a kormány ké t
részletben a felhagyott uránbányák után fennmaradó környezetvédelmi feladatok teljesítésére .
Közben a kormányzat most tervezi újranyitni Pécsett, a város szíve alatt azokat a z
uránbányákat, amelyek korábbi bezárásának terhét még ma is nyögi . Ráadásul a jövőt építő
energiahatékonysági beruházásokra alig szán többet, mint a letűnt uránbánya kárelhárításaira .

Budapest, 2012 . június 26.



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai –
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A bizottság MSZP frakciójának képvisel ő i szerint : A központi költségvetés bevételei 14

799,7 milliárd forintra, a kiadásai 15 476,979 milliárd forintra várhatóak a költségvetési

törvényjavaslat szerint, így a 2013-as deficit 677,277 milliárd forint lehet . Az idei

költségvetéshez képest a bevételek 458,75 milliárddal, a kiadások 560 milliárddal nőhetnek, a

költségvetési deficit az erre az évre tervezett 579,16 milliárdnál nagyjából 100 milliár d

forinttal lesz több .

A kormány várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány jöv őre 2,2 százalék lesz . A

törvényjavaslat 1,6 százalékos GDP-növekedéssel, 4,2 százalékos inflációval, 8,8 százaléko s

export- és 8 százalékos importbővüléssel számol . A kormányzat által tervezett 1,6 %

növekedés kockázatos, mivel csak a belföldi kereslet számottev ő javulása és a befektető i

bizalom jelentős erősödése esetén érhető el . A nemzetközi környezetben is vannak olyan

tényezők, amelyek lefelé mutató kockázatokat jelentenek, ezek bekövetkezése esetén viszon t

a növekedés jóval gyengébb lehet az előrejelzettnél, ami alapvetően kihathat a büdzsé bevételi

és kiadási oldalának teljesülésére .



A finanszírozás kockázati felárai magasak, a hitelezési aktivitás és a beruházási ráta pedi g

régiós összehasonlításban Magyarországon a legalacsonyabb . Mindez komoly növekedés i

kockázatot jelent, és ezen keresztül a hiány- és adósságcsökkentési célok teljesíthet őségére

negatívan hat vissza . A törvényjavaslat szerint jövő év végén az államadósság 23 573, 3

milliárd forint lesz, ami a kormány által tervezett GDP 76,8 százalékát jelenti majd 243, 8

forintos frank- és 299,3 forintos euróárfolyamon számolva . Év végén 78 százalékon áll maj d

az adósságszint, vagyis csökkenés lesz, de nem annyi, amennyir ő l korábban szó volt Matolcsy

György korábbi tájékoztatóiban. Ugyanis a miniszter korábban még 76 százalékos jöv ő évi

adósság szintről beszélt. Az adóssággal kapcsolatos állami kiadások az idénre tervezett 1176, 6

milliárdról 1340,7 milliárd forintra nőnek, ami közel 14 százalékos emelkedést jelent .

A törvényjavaslat alapján a költségvetés bevételi oldalán szerepl ő bevételek jogszabályi

kidolgozottságának hatásmechanizmusa, színvonala, alátámasztottsága, háttérszámítás a

egyenetlen, esetenként nem megfelelő . Kiadási oldalon az önkormányzati feladatellátás ,

illetve finanszírozás folyamatban lévő szerkezeti átalakításával összefüggésben a javaslat

jelentős változásokat irányoz elő , ám a folyamat lezáratlansága miatt nem lehet objektí v

véleményt mondani arról, hogy az egyes költségvetési fejezetek, címek, előirányzatok szintj e

lehetővé teszi-e a közfeladatok zavartalan ellátását, illetve, hogy a beruházási, felújítási ,

szolgáltatási, m űködtetési kiadások alakulása milyen hatással van a reálgazdaságra . A felülről

nyitott előirányzatok esetében a rendelkezésre álló háttérszámítások, illetve az ezek mögött

meghúzódó folyamatok alapján a tervezett kiadások túllépése szinte biztos, hogy ezek i s

rontják a költségvetés egyensúlyát és stabilitását .

A kormány a telefonadót és a tranzakciós/csekkadót is arra használja, hogy növelje a

bevételeit, de valójában ez egy újabb rejtett adóként szolgál, ami az átlagpolgárokat sújtja . A

tranzakciós adóból 283 milliárdot vár a kormány, ami minden korábban mondott mértéknél

magasabb. Korábban 130-228 milliárdos összeg szerepelt még a kormányzat elvárásai között

ezekbő l az új adónemekből . Bankadóból jövőre a kormányzat 72 milliárdra forintra számít ,

ami ellentétes azzal a korábbi nyilatkozattal, hogy meg kívánják szüntetni ezt az adófajtát . Az

igaz, hogy ez az összeg a mostani bankadó fele, de akkor is marad ez az adófajta és ne m

szűnik meg . A pénzügyi szektor túladóztatása azon túl, hogy rejtetten a lakosság terheit növel i

azzal is együtt jár, hogy veszélybe kerül a gazdaság beindítása is



Jövőre, jóval többet vár a kormányzat a fogyasztási adókból, mint az idei évben, a jelent ő s

növekedés a 283 milliárd forintos pénzügyi tranzakciós adón kívül, az 52 milliárdo s

biztosítási adó és a 44 milliárdos távközlési adó bevezetéséből adódik. De többre számítanak

az áfa bevételekbő l és illetékbefizetésből is. A szociális hozzájárulási adóból csaknem 3 0

milliárddal várnak többet jöv őre mint az idén. A Robin Hood adóból 36 milliárddal szedne b e

többet a kormány. A költségvetés tervezete továbbra is számol egyszerűsített vállalkozó i

adóval, holott korábban annak eltörlését ígérte. Idén a tervek szerint 225 milliárd forint folyik

be ebbő l az adónembő l, jövőre már csak 178 milliárddal számolnak . A kormányhivataloktó l

az ideivel megegyező , 5,8 milliárdos befizetést várnak .

Az ideihez képest 50 milliárddal nőnek a költségvetési szervek bevételei, miközben kiadása i

több mint 500 milliárddal nőnek .

A kormány 2013-ra sem számol a családosok támogatásának növelésével . Kevesebb ju t

szociális és családi támogatásokra is . A családi pótlék összege sem változik jövőre 2013-ban

is 12 200 forintot kapnak az egy- és 26 600 forintot a kétgyerekes családok, de az anyaság i

támogatásra, gyesre, gyetre és gyermekvédelmi támogatásokra tervezett költségvetési összeg

sem nő .

A kormányváltáskor a Fidesz azt tűzte ki célul, hogy csökkentse az államadósságot, illetve ,

hogy növelje a foglalkoztatottságot . Ne 3,8 millió, hanem 4,5-5 millió ember dolgozzon . A

munkahelyteremtés területé azonban azóta is folyamatos lemaradásban van . A jövő évi

költségvetés sem tesz eleget annak az ambiciózus kormányzati elképzelésnek „10 év alatt 1

millió munkahely” hogy évente 100 .000 ezer új adófizető munkahelyet hozzanak létre a

gazdasági szektorban .

Befagyasztásra kerül a közalkalmazotti illetményalap is .

A 2013-as költségvetésrő l szóló törvény tervezetébő l kihagyta a NGM mind a minimálbér –

jövő évtő l már kötelező legkisebb bérnek kell hívni –, mind a garantált bérminimum összegét .

Az új Mt. egy friss eleme is elfogadhatatlanná teszi a jövő évi költségvetés elfogadását

nevezetesen a területi alapú minimálbér bevezetése .

A kormány jövőre is fent kívánja tartani a bérkompenzáció rendszerét, azt azonban nem

részletezte, hogy ez a versenyszférára is vonatkozik-e majd . A KIM költségvetésében ugyani s

önálló soron szerepel a közszféra bérkompenzációjára elkülönített összeg. Ez a 89,5 milliárd

forint jóval magasabb az idén e célra szánt 22 milliárdnál, amit vélhet ő leg a létrehozandó

járási kormányhivatalok állománya, illetve az önkormányzatoktól átvett intézménye k

dolgozóinak kompenzációs kényszere indokol .



Arról sem született még döntés, hogy jöv őre is lesz-e kiegészítő bérkompenzációs pályázat az

elvárt béremelést teljesíteni nem tudó vállalkozások számára . Az idei pályázaton fel nem

használt mintegy 15 milliárd forint sorsáról sem lehet semmit tudni .

Arról sem lehet olvasni, hogy a közmunkások fizetése, a közfoglalkoztatási bér, illetve a

szakképzettek magasabb bére változik-e jöv őre. A benyújtott költségvetési törvényjavasla t

nem számol a rendszeres szociális segély összegének változásával .

A költségvetés jövőre 10 milliárd forintot szán a béremeléssel is járó pedagóguséletpálya-

modell beindítására, de erősen kétséges, hogy ez a pénz mire lesz elég. Az oktatás i

államtitkárság szerint ugyanis ahhoz, hogy a 2013 . szeptember He és december 31-e között i

időszakra ki tudják fizetni a megemelt béreket, 80 milliárd forintra lenne szükség . A kormány

szerint a hiányzó összeget a jövő szeptemberig nyugdíjba vonuló 18 ezer pedagógu s

fizetéséből lehet kigazdálkodni. Ezzel azonban valójába csak 28 milliárdot lehet megspórolni ,

így a béremelés megvalósításához 52 milliárd forint hiányzik. Hoffinann Rózsa oktatás i

államtitkár korábban azt mondta : az életpályamodellel átlagosan 50-60 százalékkal nőhetnek

a keresetek . A kormányzat ebben a kérdésben is az idősek kárára akarja előnyösebb helyzetb e

hozni a fiatalokat . Ez a szemlélet nem elfogadható módon kínál látszatmegoldást egy

társadalmi csoportnak . Az elképzelés ismételten kivételezésen alapszik és nem egységese n

kíván megoldást nyújtani a közalkalmazottak számára.

A közoktatás és az egészségügy hatékonyságában jelentős zavart okoz a kormány közszférát

érintő elképzelése, amely szerint 62 éves korban kötelez ő nyugdíjba vonulást rendelnek el . Az

önkormányzati, oktatási és egészségügyi reform nyomán jöv őre 250 ezer közalkalmazott tér

vissza a központi állami körbe. A 62 év felettiekre a kormány elrendeli a kötelező nyugdíjba

vonulást, így 10-11 ezer fővel csökken a közszféra állománya, amib ől mintegy 20 milliárd

forintos megtakarítás vár a kormányzat .

A KSH adatok alapján nyolcezer olyan pedagógus van, aki 60-64 év közötti, ebből hatezer

lehet, akit érinthet a lépés.

A büdzsé tervezetében nincs meg az egészségügyi béremelés fedezete . A költségvetés i

javaslatban az összevont szakellátásra szánt források az ideihez képest csak 4,3 milliár d

forinttal nőnek, de a kormányzat ebből akarja kifizetni a 30,5 milliárd forintot kitevő

béremelést . Amennyiben valóban az összesen 622 milliárd forintot tartalmazó sorból fedezné k

a pluszjuttatásokat, akkor nem maradna elég pénz a kórházi ellátásokra .



2013. évben 20 milliárddal több jut majd a Start munkaprogramra (közmunkára), így a (2012 .

évi 132 milliárd helyett 2013 . évben 152 milliárd). Ezzel beismeri a kormányzat, hogy csak

államilag támogatott munkahelyek létesítésével tud munkahelyeket teremteni és a gazdasá g

munkahelyteremtő képességére már nem számíthat a rossz gazdaságpolitikána k

köszönhetően .

A munkavállalók oldaláról nézve további aggasztó jelzés és az új Munka törvénykönyvének

egyik hozadéka, hogy a kormányzat jöv ő évben táppénzre 10 milliárddal kevesebbet szán a

költségvetésbő l, mint az idén.

A KSH jóval kevesebb ő l kényszerül majd gazdálkodni, ez törvényszerűen vonja magával ,

hogy az adatszolgáltatás és feldolgozás min ősége és milyensége is jelentősen fog

romlani .(11,8 milliárdról 8,7 milliárdra csökken a költségvetése) . A társadalmi folyamato k

értékelése, elemezése és nyomon követése így szinte lehetetlenné válik, nem is beszélve arról ,

hogy nagy valószínűség szerint elbocsátások is lesznek az intézménynél az elvonáso k

nyomán.

Jelentős veszteségeket szenvednek el az önkormányzatok is, a pénzük több mint egyharmadá t

elveszik, a mostani 1042 milliárd forinttal szemben 2013-ban 647 milliárd juthat a

helyhatóságoknak. Az önkormányzatok 400 milliárddal kapnak kevesebb pénzt jövőre .

Továbbá elvonásra kerül az önkormányzatoktól az illetékbevételt és az gépjárm űadó egy rész e

is a központi költségvetés javára . Lakossági illetékekb ő l összesen 110 milliárdot vár az állam,

gépjárműadóból 44,1 milliárdot – el őbbi nyolcmilliárdos növekedés az ideihez képest, utóbb i

új elemet jelent a központi költségvetésben . Továbbá jövőre a kormányzat megvonja az

önkormányzati céltámogatásokat is .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja a tervezet általános vitára való

alkalmasságát.

A tervezet benyújtása túl korai, nem csak a 2012-es tényadatok, de még a várható adatok se m

ismertek az idei évbő l, ami alapot adhatna a jövő évi ktgvetés reális tervezéséhez. A tervezet

megítélését, az arról folytatandó vitát jelent ősen nehezíti, hogy az csak a 2013-as

tervszámokat tartalmazza, sem a 2012-es várható, sem a 2011-es tényadatokat nem .

Legalább ekkora gond a kell ő részletezettség hiánya. Összevont adatokból, minden részle t

ismerete nélkül nem lehet tudni, valójában milyen konkrét területre, intézményrendszerre ,

célra, tevékenységre mennyit is szán a kormány, így pedig bármilyen módosító javaslatot ige n

nehéz benyújtani .



A költségvetési tervezetben sehol nem jelenik meg olyan elem, ami a versenyszféra i

foglalkoztatás emelkedését eredményezhetné, s őt, az álláskeresési ellátások mértékéne k

tervezett emelkedése azt mutatja, hogy a kormány az ideinél nagyobb munkanélküliségr e

számít, a jelzett foglalkoztatás-bővülést egyedül a közfoglalkoztatás növelését ő l várja. Ennek

hatása a gazdaságra rövid távon egyértelműen negatív, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján

a közmunkából az elsődleges munkaerőpiacra továbblépés aránya olyan alacsony, hogy a

közfoglalkoztatásnak ilyen módon történ ő működtetése hosszú távon, a közvetet t

hozadékokkal együtt is igen veszteséges . Ezt a veszteséget tovább kívánja növelni a kormán y

a következő évben .

További problémakén olvasható ki a tervezetből, hogy a bérek értékállóságát sem biztosítja a

kormány. A közszolgálat területén az illetményalapok, a béren kívüli juttatások változatlano k

maradnak, még az inflációval sem korrigálják, de idén a kormány már nem támogatja a

versenyszférában dolgozók bérkompenzációját sem, tehát ennek a szférának az alacson y

keresetű munkavállalói is jelentős bércsökkenésre számíthatnak.

A fenti okok miatt a Jobbik általános vitára nem tartja alkalmasnak a tervezetet .

A bizottság LMP frakció képviselője szerint : A 2013 . évre szóló költségvetés tervezetében

a kormány folytatja az illúziók kergetését . Kijelentő módban ír arról, hogy 2013-ban a

versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése ; 10,3%-ra csökken a

munkanélküliség, a nettó keresetek pedig a bruttó átlagkereseteket jóval meghalad ó

mértékben emelkednek . A kormány előrejelzései szerint nemzetgazdasági szinten 2,2%-ka l

bővülhet a foglalkoztatottak száma 2013-ban .

Nem látszik, hogy mire alapozza a kormány ezeket a kijelentéseket . Ráadásul úgy tűnik, hogy

nem csak az LMP, de a Fidesz frakciója sem látja a költségvetés tervezetében a foglalkoztatás

bővülésének garanciáit . Rogán Antal frakcióvezető június 22 . délelő tti tájékoztatása szerint a

kormánypárti frakció négy területen várja a kormánytól a költségvetés módosítását a

munkahelyek számának növekedése érdekében. Aznap délután Matolcsy miniszter újabb

„növekedést és munkahelyteremtést erősítő program” heteken belüli beterjesztését ígérte meg

— egy héttel a költségvetési tervezet benyújtása után. Ezzel a Fidesz és a kormány i s

beismerte, hogy ez a költségvetési tervezet nem képes elősegíteni a munkahelyek számának

növekedését.

A Fidesz háttérintézménye, a kormányellenességgel nehezen vádolható Századvég

Gazdaságkutató is a munkanélküliség 11 %-on rekedését prognosztizálja, a szignifikáns

csökkenés helyett .



Nem meglepő ez annak fényében, hogy a kormány által jövendölt makrogazdasági pálya i s

teljesen irreális . Míg az elemzők és a nemzetközi intézmények az idei GDP-visszaesés utá n

csak 0,7-1 .1%-os növekedést várnak, addig a kormány 1,6%-kal számol a tervezetben — é s

nyilván ebből is eredezteti a versenyszféra munkaerő-igényének növekedését.

A jelenlegi folyamatok sem adnak okot bizakodásra . A KSH 2012 első negyedévére

vonatkozó friss statisztikája szerint ebben az id őszakban csökkent az 5 főt meghaladó

vállalkozásoknál alkalmazásban lév ők száma. Némi foglalkoztatási többlet csak a

munkaerőpiac kevésbé stabil szegmenseiben - kisméret ű, 5 fő alatti gazdálkodó

szervezeteknél, a közfoglalkoztatásban, valamint a határozott idej ű és/vagy nem telje s

munkaidős álláshelyek esetében - keletkezett . Az év első negyedévében a legalább 5 fős

vállalkozásoknál dolgozók száma az előző év azonos időszakához képest mintegy 25 ezer

fővel (1,3%-kal) 1 804 ezerre csökkent. Ráadásul a teljes munkaidőben foglalkoztatottak

aránya is visszaesett a részmunkaid őben dolgozókéhoz képest : az előbbiek létszáma 2,2%-kal

mérséklődött, utóbbiak száma 6,1%-kal nőtt. Mindemellett az újonnan bejelentett nem

támogatott állások száma is rendre alacsonyabb számot mutatott az előző évhez képest : 2012

január-május időszakában átlag 17%-os csökkenés volt megfigyelhet ő előző év azonos

időszakához képest .

2012 első negyedévében a munkanélküliek 504 ezres száma 14 ezerrel, a 11,7%-o s

munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal haladta meg az el őző év azonos időszakit . A 15-24

éves korcsoportba tartozók munkanélküliségi rátája 1,0 százalékponttal növekedett az eg y

évvel ezelőttihez képest, így lett 27,8% .

A nettó keresetek átlagban 1,6%-kal voltak csak magasabbak az előző évihez képest, a

fogyasztóiár-index 5,6%-os növekedése mellett, ami reálbércsökkenést eredményezett .

Egyelőre még arról sem láttunk kimutatást, hogy a versenyszféra állásainak hány százalék a

tekintetében hajtották végre az elvárt béremelést .

A jövőre vonatkozó kilátások is negatívak . A Manpower 47 éve készített, megbízható

munkaerő-piaci előrejelzése szerint a magyar cégek 71%-a nem tervez létszámváltozást, 13 %

leépítést jelzett, és csak 11% bővít létszámot a következő negyedévben — ezek az értékek

ráadásul egy negatív tendenciába illeszkednek .

Mindezen statisztikák ismeretében kérdés, hogy a kormány milyen háttérszámításokra alapoz ,

amikor 2013-ra 2,2%-os foglalkoztatás b ővülésről, a versenyszféra álláshelyei számának

növekedéséről, a munkanélküliség több mint egy százalékos csökkenéséről, illetve a nettó

keresetek bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó emelkedésér ő l beszél. Mivel a tervezet

szerint a kormány elsősorban a munkaer ő-kínálati oldaltól várja a foglalkoztatás b ővülését,



kérdés, hogy az új Munka törvénykönyvétől, a Start-közmunkaprogramtól, illetve a Szél l

Kálmán Terv kínálati oldali hatásaitól (pl . megváltozott munkaképességűek nagy számának

álláskeresőként való megjelenésétől) pontosan hány munkahely létrejöttével számol, é s

milyen kalkulációk alapján. Egyedül a Start-közmunkaprogramokra vonatkozóan olvashatunk

számokat: itt a kormány az ideinél is több, immár 300 ezer fő bevonásával számol a jöv ő

évben.

Ami a költségvetési forrásokat illeti : a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban (NFA) az ideihez

hasonló kiadási szerkezettel számolhatunk 2013-ban is . Az NFA-ban jelentősebb változások a

közfoglalkoztatásra szánt források terén figyelhet ők meg. A kormány már a 2012-es

költségvetésben jelentős forrásátcsoportosítást hajtott végre a munkaer ő-paici eszközök közt .

Mind az aktív szolgáltatások, mind a passzív ellátások (álláskeresési támogatások) rovásár a

megduplázta a közfoglalkoztatás költségvetési forrásait, ezzel szinte kizárólagos aktivizál ó

eszközzé téve – az erre önmagában köztudottan alkalmatlan – közfoglalkoztatást . 2013-ban a

kormány folytatja az eredmények fel ől nézve teljesen aránytalan forráselosztást az aktí v

foglalkoztatáspolitikai eszközök közt : a közfoglalkoztatásra a tavalyi 132,183 milliárd Ft

helyett 153,780 milliárd Ft-ot szán ; a munkaügyi központok által nyújtott foglalkoztatási é s

képzési szolgáltatásokra mindössze 27,0 milliárdot ; a pályakezdők START-kártyával történő

foglalkoztatása után igénybe vehető járulékkedvezményre 6,0 milliárdot .

A közfoglalkoztatásra fordított kiadások úgy nőnek, hogy a célok teljesülésének, a program

eredményességének és a forrásfelhasználás hatékonyságának vizsgálatát nem végzi el a

felelős minisztérium . Ezek hiányában a közmunkaprogram pusztán egy állami foglalkoztatás i

program, ami a benne részt vevők foglalkoztatását csak addig tudja biztosítani, amíg maga a

program tart – azaz amíg a költségvetési források rendelkezésre állnak . Ezért ez az állam

szempontjából egy rendkívül költséges eszköz a tartósan munka nélkül levők foglalkoztatási

mutatóinak javítására . Ha nem párosul képzéssel, munkaerőkereslet-ösztönző intézkedésekkel

és helyi gazdaságfejlesztési programokkal, akkor nemhogy csökkenteni nem fogja, de növeli a

tartós munkanélküliséget .

A megváltozott munkaképességűeket érintő jövő évi változások nem érhetők tetten a

költségvetési tervezetben: sem a július 1-től felálló rehabilitációs szakigazgatási szervek és az

általuk nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások forrásait, sem pedig az ú j

foglalkoztatási támogatási rendszer új támogatási fajtáira szánt forrásokat nem találni a

költségvetésben.



Miközben várhatóan 2013 . január 1-től váltja fel a jelenlegi támogatási fajtákat a

tranzitfoglalkoztatás és a tartós foglalkoztatás után pályázati úton igényelhet ő bértámogatás ,

ennek nyoma sincs a tervezetben – az az eddigi rehabilitációs bér-, ill . költségkompenzációs

támogatásokkal számol . A készülő rendelet szerint ezen támogatások legfeljebb 2012 .

december 31-ig nyújthatók, azt követően már az új támogatásokat lehet csak igényelni . Ez a

szabályozási bizonytalanság rendkívüli kiszámíthatatlanságot jelent a foglalkoztató

szervezetek, cégek számára .

Mindezek miatt kérjük a kormányt, vonja vissza a költségvetési tervezetet, és ősszel nyújtson

be egy gyökeresen eltérő , a társadalmi partnerek, a gazdasági szerepl ők és ellenzék javaslatait

figyelembe vevő új tervezetet . Az LMP, amely idén is elkészíti alternatív költségvetés i

javaslatát, szívesen nyújt segítséget egy reálisabb, igazságosabb és zöldebb költségvetés

kidolgozásához.

Budapest, 2012. június 25.



Az Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye :

A 2013 . évi költségvetésről szóló javaslat jellemz ő i : drágább állam, stagnáló jóléti
kiadások, nominális értelemben növekv ő deficit, 460 milliárd forintos lakossági adóterhelés .

Az állam bevételeinél százmilliárddal nagyobb mértékben nőnek a kiadások, az
államadósság 1,2 százalékot csökken . Az állami bevételnövelés azt jelenti, hogy egy átla g
magyarra 46 000 forinttal több elvonás fog jutni .

A bankok — illetve banki ügyfelek — és a pénzük több mint egyharmadát, 40 0
milliárdot elveszít ő önkormányzatok szenvedik meg legjobban a 2013 . évet . A
közalkalmazottak illetményalapját és a családi pótlékot is befagyasztják . A javaslat
legnagyobb vesztese az egészségügy, a gyógyszerkassza és az önkormányzati szféra ,
amelynek állami támogatása jelentősen csökken, miközben a kormány a helyi bevételek egy
részét is elveszi . Ez alatt az Országgyű lést és a minisztériumokat mégsem éri el a megszorítás .
A kormány jövőre többet fordít terrorelhárításra, valamint bürokráciára és kevesebbet az
egészségügyre, a családtámogatásra és a kultúrára .

A Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet a kockázatokra a tervezet részét képező
makrogazdasági prognózissal kapcsolatban . A Tanács egyes bevételi és kiadási el ő irányzatok
megalapozottsága tekintetében hiányosságokat, egyes felülr ől nyitott elő irányzatok esetében
az elő irányzat nagyobb mértékű túllépésének veszélyét állapította meg. Olyan alternatív
makrogazdasági prognózis készítését tartja indokoltnak, amely figyelembe veszi a gazdaság i
növekedés beindulását veszélyeztető folyamatokat .

A piacok védelmének fontos eszköze a fogyasztóvédelem . Az állam feladatai közé
tartozik a fogyasztók megóvása a gyenge minőségű, egészségre és az emberi biztonságra i s
veszélyes termékektől, továbbá fontos feladata az ezzel kapcsolatos tájékoztatási rendszerek
kialakítása . Magyarország 2014-ig tartó IV . középtávú Fogyasztóvédelmi politikájának egyi k
alappillére a fogyasztóvédelmi civil szervezetek jöv őbeni tevékenysége. A stratégia kimondja,



hogy „ a civil fogyasztóvédelmi szervezeteket az eddigieknél következetesebben be kell vonn i
az innovatív módszerek kidolgozásába, fogyasztóvédelmi problémák megoldásába . A
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek dönt ő szerepet játszanak a tudato s
fogyasztói magatartás kialakításában .” – ezt azonban a kormány két éves tevékenysége alatt
nem tapasztaltuk .

Az előterjesztés értelmében az Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában ú j
Fogyasztóvédelmi Stratégia készül, amely szélesebb hatáskört és jogosultságokat ad majd a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, különös tekintettel az eddig közigazgatási hatóság
által nem ellenőrzött területekre . A hatósági jogalkalmazással összefüggésben alapvetésként
fogalmazódik meg a kiszámíthatóság és átláthatóság követelménye, a szankciók alkalmazása
kapcsán pedig az arányosság és a következetesség elvének érvényesítése. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság tárgyévre vonatkozóan legfontosabb céljának tekinti a hatásköréb e
tartozó szakmai területeken történ ő hatékony és eredményes ellen őrzési programok
lebonyolítását, illetve az intézményi működés költséghatékony biztosítását . Erre azonban
jóval több forrásra lenne szükség, mint amit a javaslat rögzít . A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság kiadási elő irányzata 880,0 millió forint, melyet 861,2 millió forint támogatásból és
18,8 millió forint bevételb ő l szándékozik finanszírozni . Ez jóval alulmarad a 2012-ben
előirányzotthoz képest (961,2 millió forint volt) . 2012-ben a törvényi módosított támogatása
921,8 millió forint volt .

A békéltető testületek nagy szerepet töltenek be a fogyasztóvédelmi
igényérvényesítésben. A 2012-ben kezdeményezett fogyasztóvédelmi törvény módosítása
értelmében nagyobb ügyszámnövekedés várható, mivel a civil szervezet, egyház, társasház ,
lakásszövetkezet, mikro, kis és középvállalkozások is fogyasztónak minősülnek a békéltető
testületi eljárások során, így a természetes személyeken kívül pl . a KKV-k is békéltet ő
testületi eljárást kezdeményezhetnek . A békéltető testületek támogatására szánt forrás mégi s
alulmarad a tavalyi évhez képest . Míg korábban 400 millió támogatásra volt jogosult, 2013 -
ban 350 millió forintra számíthat .

A fogyasztóvédelemrő l szóló törvény értelmében az állam gondoskodik a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról .
A 2013 . évben e célra 81,0 millió forint kerül biztosításra, a korábbi évben ez az összeg 9 0
millió forint volt . Az elő irányzatból a tárgyév során a fogyasztói érdekek képviseletét ellát ó
egyesületek pályázati úton vissza nem térítend ő támogatásban részesülhetnek. Azonban sem a
rendelkezésre álló összeg, sem a támogatások pályáztatási gyakorlata nem megfelelő . A civil
szervezetek által megfogalmazott kritikákat a kommunikációkban folyamatosan hangoztatjuk ,
azonban a kormány nem tett előrelépéseket .

Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt . a
szociálisan leginkább rászoruló, még a válság előtt lakóingatlanukat megterhelve jelzálo g
fedezetű hitelt felvett és a kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó családoknak kíván
segítséget nyújtani . A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. a Kormány és a Bankszövetség között 2011 .
december 15-én létrejött megállapodás alapján 2013-ban 7 000 ingatlant vásárol meg . Az
állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2013 . évben 112 990,0 millió forinto t
tesznek ki, amely a két tulajdonosi joggyakorló között oszlik meg. A kiadások mintegy
harmadát a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanvásárlásai és ennek járulékos kiadásai teszik
ki. A kiadásokból 33 000,0 millió forint a Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások fedezetét jelenti . Azonban ez az összeg sem elegend ő a rögzített 25 00 0
lakás megvásárlására és a bajbajutott családok megmentésére .



Az MSZP számára elfogadhatatlan a jövő évi költségvetési javaslat . A 2013-as
költségvetés júniusi beterjesztésének egyetlen oka a 2,2 százalékos GDP-arányos hiánycé l
rögzítése, amivel a kormány jelezheti, hogy fenntartja a fiskális szigort, ezzel pedig növelhet i
manőverezési lehetőségét a nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon .

A költségvetési javaslat megalapozatlan, ugyanis évközben, júniusra nem lehet felel ős
költségvetést összeállítani például az inflációs és a gazdasági növekedési mutatók hiányában ,
és ezek ismerete nélkül nem lehet megjósolni a következő évi folyamatokat .

A kormány adóemelésekkel növeli a bevételeket, miközben a kiadási oldalon a szinte n
tartás és a megszorítás jellemz ő .

Éppen ezért a szocialista frakció nem tartja általános vitára alkalmasnak a T/7655
számú a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l szóló javaslatot és kezdeményezi
annak visszavonását .

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag véleménye :

A 2013-as költségvetési törvényjavaslatban foglaltak szerint a kormányzat a Nemzet i
Fogyasztóvédelmi Hatóság költségvetését a tavalyi drámai csökkentés után tovább, 921, 8
millió forintról 861,2 millió forintra csökkentené, a fogyasztóvédelmi intézménye k
támogatását 490 millió forintról 441 millió forintra csökkentené . A részben fogyasztóvédelmi
szerepet is betöltő Gazdasági Versenyhivatal költségvetését nominálértéken változatlanu l
hagyja, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete költségvetését 9939,7 millió forintró l
9639 millió forintra, azaz 3%-kal csökkenti .
A fogyasztóvédelmi szervezetek és intézmények támogatásának csökkenése neheze n
elfogadható akkor, amikor bizonyos kormányzati bevételnövel ő intézkedések (pl . távközlési
adó, tranzakciós illeték, biztosítási adó) kifejezetten felvetik a fogyasztók fokozott
tájékoztatásának, érdekeinek védelmének szükségességét . E tekintetben különösen sajnálato s
és elfogadhatatlan a PSZÁF költségvetésének 3%-os csökkenetése .

Javaslom, hogy a kormányzat fontolja meg, hogy a Nemzetgazdasági minisztériu m
költségvetésén belül valóban szükség van-e a 37-es alcímszámú Kereskedőház címszó alatt
3150 millió forint elkülönítésére és 38-as alcímszám alatt Keleti kapcsolatok bővítése címén
3063,2 millió forintos tervezett költségvetésre. A Kereskedőház projekt eddigi eredményei
értékelésének hiányában, illetve annak pontos ismerete nélkül, hogy a fenti két esetben a
pénzt kik, mire és hogyan kívánják elkölteni a 3 milliárd feletti tételek mindenképpen
megalapozatlannak és túlzónak tűnnek. Javaslom ezen tételek jelent ős csökkentését és a
fogyasztóvédelmi szervezetek és intézmények támogatásának, növelését, különös tekintettel a
PSZÁF költségvetésére .

Budapest, 2012 . június 25.

(Simon G'bor)
a bizottság elnöke



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655 . számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbi k
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Érdekes, ám komoly veszélyekkel járó kísérletként tekinthetünk a benyújtott költségvetés i
tervezetre. Miközben az egyes fejezetek konkrét előirányzatokat tartalmaznak, a költségvetés t
megalapozó törvények egy része még el sem készült, így ezzel kapcsolatos számítások sem
készülhettek. A benyújtott költségvetési tervhez semmilyen hatástanulmányt, elemzést ne m
mellékelt a kormány, így mind a kiadási, mind a bevételi el őirányzatok megalapozottsága
erősen kérdéses.

A kormány által benyújtott költségvetési javaslat koherens a kormány megszorításokra épít ő
gazdaságpolitikai elképzeléseivel. A kormány által készített, Széll Kálmán Terv 2 .0 néven
megismert gazdasági terv és az előző, szintén Széll Kálmán nevét viselő gazdasági terv
megszorító jellegű intézkedései megjelennek a 2013-as költségvetési tervezetben . Ezek negye d
részben a kiadási oldalon tartalmaznak megszorító jellegő intézkedéseket, háromnegyed
részben azonban a bevételi oldalt érintő intézkedések formájában jelennek meg .

A megszorító gazdaságpolitika kizárólag a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartásár a
koncentrál, a gazdasági növekedés beindítására, a munkahelyteremtésre azonban nem fordí t
figyelmet, megelégszik a másodlagos munkaer őpiacon dolgozók (közmunkások) számána k
statisztikai eredményként jól kommunikálható gyarapításával . A megszorító költségvetés i
politika egy negatív következményekkel járó, öngerjeszt ő spirálba taszítja a magyar
gazdaságot. A kormány nemzetközi összehasonlításban is extra magas adóterheket vet ki, e z
pedig már rövid távon is fékezi a gazdaság növekedési eredményeit, közép és hosszú távo n
azonban még drámaibb következményekkel fenyeget . Magyarország több területen is lemaradt
a régiós adóversenyben, ez pedig versenyképességi problémákhoz, a költségvetési bevétele k
megcsappanásához vezet. A kormány a kieső bevételeket úgy próbálja visszaszerezni, hogy
újabb adónemeket vezet be és a meglévő adónemeket tovább emeli.

Bár a munkát terhelő adók tekintetében kizárólag a pozitív változásokat hangsúlyozza a
kormányzati kommunikáció, a munkavállalók 80 százalékának az adóelvonások növekedésé t
hozta az egykulcsos adó és az adójóváírások megszüntetése . A 2013-as költségvetés bevételi



oldalának előirányzata emiatt veszélybe került, hiszen a régiós versenytársak enné l
alacsonyabb terhelést biztosítanak az élőmunkát terhelő adók tekintetében, így a működő
tőkebefektetések továbbra is alacsony szintje valószín űsíthető. A beruházási ráta alakulása is
kedvezőtlen hazánk számára, hiszen míg Magyarország a sereghajtók táborát gyarapítja ,
addig az EU legmagasabb beruházási rátájával 5 kelet-európai ország büszkélkedhet . Ez
nyilvánvalóan elszívó hatással jár és Magyarország befektetési célpontként egyre kevésb é
jöhet szóba mind a hazai, mind pedig a külföldi befektet őknél. Ez a költségvetési hiánycél
tarthatóságát veszélyezteti és - az eddigi kormányzati logikának megfelel ően - újabb
megszorító jellegű gazdaságpolitikai intézkedések meghozatalát vetíti előre.

A fogyasztási adók régiós átlagot jóval meghaladó szintje a fogyasztási szokáso k
megváltozását, az országhatár közelében lakók szomszédos országokban történ ő vásárlásá t
eredményezheti, így a költségvetés bevételi oldalon veszteségeket szenvedhet el . Az EU-s
rekordot jelentő, 27 százalékos magyar áfa-szint azzal a veszéllyel jár, hogy a piaci szereplők
alkalmazkodni fognak a kialakult helyzethez, így a szomszédos országokba kihelyezett
telephelyekről jelentős, az áfa-különbségek által biztosított árelőnnyel érhető el a magyar
piac. Ez különösen a nagyobb értékű vásárlásoknál, a tartós fogyasztási cikkeknél jelent
veszélyt a költségvetés bevételeinek teljesülése szempontjából .

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy már a 2012-es év is jelentős adóváltozásokat hozott, ezek
teljesülését az évből eltelt rövid időszak alatt még nem lehetett megítélni, hiszen nem állnak
rendelkezésünkre tapasztalati tények. Ez természetesen szintén a költségvetés bevétel i
oldalának bizonytalanságát fokozza .

A költségvetés kiadási oldalon több fejezetnél is a megszorításokra épít, helyenként er ősen
alultervezett. Bár az önkormányzatok az államnak adták át - vagyonukkal együtt - feladataik
egy részét, brutális megszorítás sújtja őket, így közfeladataik ellátásának egy része is
veszélybe kerül, valamint nem lesz forrásuk a szükséges beruházások elvégzésére sem . Ez
drágább üzemeltetést, romló közszolgáltatási színvonalat és - utóbbinak következtében -
nemzetgazdasági teljesítménycsökkenést okoz. Megkülönböztetett figyelmet érdemel az
egészségügy és a gyógyszerkassza: úgy csökken harmadával a gyógyszerek ártámogatása,
hogy a szakmai szervezetek felmérései szerint már jelenleg sem tudja a gyógyszereit kiváltan i
a betegek ötöde. Ez az emberek egészségét rontó, emberéletekbe kerülő állapot a
megszorítások miatt még inkább jellemző lesz.

Osszefoglaló jelleggel elmondható, hogy a kormány által benyújtott 2013-as költségvetés i
tervezet a nemzetközi szervezetek (EU, IMF) nyomására, azok elvárásait kiszolgálva született,
nem a magyar emberek érdekében. A csupán megszorításokra építő gazdaságpolitika erősen
fékezi a gazdasági növekedést és nem a fenntarthatóság irányába hat . A költségvetés
megszorító jellege és a tervezés bizonytalanságai miatt erősen valószínűsíthető, hogy 201 3
folyamán a 2011-es évhez hasonló, több száz milliárd forintos kiadáscsökkenést jelentő
rendkívüli intézkedésekre kerül sor, részben zárolások, részben pedig előirányzat-maradvány
tartási kötelezettségek elrendelésével . A benyújtott költségvetési javaslat a fentiek okán nem
elfogadható, azt nem támogatjuk .

Budapest, 2012 . június 26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hegedűs Tamás, tag
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Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként — az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az
alábbi kisebbségi véleményt terjeszteni elő:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium büdzséje is 10%-ot meghaladóan csökken, miközbe n
bővül a feladatköre a víziközmű szolgáltatók felügyeletével és árhatósági szerepvállalásával .
A háttérintézmények finanszírozása nagyrészt nem igényel költségvetési támogatást, sajá t
bevételből tartják fenn magukat felügyeleti díjakból, egyéb bevételekbő l (bányászat ,
atomenergia, infokommunikáció, közlekedés, energetika stb .) . Kiemelendő a Magyar Állami
Földtani Intézet (MÁFI) és az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) összevonása, ugyani s
hallani lehetett szakmai berkekből ellenérzéseket az összevonás kapcsán. Jövő ilyenkor
indokoltnak tartjuk majd részletesebb beszámolót arról, mennyire vált be ez a szervezet i
intézkedést.
A tárca feladatainak, terveinek leírásában számos szép szólamot lehet olvasni (pl . : közösségi
közlekedésre, megújuló energiára vonatkozóan) de a keser ű valóság nem igazolja vissza a
kormányzati szándékokat, sőt p1 : . a közösségi közlekedés esetében éppen a leírtakkal szöge s
ellentétben áll a valóság .
A fejezeti kezelésű elő irányzatok között továbbra is megtalálható a beruházási célelő irányzat
korábbi évekhez hasonló nagyságrendű, 13,4 Mrd forint forrással . Változatlanul átláthatatlan
módon, egyedi kormánydöntés alapján lehet támogatást nyújtani 10 millió euró beruházáshoz .
Továbbra sem látszik, ezek a támogatások milyen hatékonysággal hasznosulnak, mennyir e
állnak arányba a beruházások nemzetgazdasági hasznával . A fejezeti kezelési előirányzatok
közül nyertesek még az infokommunikációs, turisztikai kiadások, és egyes közlekedés i
költségtérítések. Jelentős a költségvetési hosszú távú determinációi, mint pl . : az autópálya é s
egyéb PPP beruházások rendelkezésre állási-, szolgáltatási díjai (kb . 128 Mrd Ft .) .
Örvendetes, hogy emelkedett a helyközi közösségi közlekedés költségtérítései (10%-kal 19 0
Mrd Ft-ra). Az eddigi közösségi közlekedés fogyasztói árkiegészítésének változatlan
összeggel a költségvetés közvetlen bevételei között található új néven, szociálpolitika i
menetdíj-támogatás . Meglepő módon a legkomolyabb emelkedés a vasúti pályahálózat



működtetési költségtérítése (kb . 50%-kal 70 Mrd. Ft-ra) . Új elemként került be a
használatarányos e-útdíj 75 Mrd Ft-tal 2013 második felére id őzítve, ami az LMP alternatív
költségvetésében már 2012-re be volt tervezve . Igaz, a rendszer kiépítésének költségét ,
módját még homály lengi körül. Figyelemreméltó, hogy jelentősen 21 Mrd Ft-tal elmarad
idén az útdíj bevétel terv.
Miközben az épület energiahatékonysági beruházások el ő irányzata egyértelműen vesztes, a
tavalyi 1 .9 Mrd Ft-ból ráadásul 905 millió forintot zároltak és idén ennyivel kevesebb, 1 Mrd
Ft. jut erre a célra. Eközben csúszik a 163 Mrd forint uniós forrás átcsoportosítása a
Környezet és Energia Operatív Programba . Az LMP már a tavalyi költségvetési kiadványáb a
javasolta a Zöld Beruházási Alap létrehozását hazai forrásokból . Az LMP forrásokat i s
megjelölt a tavalyi költségvetési vitában erre a célra való átcsoportosításra, amelyek javarész t
idén is megállják a helyüket. Különösen szembetűnő , hogy a ködös elnevezés ű kormányzati
szakpolitikai feladatok fejezeti kezelés ű elő irányzaton bezzeg 1 .5 Mrd Ft áll rendelkezésre
kutatási, kommunikációs, stratégiai célokra . A közúti környezetvédelmi feladatokra is csupá n
175 millió forint. fordítható országosan, miközben ez körülbelül csepp a tengerben. Csak az
Audi gyár beruházáshoz kapcsolódó közútfejlesztés 310 millió forint . Arra továbbra sincs
magyarázat, a nem uniós forrásból finanszírozott közlekedési infrastrukturális beruházáso k
körének meghatározása milyen módon történik, pl . : 5.8 Mrd Ft egyes vasúti hidakra . Csak
remélni tudjuk, itt nem a Közgép egyik fejezetí kezelés ű elő irányzatáról szól valójában .
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek (37Mrd Ft .) csupán 1/3-ra rúgnak a kiadásokho z
képest, hiába az osztalékbevételek jelentős aránya .
Az állami vagyongazdálkodási tervben különítettek el 33 Mrd Ft-ot a Nemzeti Eszközkezel ő
részére ingatlanvásárlásra. A 2012-es eredeti tervhez képest ez 10-szeres jelentkezést jelent . A
kiadások maradék 2/3-da kármentesítés, beruházás egyebek . A kormány újra felélesztí az
MFB —n belül a határon túli Kárpát-medence térségébe irányuló t őkebefektetéseket, ami 5- 6
éve elhalt. Ha ez a hazai kkv-k környező országokba való terjeszkedését segít ő elő ,
illeszkedve a piacszerző külgazdasági politikához, akkor üdvözlend őnek tartjuk.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy változatlanul folytatódik az elhibázott infrastruktúra- ,
fejlesztés-, közlekedési politika . Maradékelven jut hazai forrás energiahatékonysági
beruházásokra, közúti környezetvédelemre . Akad néhány pozitív fejlemény mint a helyköz i
közlekedés költségtérítés emelkedése, szükségesnek tartjuk mi is az ínfokommunikációs ,
turisztikai fejlesztéseket. Örülünk, hogy az LMP költségvetési javaslatai közül végr e
viszontlátjuk a használatarányos e-útdíjat, de a rendszer kiépítésének homályossága miat t
kockázatosnak tartjuk a 75 Mrd Ft-os bevételi el őirányzatot.

Budapest, 2012. június 25 .

Scheiring Gábor
LMP
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Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, megdöbbent ően dilettáns,
teljesen érzéketlen a szegények és az átlagos kereset űek helyzete iránt, szemérmetlenü l
kizárólag a magas jövedelműek viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdaság i
szempontból megalapozatlan .

Fő jellemző i: drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő
deficit, a lakosság adóterhelése 460 milliárd forinttal n ő . Az állam bevételeinél
százmilliárddal nagyobb mértékben nőnek a kiadások, az államadósság 1,2%-ot csökken . Az
állami bevételnövelés azt jelenti, hogy egy átlag magyarra 46 000 forinttal több elvonás jut . A
bankok — illetve banki ügyfelek — és a pénzük több mint egyharmadát, 400 milliárdo t
elveszítő önkormányzatok szenvedik meg legjobban a 2013 . évet, de a közalkalmazottak
illetményalapját és a családi pótlékot is befagyasztották . Az Országgyűlést és a
minisztériumokat nem érte el a szigor . Összességében az Orbán-kormány többet aka r
fordítani terrorelhárításra és bürokráciára, kevesebbet egészségügyre ,
családtámogatásra és kultúrára .

Mivel a következ ő években jelentős forrásokra lenne szükség, de az államadósság növelése
nem lehetséges, a gazdasági növekedésnek pedig semmilyen bázisa nem látszik a következ ő
évekre, marad az adóemelés és a kiadások visszafogása . A 2013-as költségvetés az
adóemelés, a gazdasági helyben járás és a jöv ő felélésének programja .

A költségvetési politika átláthatósága a 2013 . évi költségvetés előkészítése során
megszűnt. Kamu költségvetés készült. Bevételeket meghatározó adótörvényeket nem
terjesztették be, a közfeladatokat nem határozták meg .

A közfeladatok államosítása miatt káosz van, az egyes költségvetési fejezetek, címek ,
előirányzatok szintje lehetetlené teszi a közfeladatok (oktatás, egészségügy) zavartala n
ellátását, illetve kiszámíthatatlan, hogy a beruházási, felújítási, szolgáltatási, m űködtetés i
kiadások alakulása milyen hatással van a reálgazdaságra, ennek kockázatára .

A magas szinten beragadó munkanélküliség tetézve a felpörgő 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 élők száma, terjed a mélyszegénység .

1) Kisebb adósság több költségge l

A költségvetési javaslat megalapozatlan, ugyanis évközben, júniusra nem lehet felel ős
költségvetést összeállítani például az inflációs és a gazdasági növekedési mutatók hiányában,
és ezek ismerete nélkül megjósolni a következő évi folyamatokat .

A kormány szerint 2013-ban a központi költségvetés bevételei 14 799,7 milliárd forint ,
kiadásai 15 476,979 milliárd forint, a hiány 677,277 milliárd forint lehet . A 2012. évi
költségvetéshez képest a bevételek 458,75 milliárddal, a kiadások 560 milliárddal n őhetnek, a
költségvetési deficit az erre az évre tervezett 579,16 milliárdnál nagyjából 100 milliár d
forinttal lesz több .

A kormány javaslata szerint 2013-ban a GDP-arányos költségvetési hiány 2,2% ; a GDP-
növekedése 1,6% (Reuters poll : 1%, Európai Bizottság : 1% GDP bővüléssel tervez), az
infláció 4,2% lesz, a költségvetés 8,8%-os export- és 8%-os importbővüléssel számol,
valamint azzal, hogy a GDP értéke 30 685 milliárd forintra emelkedik .

A költségvetési törvényjavaslat szerint jöv ő év végén az államadósság 23 573,3 milliárd forint
lesz, ami a kormány által tervezett GDP 76,8%-át jelenti majd 243,8 forintos frank- és 299, 4
forintos euró árfolyamon számolva. A törvényjavaslat szerint 2012-ben végén 78%-on ál l
majd az adósságszint, vagyis csökkenés lesz, de nem annyi, amennyirő l korábban szó volt. Az
adóssággal kapcsolatos állami kiadások az idénre tervezett 1176,6 milliárdról 1340,7 milliárd
forintra nőnek, ami majdnem 14%-os emelkedést jelent .

2) A 2013. évi központi költségvetés bevételei homokvárra épülne k

A központi költségvetés bevételei növekednek jövőre a kormány tervei szerint, a növekedés
forrását a fogyasztáshoz kapcsolt adók jelentős (közel 500 milliárdos) növelése adja, részbe n
annak köszönhetően, hogy a kormány három új forgalmi típusú adót (sárga csekk-adó ,
telefonadó, biztosítási adó) is bevezet .

A kormány beismerő vallomásával ért fel, az a bejelentés, hogy mindaddig, amíg az
egykulcsos adó bevezetése bárkinek is jövedelem kiesést okoz, addig kiegészítést adnak a
havi bruttó 202.000 forint alatti jövedelemmel rendelkez ő munkavállalóknak. Beismerése
annak, hogy az alacsony- és közepes jövedelműek adóját emelték . Beismerése annak, hogy
képtelenség volt, mindennek a következményeit a kis- és közepes vállalkozásokra terhelni .

Bár még ma is megpróbálják félrevezetni az állampolgárokat . Mert azt állítják, hogy az
adójóváírás megszüntetése az érdeküket szolgálja . Ezzel szemben adóemelés az, ha
csökkentik, majd megszüntetik az adómentes sávot, valamint növelik a munkavállalókat
terhelő járulékot .

Az állam 2011-ben az alacsony kereset űektől éves szinten 36 ezer forintot vett el a z
adójóváírás mértékének csökkentésével Ráadásul emelték a járulék befizetést is 0,5%-kal . Az
adómentes jövedelmi sáv és a szuperbruttósítás eltörlésével 2012-ben a 240 .000 forintná l
kevesebb keresetűek adóját tovább emelték, keresetüket csökkentették . A dolgozók álta l
fizetendő járuléknövelés szintén. A kiskeresetűeknél havi 11 .000 forinttal, a közepe s
keresetűeknél 5 .000 forinttal csökkent a keresetük .

Ezt nem lehet a bérek emelésével kompenzálni . 22%-os béremelés kell ahhoz, hogy az
alacsony és közepes jövedelmű dolgozók keresetének reálértéke visszakapaszkodjon a 2010-
es szintre .



A társadalmi igazságtalanságot tovább növelte, hogy a bevezetett családi kedvezményt a
valóban rászorult kiskeresetű gyermekes családok többsége nem tudja érvényesíteni ,
miközben az adómentes családi pótlék nem n őtt . Ezzel szemben a második kulcs eltörlése
azonnal kedvezett a gazdagoknak .

A jövő évi költségvetés bevételtúlsúlyos, mert adó- és járulékemelésekre épít . Az állam
jövőre minden megtermelt 100 forintból 50 forintot elvon a gazdaságtól, vagyis a jövő évi
költségvetésben az állami elvonás mértéke jelent ősen nő .

Új adókat vetnek ki :

â távközlési adó, ami mindenkit érint, akinek van telefonja, legyen az magánszemél y
vagy vállalat;

â pénzügyi tranzakciós, vagyis sárgacsekk adó, amit a bankok, pénzintézetek várhatóa n
áthárítják a lakosságra és a vállalatokra, a kisebb tranzakciókat jobban terheli, így a
kispénzűeket, magyarán a szegényeket és a kisvállalkozásokat jobban sújtja ;

â a közüzemi és közszolgáltató társaságokat, s értelemszer űen a tő lük energia-, víz- és
hulladékkezelési szolgáltatást vásárló háztartásokat sújtó 11%-os új adó ;

â a biztosítási adó nehéz helyzetbe hozza a gépjármű-tulajdonosokat és a felelősen
gondolkodókat : akik biztosítást kötöttek a lakásukra ;

â elektronikus útdíj a fuvarozókat sújtja, de az ebb ő l fakadó áremelést nyilván a vásárlók
fogják megfizetni a termékek árában, ráadásul félév maradt a szükséges eszközök
kiépítésére, ami a szakemberek szerint nem elegend ő .

Az elkülönített állami pénzalapok bevételi el ő irányzata 13 milliárd forinttal alacsonyabb
az idei évhez képest, ezen belül a nemzeti foglalkoztatási alap bevételei 21 milliárdda l
csökkennek .

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 74 milliárd forinttal magasabb bevételb ő l
gazdálkodhatnak. A kormány tervei szerint a nyugdíjbiztosítási alap egyensúlyban zárhat,
miközben az ideihez képest feleakkora költségvetési támogatásban részesülhet . Az
egészségbiztosítási alap forrásai 51 milliárd forinttal csökkennek, ami az egyéb bevétele k
visszaesésének és a rokkantsági ellátások fedezetére a nyugdíjbiztosítási alaptól átvet t
pénzeszköz csökkenésének köszönhető .

3) Az újraelosztás nyertese a hatalom, vesztesei az embere k

Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy a kiadások eloszlása szerint
némileg emelkednek az állam működési kiadásai, stagnálnak a jóléti kiadások, n őnek a
kamatkiadások. A jóléti kiadásokon belül az egészség pozíciói jelent ősen romlanak, a
gyógyszerkiadások az idei 277 milliárdról 198 milliárd forintra csökkennek . A
gyógyszertárakban minden meg gyógyszer lényegesen drágul, a betegeknek a kezelésük
érdekében egyre távolabbra kell utazni, ami egyre többe kerül, egyre több id ős ember
gyógyítása válik megoldhatatlanná .

Befagyasztják a szociális kiadásokat (családi pótlék, anyasági támogatás, gyes, gyed ,
gyermekvédelmi támogatások), kevesebb pénz jut a táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra.
A támogatások leértékelése már két éve zajlik, aminek nagy szerepe van abban, hogy a
létminimum alatt élők száma egy millióval nőtt.

Az oktatásra fordított kiadások – látszólag – n őnek, ám ez csak annak köszönhető , hogy
az oktatási intézmények finanszírozása elkerül az önkormányzatoktól és a
költségvetésben landol . A költségvetés jövőre 10 milliárd forintot szán a béremeléssel is járó



pedagóguséletpálya-modell beindítására, de er ősen kétséges, hogy ez a pénz mire lesz elég ,
hiszen még szerintük is 80 milliárd forintra lenne szükség . A kormány tervei szerint a pénzt a
jövő szeptemberig nyugdíjba vonuló 18 ezer pedagógus fizetéséb ő l lehet kigazdálkodni. Az
Orbán-kormány korábban azt mondta : az életpályamodellel átlagosan 50-60%-kal n őhetnek a
keresetek. Az MSZP számításai szerint az ilyen béremeléshez egy teljes évre 280-300 milliárd
forint kellene, ami több, mint az idei költségvetési tartalék .

A nyugdíjak januárban az infláció mértékével megegyezően, 4,2%-kal emelkedhetnek.

A büdzsé legnagyobb nyertese az idén frissen megválasztott Áder János vezett e
Köztársasági Elnöki Hivatal, amely 2013-ban 46%-kal magasabb apanázsból, vagyis 1, 8
milliárd forintból gazdálkodhat. A hivatal büdzséje bő 500 millió forinttal lehet magasabb az
idei tervezettnél (amelyben nincs benne az elnökváltás 200 milliós költsége), a növekedés fő
oka a jelentősen kibővített apparátus .

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) büdzséje 39,7%-kal, 2 .723 milliárd
forintra nő . Az új miniszter hozott magával feladatokat a tárcához, ám a nagy növekedés az
önkormányzatok egészségügyi és oktatási intézményeinek államosításával függ össze ,
vagyis itt nem valós növekedésrő l, hanem feladatátvállalásról van szó .

Az Országgyű lés kiadásai 14,7%-kal, 118 milliárd forintra emelkednek, emellett külön több
mint kétmilliárd forint jut az Országgy űlési Őrségre . Az elnöki hivatal támogatása
majdnem másfélszeresére, bár összegszerűen csak félmilliárd forinttal nő .

A nagy vesztesek az önkormányzatok lesznek, az idei 1041,9 milliárddal szemben 647
milliárd forintból gazdálkodhatnak, vagyis az elvonás 38%-os csökkenést takar . A kormán y
nem elégszik meg az önkormányzati kiadások csökkentésével, ugyanis a településektől
elvonja a gépjárműadó jelentős részét, illetve az illetékbevételeket is . Jövőre nem lesznek
önkormányzati céltámogatások sem.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2.874,464 milliárd forinttal gazdálkodhat, a működését
nullszaldósra tervezi a költségvetés (ez csekély növekedés az idei 2 .749 milliárdhoz képest,
különösen annak fényében, hogy a kabinet a közszférában tömeges létszámleépítésre készül) .
Az Egészségbiztosítási Alap bevételeit és kiadásait is a 2012 . évinél kisebbre tervezik : az
E-Alap jöv őre 60 Mrd forinttal kevesebbet, csak 1 .675 milliárdot költhetne az ide i
törvényben lév ő 1.735 milliárd után, a hiánya 25 milliárd lehet, ez tízmilliárdos csökkenés a
2012. évi tervhez képest .

A vasút megújulása, az európai mércével mérve elfogadható közúthálózat tündérmes e
marad. A költségvetés nyilvánosságra hozott tervének tanúsága szerint a vonatokra ,
buszokra jövőre sem lesz több pénz, az utazók zsebébe viszont mélyebbre nyúlnának . A
kormány jövőre is nagyságrendileg akkora összeget szán a helyközi személyszállításra, mint
az idén .

Keveset szépít a kormány vasutat érint ő költségvetési tervein, hogy a pályahálóza t
üzemeltetésére a költségvetés 2013-ban többet szán az ideinél . A jövőre feltehetőleg már a
Magyar Fejlesztési Bank (MFB) felügyelete alatt működő MÁV Pályavasút az idei 47
milliárd forint után 70 milliárdból gazdálkodhat . Ami nagy ugrás, de a katasztrofáli s
állapotban lévő pályahálózat rendbetételének még a megkezdéséhez is kevés .

A közúti közlekedéssel ennél is mostohábban bánnak . Az Útpénztár megszűnésével a
közúthálózat finanszírozása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KK( )
intézményi bevételeinek terhére történhet . Márpedig amit erre az Orbán-kormány ad, a z
nem sok. Konkrétan 184,2 millió forint . És ez sem az utak, hanem a határkiköt ők
működtetését szolgálja. Még szerencse, hogy a KKK megkapja a díjköteles utak használat a
ellenében beszedett használati díjakat és pótdíjakat .



A kormány belelovalta magát a megtett úttal arányos díjakat számlázó elektronikus ú t
díjrendszer 2013 . július 1-jei bevezetésébe, miközben a kormány 75 milliárd forintot aka r
kivenni ezzel a rendszerrel a közlekedők zsebéből, a hálózat kiépítése körül teljes a csend .
Egyetlen közbeszerzési eljárás megkezdését sem jelentették még be, ami a használatarányo s
díj szedés bevezetésével függne össze . Mindez teljesen megalapozatlanná teszi az ebb ő l eredő
bevételt .

Az üzemanyagok jövedéki adójából az ideihez képest 12 milliárddal kevesebbet, 51 6
milliárd forint bevételt várnak jöv őre. A csökkenéssel nem minden tekintetbe n
összeegyeztethető szóbeli magyarázatok szerint idén az emelkedő árak visszafogják a
keresletet, jövőre viszont már nem számítanak jelentős áremelkedésre, annál inkább viszon t
gazdasági növekedésre, illetve fogyasztásb ővülésre .

Emiatt tehát 2013-ban az üzemanyag-forgalom – ezen belül is els ősorban a dízel – b ővülésére
számítanak. A foglalkoztatásnál tapasztalt logikai bukfenc itt is tetten érhető : a növekvő
üzemanyag-felhasználás és a csökken ő adóbevétel csak úgy állhat harmoniku s
viszonyban, ha közben az árak csökkennek. Adócsökkentésről azonban nem tudni .

Az energiahatékonyságot, a felújításokat és a megújuló energiákat pártoló közhelyek
forintosított tételei zavarosak a költségvetési javaslatban. Egyetlen szám látszik világosan :
a természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, települési önkormányzatok,
költségvetési szervek és egyházak energiatakarékossági épület felújításána k
támogatására szolgáló épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat idei –
amúgy is rendkívül aprónak t űnő – 1,9 milliárdos kerete jöv őre egymilliárdra csökken

Budapest, 2012. június 26.

Kovács Tibor alelnö k
MSZP



Az Országgyű lé s
Honvédelmi és rendészeti bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T7655. számú

törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Az elmúlt két év radikális forrásmegvonása után a Kormány az el őzetes várakozásnak megfelelően
2013-ban nominális értéken befagyasztja a védelmi költségvetést . Igy a honvédelmi kiadások jöv őre
csak a GDP 0,77 %-át fogják kitenni . Ha a jelenlegi kormányzati terveknek megfelel ően a következő
három évben valóban változatlan marad a HM költségvetése, akkor a honvédelmi kiadások 2015-re a
GDP 0,7 %-át sem fogják elérni . Már a 2013 . évi költségvetési terv is olyan feszültségektő l terhes ,
amelyek kétségessé teszik a honvédség működőképességét, a 2014-2015-ös évekre jelzett nomináli s
értéken változatlan költségvetés pedig - a jelenlegi feladatrendszer, létszám mellett – teljesen
ellehetetleníti a honvédelmi ágazatot . A Kormány által felvázolt költségvetési pálya következtébe n
2013-2015-ös években kikerülhetetlenül olyan feszültségek keletkeznek, amelyet a Kormány álta l
jelzett – 2016-tól megvalósuló – évente 0,1 százalékpontos GDP arányos növekedés képtelen les z
kezelni . Ennek tükrében a honvédelmi költségvetés növelését célzó kormányzati szándék komolyság a
is joggal megkérdőjelezhető , hiszen aszerint 2016-tól 2022-ig lényegében megduplázná ( a GD P
kevesebb, mint 0,7 százalékáról 1,36 százalékára) a rendelkezésre álló forrásokat . A 2012-2015-ö s
évek költségvetési következményei miatt a honvédség 2016-ra már lehetetlen helyzetben lesz . Az
elmúlt két év védelmi költségvetést sújtó megszorításaiból, majd ezt követ ő befagyasztásából
következik, hogy a Kormány a választásokig egyértelm űen vegetálásra ítéli a Honvédséget, ami a z
elkövetkez ő 2 évben soha nem látott mélységbe kerül mind a működés-fenntartás, mind a fejlesztés
területén.

Általános illetményemelésre, csakúgy, mint a közszféra többi ágazatában, a katonáknál sem kerül sor .
A Magyar Honvédségnek jövő évben is több mint négyezer fős létszámhiánnyal kell ellátnia feladatait .
Miközben a Kormány több ezer beosztás feltöltetlenül hagyásával tízmilliárdokat spórol, a honvédelm i
feladatokat lényegében társadalmi munkában, önkéntes tartalékosokkal akarja megoldani .

A dologi kiadások szintje sem nő jövő évben, így a már 2012-ben is meglévő napi működési -
fenntartási kiadások finanszírozási problémái jövőre még hatványozottabban fognak felszínre kerülni .
Ez nyilvánvalóan kedvezőtlenül érinti majd a csapatok napi működését, a kiképzést, a
harckészültséget .



A következő években várható további mélyrepülést leginkább a fejlesztési források drámaian alacson y
aránya vetíti el ő re. A Gripen bérleti díjat és a NATO biztonsági beruházási programjához való
hozzájárulást nem számítva a fejlesztésekre fordítható el ő irányzatok nem érik el a védelmi kiadások 4
%-át sem .

Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy a kormányzaton belül a honvédelmi vezetés
érdekérvényesítő képessége rendkívül gyenge . Az Orbán-kormány évrő l évre a nemzeti össztermék
egyre kisebb hányadát költi a honvédelemre, miközben a Fidesz szakpolitikusai ellenzékben a védelm i
kiadások növelésének, illetve a honvédség létszáma emelésének szükségességét hangoztatták . A
költségvetési javaslat számai alapján látható, hogy a honvédelmi tárca Honvédkórház OE P
finanszírozásának növelésére irányuló er őfeszítései sem vezettek eredményre .

Várható, hogy a HM vezetése az egyre nyilvánvalóbb teljesítményhiányt még er ő teljesebb
szemfényvesztéssel, még több protokolláris, díszelgő feladat ellátásával, még intenzívebb
sajtópropagandával próbálja meg elfedni . Ennek eredményeként félő , hogy a kormányzati ciklus
végére a Magyar Honvédség nem lesz több, mint a Nemzeti Együttm űködés Rendszerének díszes
egyenruhába öltöztetett dekorációs eleme .

2010 májusában Orbán Viktor nem kevesebbet ígért, minthogy két hét alatt rend lesz az országban.
Kormányprogramjának kevés konkrét ígéretei között szerepelt a rendőrség megújítása, „jó fizetés”
biztosítása a rendőröknek, valamint a kistelepülések közbiztonságának javítása . A kormányzati ciklus
félidejére mindebbő l vajmi kevés valósult meg . Utoljára 2001-ben regisztráltak annyi elkövetet t
bűncselekményt, mint a múlt évben, és a bűncselekmények számának emelkedése 2012 . első
negyedévben is tovább folytatódott . A kistelepüléseken sem lett biztonságosabb az élet, mint a
kormányváltás előtt volt. A rend őrség meger ősítését ígérték, ehelyett megbontottá k
szervezetrendszerét, hatásköröket és költségvetési forrásokat vontak el a Terrorelhántási Központ ,
illetve az Országgyű lési Őrség felállításával . Az ígért jó fizetéssel szemben a rendészeti szervek
állományát éppúgy sújtotta az illetménybefagyasztás, mint mindenki mást a közszférában . A Kormány
csupán a tiszthelyettesek számára biztosított havi bruttó 14 ezer forintot a korábbi szolgálat i
nyugdíjasok járandóságainak csökkentéséb ő l szármázó költségvetési megtakarítás egy részéne k
átcsoportosításával . Mivel ezt az összeget nem építették be az illetményrendszerbe kérdéses, jöv őre is
kapni fogja-e az érintett állomány .

A 2013-as költségvetési javaslat teszi egyértelművé, hogy az ígéretek ebben a kormányzati ciklusban
már biztosan nem valósulnak meg . Csakúgy, mint az elmúlt két évben 2013-ban sem lesz általáno s
illetményfejlesztés, egy esetleges 2014-es emelésre tett ígéret pedig nyilvánvalóan nem lenne töb b
egyszerű kampányfogásnál . Nyoma sincs az ígért rendészeti életpályamodellnek sem .

A dologi és felhalmozási kiadások alacsony szintje el őrevetíti a rendőrség és a büntetés-végrehajtá s
évek óta húzódó válságának további elmélyülését . A Belügyminisztérium minden évben tudatosan é s
jelentős mértékben alultervezi a Rendőrség dologi kiadási elő irányzatát . Ennek következtében mára
már az alapfeladatok zökkenőmenetes ellátásának feltételei sem adottak . A megyei
rendőrkapitányságoknak a közüzemi számlák kiegyenlítéséhez szükséges források el őteremtése is
komoly kihívást jelent . Jellemző , hogy idén már a II . negyedévben közel 9 milliárd forintot kellet t
átcsoportosítani a rendkívüli kormányzati intézkedések elő irányzatból a Rendőrség felhalmozódott
adóságainak törlesztésére . A 2013-as költségvetési javaslat sem vet véget az elmúlt évekre jellemz ő
alulfinanszírozottságnak . Bár a dologi kiadási el ő irányzat a 2012-es évhez viszonyítva emelkedik,
azonban ez a növekmény még a költségvetési javaslat fejezeti indokolása szerint is csak a „működési
költségvetés hiányának részbeni visszapótlását” foglalja magába .

Megdöbbentő módon az egyre nagyobb fogvatartotti létszámot kezelő büntetés-végrehajtási
szervezetrendszer dologi kiadásait még ilyen arányban sem növelik, s őt több mint 1,5 milliárd forintot
el is vonnak belő le . Miközben jövő évben a büntetés-végrehajtási intézetek üzemeltetéséhez szükséges
minimális források is alig lesznek biztosítottak, a Kormány 1,1 milliárd forintot szán egy „konténeres
technológiával kialakítható, 500 fő kapacitású büntetés-végrehajtási objektum” kialakítására .



2012. január 1-tő l az önkoimányzati t űzoltóságok államosításával, és az önkéntes t űzoltóságok
háttérbe szorításával az Országos Katasztrófavédelmi Fő igazgatóság alárendeltségében egy új, igen
költségigényes és bürokratikus rendvédelmi szervet hoztak létre . A Belügyminisztérium az átszervezé s
eredményeként további 65 katasztrófavédelmi kirendeltség és 64 katasztrófavédelmi őrs létrehozását
ígérte . Az eredeti tervek szerint a beruházások forrása a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása, illetve
katasztrófavédelmi hozzájárulás lett volna . Az így beszedhető bevételek feltehetően csak a tervezett
beruházások egy részére biztosítottak volna fedezetet . A fejlesztésekre szánt összeg azonban tovább
csökken, mert ezeket az adókat egy későbbi törvénymódosítással kivezették, és a kies ő bevételt a
költségvetési javaslat sem pótolja vissza maradéktalanul.

A 2013-as év egyértelmű nyertese a miniszterelnök személyi védelmét is ellátó Terrorelhárítás i
Központ. Miközben a legtöbb rendészeti szerv számára a közüzemi számlák kifizetése is komol y
kihívást jelent, addig a TEK beruházásokra és felújítási munkálatokra 2,5 milliárd forintot költhet ,
miközben állományának létszáma 858 főrő l 1095 főre nő .

Budapest, 2012. június 25 .

Iváncsik Imre
alelnök



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészet i

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként – az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. ,¢ (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

2012. június 15-én benyújtotta a kormány Magyarország 2013-as költségvetéséne k

törvénytervezetét . Tette ezt annak ellenére, hogy semmi sem kényszerítette erre a sietségre ,

tette ezt annak ellenére, hogy mind a belső , mind a külső gazdasági folyamatok igen nehezen

kalkulálhatóak, tette ezt annak ellenére, hogy a 2012-es év „teljesülésér ő l” semmilyen

fogalmunk sincs, hiszen csupán negyedéves adatok, illetve a 2012-es negyedik, ötödik havi

adatokat az egy évvel korábbiakkal összehasonlító számok állnak rendelkezésre, tette ez t

annak ellenére, hogy szakértők intették, miszerint a korai tervezési stádium miatt a terv magas

megvalósulási kockázatokat rejt magában .

A Lehet Más a Politika továbbra sem támogatja, hogy a Miniszterelnöknek

magánrendőrsége legyen . A Terrorelhárítási Központ valamennyi feladatát hatékonyabban ,

nagyobb politikai függetlenséggel, és a Rendőrségen belüli konfliktusok nélkül lehetne ellátni

a hagyományos rendőri szervezetben . Ezért javasoljuk a szerv költségvetési támogatásának

megvonását . Ezzel összefüggésben a kiadáscsökkentést a Belügyminisztériumra is ki kell

terjeszteni, a minisztériumi feladatellátás ugyanis jelentős költséghatékonyság-javulással i s

ellátható lenne. Az így megspórolt 13,7 milliárd forintból els ősorban a rendőrség, és a

büntetés-végrehajtás régóta elmaradt megfelel ő mértékű bérfejlesztését kellene támogatni : 5 ,

ill . 1,5 milliárd forintot javasolnánk rá. A rendészeti tárgyú pénzforrásokból indokolt, hogy a



korábbinál nagyobb hangsúlyt kapjanak a nem hagyományos kiadások: a pártfogó felügyel ők

költségvetési támogatását 500 millió forinttal, a polgár őrökét 300 millió forinttal javasoljuk

megemelni . Ezen szervezetek a saját területükön hatékonyabban tudják megel őzni a tovább i

bűncselekményeket, illetve orvosolni a bűncselekmények által okozott károkat, költségvetés i

támogatásuk emelése ezért indokolt . Az áldozatvédelem támogatásában jelentős előrelépésre

van szükség: ha az állam erőteljes jelzést küld az áldozatok irányában, az csökkentheti a

szélsőségesek megerősödését és a rasszizmus térhódítását. További egymilliárd forintból mód

lehetne az állam áldozatsegítői szerepének jelentős megerősítésére Ezzel összefüggésben

indokolt emelni a kárenyhítésre célzott pénzösszegeket is . Végül indokolt költségvetés i

támogatásban részesíteni egy közösségi rend őrséges pilot projectet, amelynek tapasztalata i

alapján a teljes rendőri szervezet működése javítható .

'2 c_Budapest, 2012. júniu .:
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Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi és

lakhatási bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655 . számú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségbe n
maradt, a Jobbik képvisel őcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2013 . évi költségvetési javaslat az Emberi Er őforrások Minisztériumának XX : fejezetének
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap Családi támogatások címsorai továbbra i s
változatlanul maradtak . Immáron ötödik éve változatlanok a családi juttatások tételei, ez pedi g
reálértéken csökkenést mutat, így valódi családsegítő szerepét nem tölti be .

Példátlannak tartjuk a költségvetési törvény benyújtásának idejét, tekintettel arra, hogy ne m
láthatóak az éves adatok, nem láthatóak mennyire alátámasztottak a számok, nem ismert az
adótörvény, nincs megfelel ő hatásvizsgálat.

A javaslatból nem derül ki, miért csökken a 2013 . évi költségvetésben a cég autóadó, a z
Egyszerűsített Vállalkozói Adó és a Játékadó .

Nem látható, hogy a lakáspiaci támogatás 53% növekedésének mi a háttere . A KSH adatai
szerint 500.000 üres ingatlan van ma Magyarországon, mely nem meglep ő , hiszen pusztul az
ország. Felmerül a kérdés : Érdemes-e újakat építeni, vagy felújításra is, használtlakás
vásárlásra is ki lehetne terjeszteni . Tekintettel arra, hogy az újlakás építésére szolgálnak ezek
az összegek, így ezt ebben a formában nem tudjuk támogatni .

Az Ország Védelmi Alap jelentősen csökken . Nem tartjuk felelősnek ilyen hatalmas mértékű
csökkentést a tartalékok területén .

A fent felsorolt okok miatt a Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/7655 .
számú törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak .

Budapest, 2012 . június 26 .
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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként – az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Általános megállapításo k

Az elmúlt két év kormányzásának talán legnagyobb vesztes a kulturális ágazat volt, amelyne k
arányaiban még az oktatásnál és az egészségügynél is nagyobb forráskivonást kellett
elszenvednie . A forráskivonás ráadásul együtt járt a szakmai szervezetekkel többnyire ne m
egyeztetett és bizonyos esetekben egyenesen alkotmánysért ő módon véghezvitt
átalakításokkal . Sajnos a 2013-as költségvetés tervezete sem töri meg ezeket a kedvezőtlen
tendenciákat . Örvendetes, hogy megoldódni látszik a filmgyártás támogatása, és növekszik a
Nemzeti Kulturális Alap bevétele . Az egyéb területeken azonban súlyos gondokkal kel l
szembenéznünk .

Ráadásul a költségvetés aligha lesz tartható – irreális gazdasági növekedéssel számol, s őt még
az idei GDP-re vonatkozó számok sem reálisak benne – így fel kell készülnünk arra, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan 2013-ba is évközbeni zárolások lesznek . Márpedig ezek 2012-ben ,
2011-ben és 2010-ben is a költségvetési súlyához képest igen nagy mértékben érintették a
kulturális ágazatot . Összességében tehát 2013-ben is folytatódnak a szűk esztendők a
kultúrában.

Előadó-művészet és irodalom

2013-tól hatályba lép az előadó-művészeti törvény 2011-es változtatásának finanszírozás i
refom-része. Ez alapvetően alakítja át a magyar színház, zene és tánc finanszírozását -
melyeket ezen túl a törvény 24 §-a értelmében külön sorokon kéne megtalálni az egye s
intézménytípusokat és ezen belül publikálni kellene az intézményeket is . Ehhez képest a
törvényben a VII . melléklet átköltözött a 3-as melléklet IV . 2-be, közel azonos összeggel, a
további sorok meg maradtam ugyanott . Az LMP szerint ilyen módon a törvény hatálya al á
eső előadó-művészeti szervezetek nem tudnak hatékonyan felkészülni az új támogatás i
rendszerre, és ráadásul felmerül az a veszély, hogy az intézmények jelent ős részével csak



januárban fognak elkezdeni egyezkedni a költségvetési támogatásról, mert a mellékletbel i
sorok nem lesznek bontva a vonatkozó fejezeti kötetben .

Valójában ez a költségvetés nem tartalmazza az átalakítást, és hogy ez hogyan lesz hosszú-
távon is fenntartható . Ráadásul a megalapozó törvények keretében ki is táncolnak az ú j
törvény egyik általunk is támogatott eleméből, abból, hogy a támogatást komplex min ősítési
rendszer alapján ítéljék oda a szervezeteknek, az állami intézmények esetében . Az LMP
számára különösen aggályos, a két kategóriába be nem jutó, „egyéb” szervezete k
támogatásának bizonytalansága . Az előző évek tapasztalatai alapján fél ő , hogy a kormányzat
számára a független és „nem-nemzeti” el őadó-művészet mostohagyereknek számít majd .

Az EMMI fejezeti előirányzatai között a kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezete k
támogatása során 30 millió forint jut az Írószövetség számára . A tavaly megszüntetett Magyar
Könyv Alapítvány viszont (mely hazai szerzők könyveinek kiadását és fordítását támogatt a
összesen évi 70-80 millióval) feladatait idént ő l ellátó Petőfi Irodalmi Múzeum (azon belül a
Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Iroda) forrásainak b ővülése nem látszik . Hol van az a
pályázati keret, amelyből ugyanezt a feladatot el tudja végezni a PIM?

Közgyűjtemények és közművelődési intézmények

A megyei intézmények államosítása nyomán a (volt) megyei múzeumok és könyvtárak ,
valamint a megyei közművelődési intézmények a megyei jogú városokhoz, a megye i
múzeumok tagintézményei pedig a települési önkormányzatokhoz kerülnek, számukra a IX .
fejezet 1 .4 . sorában („A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása") 2 9
466,7 e Ft van elkülönítve . Ebből 17 613,7 millió forint jut „Könyvtári, közművelődési és
múzeumi feladatok támogatására” feladatalapú támogatás formájában, a többi pedig a
települések által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatására fordítódik. Ezt az
összeget rendkívül alacsonynak ítéljük . Utoljára önálló közgyűjteményi normatíva a 2009 évi
költségvetésben volt, három formában : településekhez rendelt, megyei és fővárosi, ennek
teljesülése a zárszámadási törvény szerint 16 .1 Md forint volt . Ennek a mai reálértéke
körülbelül 2OMd forint . A feladatok finanszírozása során figyelembe kell venni a z
önkormányzatoknak azt a korábbi hozzájárulását is, amelyeket a pénzügyi lehet őségeik
beszűkülése miatt feltehet ően már nem fognak tudni biztosítani . Szakértői becslések szerint ez
korábban közel egyharmada volt az intézkedések költségvetésének, ezt jöv őre szintén a
központi költségvetésb ől kell rendelkezésre bocsátani . Nem világos a megyei és városi
levéltárak várható finanszírozása sem. A Magyar Művelődési Intézet adatai szerint 2010-ben
az önkormányzatok több mint 3 és fél milliárd forintot fordítottak levéltárak fenntartására.
Kétséges megyei intézményfenntartó szerveknél szereplő , rendkívül alultervezett 107 milliár d
forintos összegből a levéltárak megkaphatják-e a szükséges támogatást .

Az egykori megyei közművelődési intézmények szakmai felügyeletét országo s
középszervként a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fogja ellátni .
Sajnálatos, hogy a plusz feladathoz a költségvetés nem rendelt plusz forrást : a MMIKL-t is
tartalmazó EMMI „4 Egyéb kulturális intézmények” sora az ideinél 652 millió forinttal kiseb b
összeget tartalmaz . Mibő l, hogyan tervezi a kormány végrehajtatni az amúgy is kapacitása i
határán működő intézménnyel a hozzárendelt többletfeladatokat ?

Udvözöljük ugyanakkor, hogy emelkedik az országos közgyűjteményekre szánt forrás és a
Magyar Nemzeti Levéltár külön forrásokat kap a levéltári integrációból adódó feladato k
ellátására .



Magyar Művészeti Akadémia

A megalakulásával éles vitákat kiváltó Művészeti Akadémia az idei 1 milliárdnyi támogatás
után jövőre még többet, 2,455 milliárdot kap a tervezet szerint . Ennek jelentős része személyi
költségekre (akadémikusok tiszteletdíja, titkárság) illetve nem részletezett dologi költségekre
megy el – a kétségtelenül betervezett szakmai programok mellett . Az MMA honlapján
jelenleg semmilyen információ nem található az akadémia költségvetésér ő l – sem beszámoló ,
sem gazdálkodási terv, de még csak a tiszteletdíjak mértéke sem látszik . Természetesen nem
az akadémia tagjaitól „sajnáljuk” a támogatást, de ahhoz ragaszkodunk, hogy ekkora
mennyiségű kulturális közpénz teljes átláthatóság mellett kerüljön felhasználásra .

Meggyőződésünk emellett, hogy amikor a kulturális költségvetésben még mindig hatalma s
lyukak tátonganak, ezt a hatalmas összeget célzottabban, több aktív m űvészeti tevékenység
támogatására is fel lehetne használni . Tisztában kell lenni azzal is, hogy mindeközben a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,1 millió forintból (!!) kénytelen gazdálkodni ,
jóllehet tagjai semmivel sem kevésbé érdemes művészek, mint a MMA tagjai .

Közmédia

A közmédia támogatása a költségvetés tervezete szerint 2013-ra 68 milliárd forintra nő . A
jelenlegi költségvetési helyzetben és a közmédia jelenlegi műsorstruktúrára alapján ezt az
összeget az LMP indokolatlanul magasnak tartja. Egyrészt a tévészékház állami
kivásárlásával és a kedvezményes állami hitellel való kiváltásával jelentősen csökkentek a
Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap kiadásai . Az elmúlt két évben több, mint
ezer embert bocsájtottak el a közmédiából, amely a magyar sajtóban élen jár a durva etika i
normasértésekben, a nézettség csökken, miközben az Ml műsorszerkezete egyre kevésbé
különbözik a kereskedelmi csatornákétól. Ráadás az MTVA gazdálkodása – amit a
folyamatos médiatörvény-módosítások révén – kivettek a paritásos Közszolgálati Kuratóriu m
ellenőrzése alól, az teljes mértékben átláthatatlan .

Budapest, 2012 . június 25.



Az Országgyűlés
Külügyi bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T7655. számú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2013 . évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat egyértelm űvé teszi, hogy a Fidesz nem
hajlandó gazdaságpolitikáján változtatni .

A központi költségvetés bevételei 14 799,7 milliárd forintra, a kiadásai 15 476,979 milliár d
forintra várhatóak a költségvetési törvényjavaslat szerint, így a 2013-as deficit 677,27 7
milliárd forint lehet . Az idei költségvetéshez képest a bevételek 458,75 milliárddal, a kiadáso k
560 milliárddal nőhetnek, a költségvetési deficit az erre az évre tervezett 579,16 milliárdná l
nagyjából 100 milliárd forinttal lesz több .

A kormány várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány jövőre 2,2 százalék lesz . A
törvényjavaslat 1,6 százalékos GDP-növekedéssel, 4,2 százalékos inflációval, 8,8 százaléko s
export- és 8 százalékos importb ővüléssel számol . A kormányzat által tervezett 1,6 %
növekedés erősen bizonytalan, az csak a belföldi kereslet számottevő javulása és a befektető i
bizalom jelentős erősödése esetén érhető el . A nemzetközi környezetben jelen lévő folyamatos
kockázatok, a Kormány „kettős beszédének” negatív nemzetközi visszhangja viszont ne m
támasztja alá a bevételi oldal el ő irányzatait. A finanszírozás kockázati felára magas, a
hitelezési aktivitás és a beruházási ráta pedig régiós összehasonlításban Magyarországon a
legalacsonyabb. Mindez komoly növekedési kockázatot jelent, és ezen keresztül a hiány- é s
adósságcsökkentési célok teljesíthetősége is kérdéses .



Drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő államháztartási hiány,
460 milliárd forinttal növekvő lakossági adóterhelés : így jellemezhető a 2013-as
Költségvetés .

A 2013-as évet a bankok — illetve banki ügyfelek — és a pénzük több mint egyharmadát, 40 0
milliárdot elveszítő önkormányzatok szenvedik meg legjobban, de a közalkalmazotta k
illetményalapj át és a családi pótlékot is befagyasztották .

Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy némileg emelkednek az állam
működési kiadásai, nőnek a kamatkiadások . A jóléti kiadásokon belül az egészségügy pozíciói
jelentősen romlanak, a gyógyszerkiadások költségvetési támogatása az idei 277 milliárdró l
198 milliárd forintra csökken . Befagyasztják a szociális kiadásokat, kevesebb pénz jut a
táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra .

A Külügyminisztérium 2013-as költségvetésével kapcsolatos megállapítások :

Üdvözlendő , hogy a Minisztérium költségvetését közel 4 milliárd forinttal megemelték a z
elmúlt évihez képest . Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy annak a 4
milliárdos emelésnek a „fedezete” elsősorban az árfolyam különbözet, másodsorban pedig a z
új magyar állampolgárok által befizetett illetékek . Az árfolyam különbözet tulajdonképpen
csak feltételezés, játék a számokkal, mert a közel 300 forintos euro nagy tartalékot biztosít a
költségvetésnek . . A növekedés harmadik forrása a vízumbevételek, ami szintén kockázatokat
rejt magában, mert a vízumköteles beutazók száma a 2012- es évben sem n őtt.

A 13,2 milliárdról 14,5 milliárdra növeked ő dologi költség és az 1 milliárdos növekedés a
bérjellegű kifizetéseknél szintén el őrelépés. Ugyanakkor nehéz feladat 35 milliárd forintbó l
102 külképviseletet fenntartani .

További aggályokat vet fel a jelentősen megemelt NEFE hozzájárulás, ami azonban mé g
mindig nem éri el a nemzetközi elvárásokat (GDP 0,17%-a) .

Összességében megállapítható, hogy a 2013 . évi költségvetésr ől 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 újabb jelentős adóemeléseket fog eredményezni, jelentősen
megnövelve az egy főre jutó elvonások összegét.

Budapest, 2012. június 25 .

Kovács László



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye az alábbiakba n
foglalható össze:

A 2013 . évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat egyértelm űvé teszi, hogy a Fidesz nem
hajlandó gazdaságpolitikáján változtatni . Az idei költségvetéshez képest a bevétele k
458,75 milliárddal, a kiadások 560 milliárddal nőhetnek. A költségvetési deficit az erre az
évre tervezett 579,16 milliárdnál nagyjából 100 milliárd forinttal lesz több .

A kormány várakozásai szerint a GDP-arányos költségvetési hiány jöv őre 2,2 százalék lesz .
A törvényjavaslat 1,6 százalékos GDP-növekedéssel, 4,2 százalékos inflációval ,
8,8 százalékos export- és 8 százalékos importb ővüléssel számol. A kormányzat által tervezett
1,6 % növekedés kockázatos, mivel csak a belföldi kereslet számottevő javulása és a
befektetői bizalom jelentős erősödése esetén érhető el . A nemzetközi környezetben val ó
folyamatos kockázatok, a kormány „kettős beszédének” negatív nemzetközi visszhangjai
viszont nem támasztják alá a bevételi oldal ezen el ő irányzatait . A finanszírozás kockázati
felárai magasak, a hitelezési aktivitás és a beruházási ráta pedig régiós összehasonlításba n
Magyarországon a legalacsonyabb, mindez komoly növekedési kockázatot jelent, és ezen
keresztül a hiány- és adósságcsökkentési célok teljesíthetőségére negatívan hat vissza .

Drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő deficit, a lakosság
adóterhelése újabb 460 milliárd forinttal történ ő növelése : így jellemezhető a 2013-as
költségvetés . A pénzük több mint egyharmadát, 400 milliárdot elveszít ő önkormányzato k
szenvedik meg legjobban a 2013 . évet, de a közalkalmazottak illetményalapja és a család i
pótlék is befagyasztásra kerül .
Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy a kiadások eloszlása szerin t
stagnálnak a jóléti kiadások. Befagyasztásra kerülnek a szociális kiadások is, kevesebb pénz
jut a táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra.



A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-as költségvetésével kapcsolatos megállapítások :

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti főösszege a 2012. évihez képest 2 milliárd forinttal
csökken, miközben kiderül, hogy a Fidesz korábbi és aktuális ígéretei köszön ő viszonyban
sincsenek a 2013-ra tervezett forrásokkal .

A folyó kiadások, jövedelemtámogatások felhasználható forrása a 2012 . évi 51 milliárdról
49 milliárdra csökken . Ez csak a számokat vizsgálva nem jelentős változás . A problémát az
okozza, hogy a minisztérium a zárolások miatt folyamatosan a következ ő évre visz át a
kifizetéseket, ebben az esetben ez 5 milliárd forint, amely lyuk előbb-utóbb feszültséget fog
okozni .

A korábbi ígéretek alapján ez lehetne az utolsó év, amikor nemzeti kiegészítés még fizethet ő
lenne, amennyiben az Orbán-kormány betartaná, amit ígért azaz, hogy adni fog a szántóföld i
kultúráknak is nemzeti kiegészítést, további 30-40 milliárd forintra lenne még szükség .

Az állattenyésztő ágazatok az MSZP kormányok idejében megkapták a teljes kiegészítést ,
erre a Fidesz már 2011-re, és 2012-re sem biztosított elegend ő forrást, ahhoz, hogy ez az
adható támogatás kifizethető legyen, további 10 milliárd forint szükséges . Ez különösen a
tejágazatnál hiányzik, hiszen a csökkenő tej árak mellett újabb telepi bezárásokra kerülhet sor .
Ráadásul 2013 után már ezek a támogatások már nem adhatók .

A 2013-ban lejáró egyéb nemzeti támogatási lehet őségek helyett egyelőre nem történt meg az
újabbak Uniós engedélyeztetése, így ezek a támogatások is megszűnnek, amely lehetetlen
helyzetbe hozza a tej, a húsmarha, a juh, kecske, a sertés és a baromfiágazatot is . Ugyancsak
2013-ban járnak le a zöldség-, gyümölcságazatokat érint ő szerkezet átalakító támogatások is ,
így ez másik kettő , sok embernek munkát adó ágazat is nehéz helyzetbe kerül . Ezekre a
problémákra sehol nem találunk válaszokat.

A kormány látszólag megnövelte az osztatlan földtulajdon rendezését szolgáló kerete t
500 millióról 2 milliárdra . A becsapás az, hogy a tárca tavasszal erős kampányt indított arról ,
hogy mindenki jelentse be a kimérési igényét . Beérkezett 351 000 db kérelem, aminek a
rendezése hozzávetőlegesen 15-20 milliárd forint . Látszik, hogy az igények 15%-ra sem
elégséges a tervezett forrás, így megint csak a barátok földjeit tudják rendezni .

Az NFA 4 milliárd forintot kapott földvásárlásra, ez a mai árakon 8000 hektár megvételér e
elég, amellyel nem lehet megakadályozni a spekulációt .

A hegyközségi szervezet, konkrétan a hegybírók 2013-tól az új bortörvényben rengeteg plus z
feladatot kapnak, ennek ellenére a forrásuk csökken 18 millió forinttal .

Jövőre teljesen megszűnik a fenntartható erd őgazdálkodás, valamint az erdőtelepítés
jövedelempótló támogatása . Hogyan lesz itt fenntartható fejl ődés, hogyan fogják lehívni a már
élő , illetve a 2014 után bevezetésre kerülő támogatásokat a magánerd ő gazdálkodók, ha nem
működik a segítő tanácsadó rendszer, illetve ki fog itt új erd őket telepíteni, ha töredék e
jövedelem sem realizálódik, mint a szántóföldi kultúráknál ?

Az MSZP kormányok idején, a határon túli magyar gazdaszervezetek támogatása 60 milli ó
forint volt, ezt a Fidesz először 40, majd húsz millióra csökkentette, 2013-ra ezt már csak
15 millió forintra csökkentette a kormány, ami megalázó . Nagyobb támogatás lenne, ha nem
adnának semmit .



Összefoglalva, a 2013-as költségvetési tervezet nem más, mint egy lázas semmittevést
folytató minisztérium hibás logikán alapuló költségvetése, amely filozófiájában hibás . Ez nem
javítható, de az egésszel együtt ez, a fejezet is bukásra van ítélve .

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok álláspontja a következ ő:

Továbbra is súlyos hiányossága az el őterjesztésnek, hogy nem tartja be a nemzetközileg
alkalmazott ún. n+2 szabályt, mely lehetővé tenné a megelőző 2 év adataival történő
összevetést . Ezt az elemzőnek kell megtenni, mely azonban hibalehet őségeket hordoz .
A hibalehetőségek figyelembevételével is megállapítható, hogy a Vidékfejlesztés i
Minisztérium fejezet 2013 . évi költségvetésére is érvényes az a megállapítás, hogy a
zsugorodás költségvetésérő l beszélhetünk . Egy részletekkel is megalapozott állásfoglalá s
kialakításának korlátot szab az a tény, hogy a fejezeti felhasználások háttérrészletei (dologi
kiadások, bérek szakmai szintek szerint, stb .) nem állnak rendelkezésre . A 2011-es év
agrárgazdasági jelentése is, mely a már lezárt korábbi tendenciák figyelembevételét i s
lehetővé tenné csak őszre várható .
Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény 1 .§ (1) bekezdése előírja, hogy „A központi
költségvetés évenkénti elfogadása során az Országgyűlés biztosítja, hogy . . . a nemzeti
támogatások (UMVP, TopUp) reálértéke a támogatások kiegyenlítődésének időpontjáig
megőrzésre kerül” Ez a KSH árindex alapján számolt 39,4%-os korrekciós tényezővel
2013-ban minimálisan 250 milliárd Ft kifizetésével valósulna meg . E helyett a gazdáknak
mindössze 49 milliárd Ft került kifizetésre a „folyó kiadások és jövedelemtámogatások” soro n
és 61 milliárd az ÚMVP NVT-re keresztelt soraiban .
A 2,2 % hiánycél feleslegesen alacsonyra van tervezve . Nem a hiánycél minden áron való
alacsonyan tartására kellene mindenünket feltenni, hanem egyebek mellett a magya r
mezőgazdaság potenciáljának a kibontakoztatására . Hagyni, sőt segíteni kellene a magyar
vidéket, hogy hadd segítsék ki az országot a kátyúból .
A fejezeti előirányzatok 2011 . évi 303 162 eFt-ról 2012-re 4% emelkedést mutat a
316 769 eFt értékkel, a 2013-ra tervezett 310 923 eFt azonban még nominál értéken is ismé t
csökkenést mutat.
A tervezetb ő l hiányzik annak felismerése, hogy a magyar vidék és benne a mezőgazdaságun k
egyre erősödő duális jelleget mutat . A két szegmens közötti együttműködés anyag i
eszközökkel történő ösztönzése hiányzik. Ez azt jelenti, hogy mezőgazdaságunknak van egy
határozott versenyképességet mutató szelete, mely az agrárbiznisz részeként írható le, de ezze l
párhuzamosan a vidéki lakosság egyre nagyobb rétege mindennapi megélhetési gondokkal
küzd. Ez utóbbi réteg helyzetbe hozása kifejezetten a költségvetés feladata volna, de ez
hiányzik. Talán a tanyaprogram szerény és csökken ő támogatása tétova lépés ebbe az irányba .

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag kifejtette:

A 2013-as költségvetés tervezete jól tükrözi az ország és a kormányzás állapotát . A folytatódó
megszorítások itt is érezhetőek: a legtöbb kiadási tétel stagnál, tehát reálértéken csökken az a
forrás, amit a fontos feladatok ellátására tudunk fordítani .

Természetesen ezt sem tudhatjuk biztosan : hiszen még csak a 2012-es év felénél vagyunk, a
2011-es zárszámadás még nem készült el, ezért nem tudhatjuk, hogy valójában mihez is
viszonyítunk, maradnak a bizonytalan lábakon álló el őzetes tervek .



Az agrárium legalább azt elmondhatja magáról, hogy más területekkel – például a
környezetvédelemmel – szemben 2013-ban nem csökken számottev ően a költségvetése, bár
ez leginkább csak az adminisztrációs-igazgatási kiadásokra igaz . A Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal mintegy 20%-kal több pénzb ől gazdálkodhat . A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal költségvetése látszólag nagyságrendi növekedést produkál .
Valójában azonban csak arról van szó, hogy az Orbán-kormány szokásához híve n
átszervezésekkel és átnevezésekkel próbálja leplezni a forráshiányt : a sokprofilú,
kereskedelem-ellenőrzési és ebtenyésztés-felügyeleti hatásköröket is kapó intézmény (Magyar
Élelmiszer-biztonsági Hivatal) magába olvasztja a Mez őgazdasági Szakigazgatási Hivatalt -
az élelmiszerbiztonság ellenőrzésére sem emberb ő l, sem pénzből nem jut több a korábbinál .
Eközben ehhez kapcsolódóan egy új kisadóval – az élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal – növeli k
a vállalkozók és a hivatal adminisztrációs terheit .

Az intézményi átszervezések következménye, hogy az Agrármarketing Centrum már ne m
önálló sor, hanem csak a cél megnevezésével szerepel egy összeg a fejezeti kezelés ű
előirányzatok között. Az LMP sokszor elmondta, hogy az agrármarketing, a fogyasztók
informálása, a márkaépítés fontos cél, de az Agrármarketing Centrum e téren végzett
munkáját, a források felhasználásának hatékonyságát sok kritika érte . Reméljük, hogy az
AMC megszűnésével az agrármarketingre fordított összegek felhasználása hatékonyabb lesz
az eddigieknél .

Sok fontos területen azonban a stagnálás látható csak. Kicsivel kevesebb jut tanyafejlesztésre ,
az agrárkutató intézetekre vagy a génmegőrző intézményekre .

Csökken a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának támogatása, ami azért aggasztó, mert a mos t
benyújtott bortörvény szerint lényegében hatósági feladatokat fog átvenni a jöv őben – ez
forrás nélkül nem nagyon fog menni .

A Nemzeti Földalap m űködése és kiadási struktúrája javul : 500 millió helyett 4 milliárd jut
termőföld vásárlására . Ezzel legalább nem ismétlődik meg a tavalyi elképesztő helyzet, hogy
termőföld eladásból 2 milliárd 'Ft bevételt terveztek, vásárlásra viszont csak 500 millió t
költhettek. Miközben ahhoz, hogy a kormány birtokpolitikai céljait hatékonyan
megvalósíthassa, ennél is nagyságrendekkel több forrás kellene termőföld vásárlására .
Ugyanakkor az állami földek haszonbérbe adásának pályázatai során napvilágra kerül t
visszaélések, a titkosítás, a szubjektív pontozású pályázati rendszer miatt az NFA jelenlegi
vezetését alkalmatlannak tartjuk a birtokpolitikai célok hiteles megvalósítására, ezért az LM P
csak a folyamatok megfelel ő és független átvilágítását, a visszaélések és összefonódások
kivizsgálását és a konzekvenciák szigorú levonását követ ően bízna bármennyi forrást a z
NFA-ra .

Az érdemi, bár összegszer űen nem túl nagy növekedés az osztatlan közös tulajdono k
kimérésének kereténél látszik, ahol a tavalyi, semmire sem elég 500 millióról 2 milliárdra nőtt
a keret – de ez az osztatlan közös tulajdonú földek kimérésének a kormányzati kampány utá n
költségéhez képest még mindig nagyon kevés . Nő az igyál tejet program (1,2-rő l 1,5 Mrd-ra) ,
és az iskolagyümölcs program 0,5-r ő l 1,2 Mrd-ra), ami üdvözlendő .

Ugyanakkor összehasonlításképpen : az utóbbi 3 program kerete összesen 3 milliárd forintta l
nőtt. A Kossuth-tér felújításának költsége 20 milliárd, az egykulcsos SZJA miatt kieső éves
bevétel 3-400 milliárd, az elhibázott gazdaságpolitika miatt elmaradó növekedés, és az emiat t
kieső adóbevételek is több száz milliárd forintra rúgnak .



Azaz a források szűke az elhibázott gazdaságpolitikának köszönhet ő . Következménye pedi g
az, hogy az állam nem tudja prioritásait, céljait megvalósítani a források differenciálásával ,
mert minden területen a túlélésre kell koncentrálnia . A mezőgazdaság területén is — néhány
kivételtő l eltekintve — stagnálás, az egy helyben toporgás a jellemző .

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként — az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. . (4) bekezdése
alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A következ ő, 2013. évre vonatkozó költségvetésben a bizottság közvetlen parlament i

ellenőrzési hatáskörébe tartozó polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

költségvetése lényegét tekintve változatlan . A tervezés nyilvánvalóan bázislapú, sem

komolyabb fejlesztésekre, vagy éppen érdemi visszafogásokra, a feladatellátá s

újragondolására nem kell, illetve nem lehet számítani .

Egyetlen terülte van, hol kiugró többletet tartalmaz a tervezett költségvetés az idei évhe z

képest: a terror elhárítás területe, ahol 2013. évben a létszám 858 főről 1095 főre

növekszik, és a költségvetési támogatás az idei közel 10,5 .milliárdról 13,5 milliárdra ,

vagyis közel 30%-al emelkedik .

Ez a kivételes támogatásnövekedés - miközben valamennyi szolgálatnál, vagy éppen

fontos rendvédelmi szervezeteknél a jövő évi költségvetési, illetve létszámkeretek nem

változnak - nem támogatható, és a beterjesztett költségvetés ezt megfelel ő indoklással alá

sem támasztja.

A központi költségvetés tervezésekor, vagy éppen egy konkrét költségvetési javasla t

támogatásakor nem lehet eltekinteni annak megalapozottságától, valószerűségétől, és a

kívánatos társadalompolitikai, gazdaságpolitikai céloktól .



Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Magyarország 2013 . évi központi költségvetési

törvényjavaslatáról szóló véleménye alapján komoly kétségek fogalmazhatók meg a jöv ő
évi büdzsé megalapozottságát illet ően. Nehezen vitatható, hogy a tervezési folyamat – a

politikai indíttatású – felgyorsítása növeli a gazdaság-költségvetéspolitikai kockázatokat .

Mindezek figyelembevételével az id ő előtt benyújtott, megalapozatlan várakozásokra

építő , az államháztartás szükséges reformját változatlanul megkerül ő, valamint nem

kellően részletezett és indokolt 2013 . évi költségvetési törvényjavaslat nem támogatható .

Budapest, 2012. június 26.

ile Lajos

ztonsági bizottság
tagja
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Az Országgyű lé s
Nemzetbiztonsági bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséráz szóló T7655 . számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP képvisel őcsoportjához tartozó tagjai –
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgy űlési határozat 77. . (4) bekezdése alapján – az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Mind a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak, mind a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak lényegébe n
változatlan összegű elő irányzatok mellett, vagyis reálértékben csökkenő költségvetéssel kell ellátniuk
feladataikat 2013-ban. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felhalmozási kiadásainak befagyasztása különösen
aggályos, hiszen a nemzetbiztonsági szolgálatoknak rohamosan fejlődő technológiai környezetben kel l
helytállnia . Az Információs Hivatal esetében a költségvetési javaslat bázisba építi az idei költségvetési zárolást ,
így az IH dologi kiadási elő irányzata 120 millió forinttal csökken .

A költségvetési javaslatból is kiolvasható, hogy a kormányzaton belül nem csillapodott a nemzetbiztonság i
szolgálatok felügyelete körül kirobbant presztízsharc, ami nyilvánvalóan nem segíti a szolgálatok m űködését.
Míg az előző évben benyújtott költségvetési javaslat szerint a Külügyminisztériumtól a Belügyminisztériumho z
került volna át az Információs Hivatal felügyelete, addig a 2013-as költségvetésben az IH cím már a
Miniszterelnökség fejezetben szerepel . Elfogadhatatlan tartjuk, hogy az Orbán-kormány hivatalba lépése óta a
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításának, felügyeletének szervezeti rendszerét nem szakmai szempontok ,
hanem a Fidesz erős embereinek pozíciója határozza meg . Ezért a költségvetési javaslatban szereplő , az
Információs Hivatalt érintő címrendi változását nem támogatjuk .

A 2013 . évi költségvetés egyik legnagyobb nyertese a Terrorelhárítási Központ, ami jöv ő évben 3 milliár d
forintos többlettámogatással gazdálkodhat . Miközben az összes titkosszolgálat és rendészeti szerv operatí v
műveleteinek technikai hátterét biztosító Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felhalmozási költségvetése csupán 1, 5
milliárd forint, addig a Terrorelhárítási Központ egy milliárd forinttal többet, 2,5 milliárd forintot költhe t
fejlesztésre . A rendelkezésre álló források elosztásának ezen arányát elfogadhatatlannak tartjuk .

Mindezekre tekintettel a 2013 . évi költségvetési javaslatot koncepcionálisan hibásnak, és ezért általános vitára
alkalmatlannak tartjuk.

Budapest, 2012. június 26.



Az Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás

Bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2013 . évi központi költségvetését-67 szóló T7655. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Tisztelt Bizottság !

A Fidesz-kormány rosszul id őzített, megtervezetlen és teljesíthetetlen költségvetés i
törvényjavaslatáról még az Állami Számvevőszék véleménye is rendkívül kritikus . Több
helyen kiemeli, hogy kockázatot hordoz a bevételek, az el ő irányzatok teljesíthetősége. Az
ÁSZ véleménye hemzseg a „nem megalapozott”, „részben megalapozott”, „nem teljesíthet ő”
állításoktól .

Kiemeli, hogy nem teljesíthető a hitelintézeti járadék, a cégautó-adó és az eva . Nem
megalapozott a fogyasztáshoz kapcsolt adókból a regisztrációs adó, a pénzügyi tranzakció s
illeték. Nem megalapozott min ősítésű továbbá az elektronikus útdíj bevétel összege, _

A nem megalapozottnak értékelt elő irányzatok esetében hiányoztak az adott bevételtípus
bevezetéséhez szükséges jogszabályok, nem volt megfelel ő a tervezés bázisa, hiányoztak
egyes számítások, egyéb dokumentumok, ezért sem teljesíthető a bevétel .

Érthetetlen, hogy az idei első két negyedév pénzügyi eredményeinek ismerete és az
adójogszabályok érdemi módosítása nélkül a kormány hogyan tervezi a jöv ő évi költségvetés i
számokat . Az Állami Számvevőszék rendkívül kritikus, ám szakmailag megalapozott
véleménye után megmagyarázhatatlan, hogy a kormány nem vonja vissza a javaslatát .
Megítélésünk szerint az ebben a formában elfogadott költségvetési javaslat ugyanarra a sors a
jut mint az idei, azaz elfogadását követő negyven napon belül már módosítani kellett .

A költségvetési javaslat határon túli magyarsággal összefügg ő tételei tükrözik a jelenleg i
kormányzat nemzetpolitikai kudarcait . Miután Felvidék és Kárpátalja után Erdélyben is
szembeszálltak a határon túli magyar választók a Fidesz akaratával, meg kell büntetn i
őket és csökkenteni kell a támogatásokat . Ennek köszönhető , hogy az Emberi Erőforrások



Minisztériuma fejezetén belül csökken a határon túli magyar felsőoktatási intézménye k
támogatása, csökken a határon túli oktatási feladatok támogatása, de a Közigazgatás é s
Igazságügyi Minisztérium fejezetén belül a nemzetpolitikai tevékenység támogatása is .

A Fidesz nem kíméli a saját maga által létrehozott koncentrált pénzelosztási alapot sem, a
Bethlen Gábor Alap támogatása jöv őre csökken. A Semjén Zsolt, Gál András Levente és
Répás Zsuzsa alkotta Bizottságnak a kormányon belüli érdekérvényesít ő képességét is jelzi ez
a csökkentés .

A határon túli magyarsággal összefügg ő költségvetési tételek összesítése után azt láthatjuk ,
hogy az idei évhez képest kevesebb jöv őre a határon túli magyarok támogatására .

Budapest, 2012 . június

Szabó Vilmos
országgyűlési képviselő

MSZP



Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának a törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbi k
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

Az összmagyarság érdekében el kell fogadni egy egységes nemzetpolitikai

irányvonalat, amelyet a kormányváltásoktól függetlenül mindenki kötelez ő érvényűnek érez,

hiszen ha ciklusonként új elvek és új támogatáspolitika kialakítására törekedik az adot t

kormányzat, akkor a hosszú távú építkezés helyett mindig csak próbálkozások lesznek, amel y

nem szolgálja a magyarság jövőjét .

A jelenlegi Kormány kétharmados többség birtokában a felel ős gondolkodást nem

hajlandó magáévá tenni, s őt mindenféle egyeztetés nélkül hajtja végre a saját akaratát ,

miközben folyamatosan a nemzetpolitikai konszenzus fontosságát hangsúlyozza . Ennek

köszönhetően két év kormányzás után a külhoni magyarok támogatási rendszere ezer sebbő l

vérzik. A beígért nemzetpolitikai fordulat a költségvetésben is csak a szavak szintjén található

meg, hiszen az ide tartozó sorok nagy részében komoly elvonások tapasztalhatók, tehát a

második Orbán kormány nem hogy emeli a külhoni magyarság támogatását, hanem csökkenti ,

amely szégyenteljes és elfogadhatatlan !

A gazdasági válságra hivatkozva majdnem mindenhol kevesebb a költségvetés i

keretösszeg a múlt évihez képest, csak néhány esetben egyezik meg az összeg a tavalyival ,

így még ezekben az esetekben is az inflációnak köszönhet ően a reálértékben számított

támogatási összeg csökkenésrő l beszélhetünk. Ennek ellenére Répás Zsuzsanna államtitkár-



helyettes asszony a bizottsági ülésen tagadni próbálta, hogy milliárdos nagyságrend ű

elvonással sújtják a területet .

A koncepciótlan nemzetpolitika a 2013. évi költségvetésben is tapasztalható, hiszen

továbbra is különböz ő fejezetekben, különböző minisztériumokban találhatók a határon túl i

támogatások nagy része. Sokszor előfordult, hogy egy szervezet, intézmény több forrásbó l

kapott támogatást, viszont ezt a tárcák nem egyeztették egymás között . Ezt a problémát ismét

nem sikerült feloldani .

A Bethlen Gábor Alap (BGA) 11 és fél milliárdos összege megegyezik a múlt évivel ,

ami szintén visszalépést jelent a reálérték tekintetében . Ezen az összegen is látszik, hogy a

Kormány áldozatot nem hajlandó vállalni a nemzetpolitikai célokért . Az Alapkezel ő majdnem

egymilliárdos működési kerete túlzott, viszont az összeg egy részét átcsoportosítva töb b

pályázatot lehetne pozitívan elbírálni .

A nemzeti jelentőségű intézmények BGA-ba való bevonásával a külhoni magya r

felsőoktatás múlt évi külön sorát is bevonták az Alapba. A BGA múlt évivel megegyező

költségvetési keretszáma így tovább értéktelenedett, tehát újfent elvonás tapasztalható .

Az oktatás-nevelési támogatás összege annak ellenére csökkent közel 700 milli ó

forinttal, hogy az adott összeg a tavalyi évben sem volt elegendő . A Határtalanul! program

keretösszege sem emelkedett, ami az előzetes ígéretekkel ellentétes, de természetesen a

bizottsági meghallgatáson Répás Zsuzsanna biztosított mindenkit, hogy majd jöv őre jobb lesz

a helyzet, amely kijelentése annak fényében sem tekinthet ő hitelesnek, hogy egy évvel ezel ő tt

ugyanerre a kérdésre pontosan ugyan ezt a választ adta .

A Magyarság Házának a programjai, konferenciái értékes szakmai tapasztalato t

adhatnak a terület iránt érdekl ődőknek, reményeink szerint tovább folytatják a megkezdet t

munkát.

A nemzetiségi költségvetési sorokat tekintve a költségvetési el ő irányzott számai jók,

és bár nem emelkedtek a támogatások, mégis a jelen helyzetben annak is örülni kell, hog y

legalább nincsenek elvonások ezen a területen .

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) kicsivel több, mint három milliárdo s

keretösszege igazságtalan és felháborító . A balliberális kormányok idején is hét milliárd

feletti összeg volt ebben a sorban, ehhez képest a nemzetinek és polgárinak beállított kormán y

a civilek tevékenységének visszaszorításán fáradozik .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom sajnálattal vette tudomásul, hogy

nemzetpolitikai szempontból az idei költségvetéshez képest a jöv ő évi sem mutat előrelépést ,

sőt összességében elvonásokról beszélhetünk . A külhoni támogatások nagy része kevesebb



vagy ugyanakkora, ami reálértéket tekintve csökkenést jelent . A hazai nemzetiségek

támogatása 44 millió forinttal csökkent, a civil szféra módszeres kiéheztetése é s

becsődöltetése pedig már el őző években is megfigyelhető volt .

Ezen észrevételek után természetesen a Jobbik frakció ilyen formában nem fogj a

támogatni ezt a teljesen elhamarkodott, összecsapott és indokolatlan megszorításokat ,

elvonásokat tartalmazó költségvetési javaslatot . Az idei költségvetésben is — az el őzetes

ígéretek ellenére — számos zárolás történt a nemzetpolitikai területeken, fél ő tehát, hogy a

csökkenő támogatások mellett az idei el őirányzatokkal is ugyanez fog történni, ebben

természetesen a Jobbik nem lesz partner .

Budapest, 2012 . június 26.



Az Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655 . számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának a törvényjavaslat általáno s
vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként – az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

2012. június 15-én benyújtotta a kormány Magyarország 2013-as költségvetéséne k
törvénytervezetét . Tette ezt annak ellenére, hogy semmi sem kényszerítette erre a sietségre ,
tette ezt annak ellenére, hogy mind a belső , mind a külső gazdasági folyamatok igen nehezen
kalkulálhatóak, tette ezt annak ellenére, hogy a 2012-es év „teljesülésér ől” semmilyen
fogalmunk sincs, hiszen csupán negyedéves adatok, illetve a 2012-es negyedik, ötödik hav i
adatokat az egy évvel korábbiakkal összehasonlító számok állnak rendelkezésre, tette ezt
annak ellenére, hogy szakértők intették, miszerint a korai tervezési stádium miatt a terv magas
megvalósulási kockázatokat rejt magában .
A Lehet Más a Politika sajnálattal vette tudomásul, hogy a kormány a 2012-es költségvetés i
számokhoz képest mintegy 100 millió forinttal kevesebbet akar költeni a határon túl i
magyarság támogatására, amely még távolról sem követi az inflációt .
Két új tétel jelent meg a 2013-as költségvetési tételek között . A Kárpát régió üzleti hálózat
támogatására 350 millió forintot szánnak, míg a kárpát-medencei jogsegély szolgálatra 5 0
millió forintot .
A Kárpát régió üzleti hálózatról a Nemzeti Összetartozás Bizottságának az illetéke s
döntéshozók nem tudtak semmilyen komolyan vehető és mértékadó stratégiát felvázolni, nem
is beszélve arról, hogy a Wekerle Terv és annak erdélyi részstratégiája a Mikó Terv
összehangolása még csak el sem kezdődött igazán.
A kárpát-medencei jogsegély szolgálatot az LMP már tavaly javasolta, akkor 55 milli ó
forintot szánva erre. Az elmúlt időszak egyre növekvő számú magyarellenes atrocitásai és a
jogsegély szolgálat minősége ennél jóval több pénzt igényelne.
Különösen súlyos hibának érezzük, hogy a Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának és a révkomáromi Selye István Egyetem válságo s
helyzetei, valamint a környező magyar közösségek népszámlálási eredményeinek fényébe n
még kevesebb pénz jut majd a határon túli magyar fels őoktatási intézményekre.
A kárpát-medencei autonómiák támogatásához semmilyen látható költségvetési összeg se m
tartozik. A Lehet Más a Politika összesen 190 millió forinttal támogatta volna egy, a kárpát -

OS —



A kárpát-medencei jogsegély szolgálatot az LMP már tavaly javasolta, akkor 55 milli ó

forintot szánva erre . Az elmúlt időszak egyre növekvő számú magyarellenes atrocitásai és a

jogsegély szolgálat minősége ennél jóval több pénzt igényelne .

Különösen súlyos hibának érezzük, hogy a Marosvásárhelyi Orvostudományi és

Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának és a révkomáromi Selye István Egyetem válságo s

helyzetei, valamint a környező magyar közösségek népszámlálási eredményeinek fényébe n

még kevesebb pénz jut majd a határon túli magyar fels őoktatási intézményekre .

A kárpát-medencei autonómiák támogatásához semmilyen látható költségvetési összeg

sem tartozik. A Lehet Más a Politika összesen 190 millió forinttal támogatta volna egy, a

kárpát-medencei autonómiákat népszerűsítő budapesti főiroda, valamint egy kolozsvári ,

pozsonyi és szabadkai kihelyezett irodák létesítését . Ezeknek az irodáknak a feladata

elsősorban a többségi társadalmak, másodsorban a kisebbségben él ő magyarok körében

népszerűsíteni és elmagyarázni az autonómia fontosságát, létjogosultságát, el őnyeit, amely

nélkül komolyan nem lehet venni a magyar kormány ez irányú elkötelezettségét .

Budapest, 2012. június . . . .



AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS És KUTATÁSI

BIZOTTSÁGA

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag
kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának a törvényjavaslat általános

vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként – a Házszabály

77. ' (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Általános megállapítások :

Az idei évre vonatkozó költségvetésben az oktatási kiadások részaránya történelm i

mélypontra, a GDP 5,08%-ára csökkent, ha a tavalyi évben kalkulált 2012-e s

előirányzatokhoz viszonyítunk . A 2013-as költségvetési tervezet számításai szerint, a frissebb

idei előrejelzésekhez viszonyítva (a korábbiakhoz képest is alacsonyabb finanszírozás : a GDP

4,88%-a) jövőre a GDP 5,06%-át költenénk az összes oktatási kiadásra . Bár az idei évhez

képest a tervek szerint nőni fog a GDP arányos finanszírozási arány, ez egyrészt még mindi g

alacsonyabb, mint amivel tavaly kalkuláltak az idei évre vonatkozóan, másrészt pedi g

önmagában is egy radikálisan alacsony ráfordítást jelent, ha a korábbi évekhez viszonyítunk .

Különösen fájó továbbá, hogy a felsőfokú oktatásra szánt kiadások aránya még az idei

rendkívüli mélyponthoz képest is tovább süllyedne, a GDP csupán 1,4%-ára . Mindezzel

egyértelmű a kormányzat szándéka, hogy - amint ezt már a Széll Kálmán 2 .0 tervben

kijelentette - az oktatási rendszert egy hosszú távú leszálló pályára kívánja állítani . Az LMP

számára elfogadhatatlanok az oktatási rendszereket érint ő megszorítások, a tartó s

forráskivonás, hiszen ezzel a társadalmi felemelkedés lehet őségét veszik el a fiataloktól .

Ráadásul a GDP arányos finanszírozást vizsgálva hozzá kell tenni, hogy a kormányzat

túlzottan optimista makrogazdasági folyamatokkal számol . A növekedési kockázatokra, a

bizonytalan gazdasági környezetre vonatkozó aggályait a Költségvetési Tanács és az Állami

Számvevőszék is jelezte, amikor a költségvetési tervezetet véleményezték.



Az állami-önkormányzati feladatmegosztás reformjával kapcsolatos megállapításo k

Az állami feladatvállalás új rendszere azt jelenti, hogy több százmilliárd forintot kell elvonni

az önkormányzati rendszerből, hogy az állam az új (oktatási szakmai feladatok fenntartói )

szerepét elláthassa . Az Állami Számvevőszék véleménye szerint azonban ez a forráskivonás

kockázatokat hordoz és nem kell őképpen megalapozott . Az önkormányzati feladatellátás és

finanszírozás összhangjának hiánya komoly bizonytalansági tényez ő, ami az

önkormányzatoknál megmaradó kötelezettségeket, így az oktatás terén az iskolá k

működtetését érintheti negatívan .

További súlyos megállapításunk, hogy az oktatási struktúrát alapjaiban meghatározó

jogszabályok vagy azok módosításai (pl . felnőttképzés, köznevelés) a költségvetési javasla t

benyújtásakor még nem kerültek elfogadásra. Jogszabályi megalapozottság nélkül ne m

szabadna még az új rendszerek költségvetését tárgyalni .

A Diákhitel 2 konstrukcióval kapcsolatos megállapításo k

A jövő évi költségvetési tervezet közel másfél milliárd forintot különít el a Diákhitel 2

konstrukció kamattámogatására. Az LMP szerint a felsőoktatást érintő negatív változások

okán kialakított konstrukció komoly veszélyt jelent a költségvetésre, hosszú távon jelentősen

növelheti annak hiányát . A jövőre betervezett másfél milliárd forint egy túlzottan optimist a

becslésen alapul, idővel sokkal komolyabb kiadásra lehet szükség ezen a téren .

A pedagógus-életpályával kapcsolatos megállapításo k

A folyamatos ígérgetések után a jövő évi költségvetési tervezet új elemként 73 milliárd

forintot különít el a pedagógus-életpályamodell bevezetésére, azonban ennek egy nagy rész e

már eleve meglévő tétel. Nem jelent tehát többletforrás bevonást, ugyanis a 488,2 milliárd

összbérköltségbő l 56,4 milliárdot az önkormányzatok adnak, a maradék 431 milliárd pedig a

2012-es bérköltség . A pedagógus életpályára tehát a kormány nem különít el forrást, hane m

csupán átcsoportosítja az önkormányzatoktól elvett összeget .



A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megállapítások

A 2013 . évi költségvetési tervezet szerint a gyermekétkeztetés támogatása összességében

változatlan, vagyis jövőre is 29,5 milliárd forint marad. A közétkeztetés tarthatatlan állapotai

közismertek, mégsem látjuk a megváltoztatására irányuló szándékot. Az LMP is többször

felhívta a figyelmet a rászoruló gyermekek étkezésének problémájára. A rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő gyermekek csupán ötöde (tavalyhoz képest idé n

még kevesebben) jut hozzá az ingyenes nyári étkeztetéshez . Ezt az arányt nem sikerül jövőre

sem növelni, hiszen 2013-ban is csupán 2,4 milliárd forintot különítenek el erre a célra .

Budapest, 2012. június 25.



Az Országgyűlés
Oktatási, tudományos és kutatási

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T7655. szám ú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kulturális bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő :

A 2013 .évi költségvetés semmiben nem támasztja alá azokat a kormányzat i
kijelentéseket, miszerint az oktatásra a kormányzat kiemelt figyelmet fordít . A valóság ennek
éppen az ellentéte, a közoktatás számára a 2013 .évi költségvetés kiszámíthatatlanságot é s
káoszt, a felsőoktatás számára gyorsuló ütemű leépülést hoz .
Közoktatás

A közoktatás számára 2013 az irányított szervezetlenség esztendeje . A költségvetés az
államosítás jelszavát arra használja, hogy jelent ős átcsoportosítást és forráskivonást hajtso n
végre, úgy hogy annak felel ősévé az önkormányzatokat tegye meg . A 2013 .évi évi
költségvetésben a közoktatás nem nyertes, az önkormányzatiság viszont egyértelm űen
vesztes .

A kormányzat korábban deklarált iskolaállamosítási céljait úgy hajtja végre, hogy a z
önkormányzatoktól több forrást von el — eddig helyben maradó szja, illetékbevétel, -
ugyanakkor olyan feladatokat szab meg számukra, amelyekhez semmiféle forrást nem rendel .

Az államosított önkormányzati közoktatás finanszírozására a központi költségveté s
semmiféle plusz támogatást nem biztosít, csupán az eddigi állami támogatást és a z
önkormányzati közoktatási hozzájárulást összevonja, ugyanakkor a feladatok egészét ne m
veszi át. A közoktatás költségvetési belső szerkezet súlyos feszültséget és társadalm i
konfliktust rejt magában . A közoktatás állami támogatásán belül megjelenik a pedagógus
életpályamodell finanszírozása ez az összeg azonban csupán a kezdet, törtrésze a szüksége s
teljes jövőbeli kiadásnak, amelynek biztosítására semmiféle forrás nem látszik .
Hasonlóképpen jelentős belső feszültséget okoz az a tény, hogy a korábbi önkormányzati
iskolák működtetési kötelezettsége 3 .000 lakos feletti település esetén kötelezően az
önkormányzaté, az alatt későbbi döntés eredménye, ám ehhez a kötelezettséghez illetv e
feladathoz az önkormányzatok semmiféle központi költségvetési támogatást nem kapnak,
miközben bevételeik igen jelent ős részét államosítás címén elvonják. Az intézkedéssorozat
teljesen végiggondolatlan és deklarált céljával teljesen ellentétes hatású . A költségvetésben i s
megjelölt cél szerint : „Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati
feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a
települések pillanatnyi anyagi helyzetétő l .” Szögezzük le tényként, hogy ez még sehol a
világon nem sikerült, a szufficit elosztásának problémájával „küszköd ő” Svédországban
éppúgy vannak települési alapon gyengébben és jobban teljesítő iskolák, mint a vagyoni
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kiegyenlítettségére büszke Ausztriában, ám a „fülkeforradalmi” hevület mondathat ilyeneket ,
tudjuk be ennek. A magyarországi települések nagyobb részénél azonban semmiféle saját
bevétel nincsen, olyanoknál sem, amelyek egyébként intézményfenntartó önkormányzatok .
Ezek a települések önnön bevételükb ől nyilván nem fogják tudni iskoláik működtetési
költségeit előteremteni, ha azonban ezeket a feladatokat is az állam veszi át a költségvetésbe n
meg kellene jelölni azt a forrást, ahonnan ezen működtetési költséget az állam biztosítja . A
jelen költségvetés azonban ezt nem teszi meg! Feltételezhető , hogy más, jelentősebb saját
bevétellel rendelkező önkormányzatok államosított bevételeit szánják erre a célra, ám mive l
nem tudható, hogy hány önkormányzat él azon lehet őséggel, hogy működtetési feladatát
átadja az államnak ennek költségvonzata is bizonytalan. A költségvetésből kimutathatatlan
módon, de mégis élve az újabb feltételezéssel, hogy az államosított önkormányzati sajá t
bevételek és a működtetési feladataikat az államnak átadó önkormányzatok ezen
költségigénye között nincs igen jelent ős különbség ez azt jelenti, hogy a kiegyenlítés a
különböző települési iskolák színvonala között nem a magasabb szinten realizálódik, hane m
az alacsonyon, vagyis nem az eddig jól teljesít ő iskolák színvonalára emeli a többiekét a
költségvetés mechanizmusa, hanem fordítva, elszívva a jó iskolák költségvetését a
gyengébben teljesítők szintjére kényszeríti azokét vissza . Mindez azt jelenti, hogy az
államosítás jelen költségvetésben kidolgozott finanszírozási modellje nemhogy nem ad
semmiféle garanciát a magyar közoktatás jelenlegi színvonalának emelésére, hanem bels ő
feszültségforrásai és kényszermechanizmusai révén épp veszélyezteti azt .

Felsőoktatás
A 2013.évi költségvetés a felsőoktatás területén sokkal egyértelmübb képet mutat ,

mint a közoktatás . Itt nincs szó különösebb átcsoportosításokról, bújtatott technikákról, a
költségvetés brutális egyszerűséggel újabb tízmilliárdokat von ki a fels őoktatás állami
támogatásából . A 2012.évi 157,5 milliárdos költségvetést, ami már így is jelentős
megszorítások nyomán alakult ki a 2013 .évi 134,7 milliárdra csökkenti, ami nominálisa n
15%-os megszorítás, - reálértékét tekintve közel 20% -, s ez teljesen egyértelm ű
következményekkel jár . A jövő évi költségvetés következményeként az állami fels őoktatás i
intézményekben az állami ösztöndíjas hallgatói létszám további radikális csökkenése várható .
A 2011 .évi 53 .500 főről 2012-ben 32 .330 főre csökkentett létszám tovább szűkül, így a
2013/14-es felsőoktatási tanévben további több ezerrel csökken azon hallgatók száma, aki k
állami költségen, tehát nem részösztöndíjjal, vagy nem tandíjas képzés formáiban végzik a
tanulmányaikat .

Komoly problémát jelent már középtávon is a Diákhitel 2 rendszere . A Diákhitel 2 ,
ellentétben a Diákhitel 1 szisztémájával állami kamattámogatású „termék” . A hitelt felvevő
hallgató a felvett összeg után 2% kamatot köteles fizetni, a valós kamat és a 2% között i
különbséget a költségvetés állja. Túl azon, hogy a kormánypolitika minden állampolgárt óv a
hitelfelvételtő l jelen esetben a többségében önálló jövedelemmel nem rendelkez ő hallgatókat
viszont hitelfelvételre ösztönzi, a Diákhitel 2 a költségvetési hiányt is növeli. Egyik oldalon
tehát az állam csökkenti a állami ösztöndíjas helyeket, másik oldalon hitelfelvételbe kergeti a
hallgatókat egy olyan rendszerrel, amely a központi költségvetés hiányát is növeli — az idő
előrehaladtával egyre nagyobb mértékben .

Tehát
A 2013 .évi költségvetés az oktatás területén nem megold konfliktusokat, hanem újakat

gerjeszt. A közoktatás költségvetése igen jelentős társadalmi feszültségek forrása é s
alkalmatlan arra, hogy a közoktatás színvonalát emelje, ellenkezőleg következetlenségei révén
a jelenlegit is veszélyezteti . A felsőoktatás költségvetése egyértelműen a vagyonosabb
rétegeknek kedvez . Szűkíti az állami költségen tanuló hallgatói létszámot és növeli a tandíja s
képzésben tanulók arányát . Erre azonban csak az képes, akinek jelentős vagyoni háttere van,



ellenkező esetben vagy eleve nem vállalkozik fels őoktatási tanulmányokra, vagy súlyo s
költségekbe és hitelbe veri magát .

A 2013 .évi költségvetés oktatási része szegényellenes és gazdagpárti . Minél kevesebb
pénzed van annál valószín űtlenebb, hogy diplomád lesz és minél többel rendelkezel anná l
biztosabb, hogy egyetemre jársz . Mindezek alapján az MSZP élesen szemben áll ezzel a
felfogással és a költségvetést az oktatás területén — is — elfogadhatatlannak tartja . Ennek
megfelelően az MSZP frakciója nem tartja általános vitára alkalmasnak a T/7655 . számú,
Magyarország 2013 .évi központi költségvetéséről szóló javaslatot és kezdeményezi anna k
visszavonását .

Budapest, 2012 . június 25 .



Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjai az
egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló országgyűlési határozat 77 . § (4) bekezdése alapján
– az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik el ő :

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Magyar Szocialista Párt
képviselőcsoportjához tartozó tagjai a 2013 . évi költségvetésről az alábbi kisebbségi
véleményt terjesztik elő :

A 2013 . évi költségvetés tervezete hátrányosan érinti az amúgy is rossz helyzetben lévő
önkormányzatokat, negatív hatással lesz az ott él ő emberek életére.

A 2013 . évre benyújtott költségvetési javaslat soha nem látott mértékben csökkenti a z
önkormányzatok költségvetési támogatását. Igaz ez még akkor is, ha ezzel együtt feladatokat
is elvesznek tőlük, mert az állam több forrást von el, mint amennyi feladatot átvesz .

Az Állami Számvev őszék véleménye szerint az önkormányzati alrendszer szerkezetének é s
finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavasla t
benyújtásáig nem zárult le . Az alrendszerből 464,4 Mrd Ft forrást vontak ki . Az ezt
alátámasztó háttérszámítások – az új feladatmegosztás figyelembevételével – elkészültek, d e
azok a változásokat és azok hatását nem veszik teljes kör űen figyelembe . Ezért kockázato t
hordoz, hogy a kellőképpen meg nem alapozott forráskivonás a települési önkormányzatok
egyes csoportjait nem a feladatcsökkentéssel arányosan érinti . Összességében sem átlátható ,
hogy a feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e . A feladatátrendezés
bizonytalansági tényez őinek kezelésére a törvényjavaslat 85,6 Mrd Ft összeg ű tartaléko t
irányoz elő, amelyet azonban a pályázati alapon történő felosztásig nem lehet felhasználni .
Így szűkülnek az önkormányzatok feladatainak finanszírozási lehet őségei . Ezáltal az
önkormányzatok feladatellátásának a feltételei nem biztosítottak teljes körűen és
folyamatosan, ami a működőképességet veszélyeztetheti .

Az Állami Számvevőszék nem tartotta megalapozottnak a helyi önkormányzatok általáno s
működésének támogatása (112, 7 milliárd forint) és a helyi önkormányzatok kiegészít ő
támogatásai (85,6 milliárd forint) el őirányzatokat, mert azok számításokkal ,
hatástanulmányokkal nem alátámasztottak, és az igénybevételi feltételek szabályozása lényegi
elemeit tekintve hiányos .



Részben tartotta csak megalapozottnak a települési önkormányzatok ágazati feladataina k
támogatására irányuló előirányzatot (köznevelési feladatok 156 393,5 M Ft, szociális é s
gyermekjóléti feladatok 219 965,8 M Ft, kulturális feladatok 29 466,7 M Ft )

Mindezeket ha összeadjuk azt láthatjuk, hogy az önkormányzatoknak szánt elő irányzatok
93,4%-a részben vagy egyáltalán nem megalapozott adatokon, számításokon alapulnak .

A jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatásá t
összesen 647,2 milliárd forintban állapítja meg, ami az el őző évi 1041,9 milliárd forint 62% -
a, mintegy 400 milliárd forint .

Továbbra is jelentős létszámleépítésre lehet számítani az önkormányzatoknál. Erre 6,8
milliárd forintot szán a 2013 . évi költségvetés, ami még több ezer ember elbocsátását jelenti .

A helyi adók tekintetében lényeges változás, hogy a gépjárm űadó 60%-a elvonásra kerül, (4 5
milliárd forint) és 2013-as költségvetés nem számol az idegenforgalmi adó kiegészítéssel sem .

Az önkormányzatok által beszedett illetékek teljes összege központosításra kerül .

Ezek alapján elmondható, hogy a 2013. évi költségvetés vesztesei az önkormányzatok
lesznek. A kormány az önkormányzatokkal fizetteti meg a rossz és alapvetően téves
gazdaságpolitika árát .

A T/7655. számon benyújtott a Magyar Köztársaság 2013 . évi központi költségvetéséről szóló
javaslatot a Magyar Szocialista Párt tagjai, a fentiek és az Állami Számvevőszék által leírtak
alapján, általános vitára nem tartják alkalmasnak .

A Jobbik képviselőcsoportjához tartózó bizottsági tagok véleménye :

Ez a költségvetés nem Magyarország választópolgárainak, nem a magyar adófizet őknek szól ,
hanem a nemzetközi pénzvilágnak . Komoly problémákat vet fel a tárgyalás id őpontja. Az
évnek ebben a szakaszában nem ismertek a tényadatok, még bizonytalanok a várható adatok ,
mivel 2012-nek több, mint a fele hátra van. Nem tudják a piaci szerepl ők, milyen újabb
adótörvényekre számíthatnak jövőre .
Gazdaságpolitikai szempontból elmondható, hogy növekedés helyett lényegében stagnál a
gazdaság, a jövőt megalapozó beruházások hányada tovább csökken, a GDP idén nem, jöv őre
alig nő .
A törvényjavaslatot, mellékleteit és indokolásait egyaránt az jellemzi, hogy a kormány nem
hajlandó érvényesíteni a költségvetési jog alapvet ő kritériumait.
A kiadások és a bevételek összehasonlíthatatlanok, mert a törvényjavaslat 1 .sz. melléklete
csak a 2013 . évi előirányzatokat tünteti fel, sem a 2011 . évi tényszámokat, sem a 2012 . évi
várható adatokat nem mutatja be . Nem érvényesül az egységesség és teljesség elve, hiszen a
képviselők semmiféle tájékoztatást nem kapnak arról, hogy az államháztartás központi
költségvetésén kívüli, de az állami (kormányzati) szektorba tartozó társaságok (pl : Posta) ,
intézmények (pl . NMHH), közalapítványok stb . jövő évi tevékenysége hogyan illeszkedik a
központi költségvetéshez .
Nem érvényesül az „ésszer ű részletezettség” – Alaptörvényben is deklarált – elve . Nincs
információ a fejezetek által foglalkoztatottak létszámának struktúrájáról . Csak a személyi
juttatások összevont el ő irányzata ismerhető meg, de az sem hasonlítható az előző évekéhez .
Nem tudhatja meg a képviselő, mire vonatkoznak a dologi kiadások. Óriási belső
aránytalanságok jellemzik a számszerű előirányzatokat .



Az önkormányzatoktól történő több száz Mrd-s elvonás is elfogadhatatlan. A járási
kormányhivatalok létrehozására szánt közel 30 Mrd forint biztosan nem lesz elegend ő , ezért
súlyos hibának tartjuk egyrészt az alultervezettséget, másrészt nem látjuk a szükségessé vál ó
többletforrások fedezetét . Teljes mértékben illogikus az önkormányzatok adókivetéséne k
szabályozása. Döbbenetes, hogy jelentősen csökken a gépjárműadó helyben maradó mértéke .
A korábbihoz képest 60%-kal kevesebbet kíván a kormányzat helyben hagyni, a bajt fokozza ,
hogy az önkormányzatoknak ebb ől a csökkenő mértékből kell finanszírozniuk az
adóvégrehajtás költségeit . Ezen túlmenően miért feltételezik, hogy az adóbevételeiket az
önkormányzatok növelni tudják? Ismerve a lakosság teherbíró és az önkormányzato k
adóbehajtási képességét, ez totálisan megalapozatlan .

A fentiekben foglaltak miatt a Jobbik képviselőcsoport tagjai általános vitára nem tartjá k
alkalmasnak a beterjesztett törvényjavaslatot

Budapest, 2012 . június 26 .



Az Országgyűlés
Sport- és turizmus bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséróZ szóló T/7655. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Sport és turizmus bizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Sport és turizmus bizottság Magyar Szocialista Párt tagjai a 2013 . évi költségvetésr ől az

alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Turisztikai Célelőirányzatban az előző évhez képest nem találhatunk többletforrást a
turizmus élénkítésére. Ez azért is aggályos, mert a kormány kiemelt ágazatként kezeli a
turizmus, de ez csak a szavak szintjén jelenik meg, a költségvetésben nem! A tavalyi
költségvetéshez képest a TC-ben megjelenő plusz források a Forma-1 jogdíjainak a
többletigényeként jelentkeznek, amelyet a költségvetésb ő l mindenképpen finanszírozni kell !
Ez egyben azt is jelenti, hogy a Magyar Turizmus Zrt . költségvetési támogatása nem
növekszik, nem fordíthat többet marketingtevékenységre, az országimázs növelésére . A
költségvetésben található gazdasági lépések továbbra is hátrányosan érintik a szektort . Emiatt
a turisztikai ágazat nehéz időszak elé néz 2013-ban .
A célelőirányzat felhasználása nem átlátható, a részletek megismerésére nem nyúj t

lehetőséget a költségvetési javaslat . A korábbi évekkel szemben a fejezeti indokolásban csa k

általános célok és irányok fogalmazódtak meg, ezáltal nem kaphatunk teljes képet a turisztika i
ágazat jövő évi költségvetésérő l .

A sport területen 2013-ban az elő irányzatok csökkenését tapasztalhatjuk, ami ellent mond
annak, hogy a kormányzat kiemelten kezeli a sport területét .
A sport területen presztízsberuházásokra továbbra is milliárdokat költ a kormány ,
mindemellett az el nem készült stadionok, illetve lepusztult stadionok biztonsági rendszerér e
is közel 1 milliárd forintot fordítanak .
A debreceni stadion építésére 9 milliárd forintot jut 2013-ban a központi költségvetésb ő l, ami
a jelen gazdasági helyzetben indokolatlan és igazságtalan !
2013-ban elindul a Puskás stadion és a Tüskecsarnok rekonstrukciója is, amelyekre szinté n

milliárdokat, mintegy 3,7 milliárd forintot szánnak .



A Magyar Szocialista Párt képvisel ői fontosnak tartanák, hogy a szabadidősportra és az
utánpótlásra nagyobb összegek fordítódjanak, de a 2013 . évre vonatkozó költségvetési
tervezetben nem ez tapasztalható .

A fent leírtak alapján az Országgyűlés Sport- és turizmus bizottságának MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslatot általános vitára nem tartják alkalmasnak .

Budapest, 2012. június 26.
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Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A benyújtott költségvetés társadalmilag elfogadhatatlan, megdöbbent ően dilettáns,
teljesen érzéketlen a szegények és az átlagos kereset űek helyzete iránt, szemérmetlenü l
kizárólag a magas jövedelműek viszonylag szűk rétegének kedvez, makrogazdaság i
szempontból megalapozatlan .

Fő jellemzői: drágább állam, stagnáló jóléti kiadások, nominális értelemben növekv ő
deficit, a lakosság adóterhelése 460 milliárd forinttal nő . Az állam bevételeinél
százmilliárddal nagyobb mértékben nőnek a kiadások, az államadósság 1,2%-ot csökken . Az
állami bevételnövelés azt jelenti, hogy egy átlag magyarra 46 000 forinttal több elvonás jut . A
bankok – illetve banki ügyfelek – és a pénzük több mint egyharmadát, 400 milliárdo t
elveszítő önkormányzatok szenvedik meg legjobban a 2013. évet, de a közalkalmazottak
illetményalapját és a családi pótlékot is befagyasztották . Az Országgyűlést és a
minisztériumokat nem érte el a szigor. Összességében az Orbán-kormány többet aka r
fordítani terrorelhárításra és bürokráciára, kevesebbet egészségügyre ,
családtámogatásra és kultúrára .

Mivel a következő években jelentős forrásokra lenne szükség, de az államadósság növelése
nem lehetséges, a gazdasági növekedésnek pedig semmilyen bázisa nem látszik a következ ő
évekre, marad az adóemelés és a kiadások visszafogása . A 2013-as költségvetés az
adóemelés, a gazdasági helyben járás és a jöv ő felélésének programja .

A költségvetési politika átláthatósága a 2013 . évi költségvetés előkészítése sorá n
megszűnt. Kamu költségvetés készült. Bevételeket meghatározó adótörvényeket nem
terjesztették be, a közfeladatokat nem határozták meg .

A közfeladatok államosítása miatt káosz van, az egyes költségvetési fejezetek, címek ,
előirányzatok szintje lehetetlené teszi a közfeladatok (oktatás, egészségügy) zavartalan



ellátását, illetve kiszámíthatatlan, hogy a beruházási, felújítási, szolgáltatási, m űködtetési
kiadások alakulása milyen hatással van a reálgazdaságra, ennek kockázatára .

A magas szinten beragadó munkanélküliség tetézve a felpörgő 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 élők száma, terjed a mélyszegénység .

1) Kisebb adósság több költségge l

A költségvetési javaslat megalapozatlan, ugyanis évközben, júniusra nem lehet felel ős
költségvetést összeállítani például az inflációs és a gazdasági növekedési mutatók hiányában ,
és ezek ismerete nélkül megjósolni a következ ő évi folyamatokat.

A kormány szerint 2013-ban a központi költségvetés bevételei 14 799,7 milliárd forint ,
kiadásai 15 476,979 milliárd forint, a hiány 677,277 milliárd forint lehet . A 2012. évi
költségvetéshez képest a bevételek 458,75 milliárddal, a kiadások 560 milliárddal n őhetnek, a
költségvetési deficit az erre az évre tervezett 579,16 milliárdnál nagyjából 100 milliár d
forinttal lesz több .

A kormány javaslata szerint 2013-ban a GDP-arányos költségvetési hiány 2,2% ; a GDP-
növekedése 1,6% (Reuters poll : 1%, Európai Bizottság : 1% GDP bővüléssel tervez), az
infláció 4,2% lesz, a költségvetés 8,8%-os export- és 8%-os importbővüléssel számol ,
valamint azzal, hogy a GDP értéke 30 685 milliárd forintra emelkedik.

A költségvetési törvényjavaslat szerint jöv ő év végén az államadósság 23 573,3 milliárd forint
lesz, ami a kormány által tervezett GDP 76,8%-át jelenti majd 243,8 forintos frank- és 299,4
forintos euró árfolyamon számolva. A törvényjavaslat szerint 2012-ben végén 78%-on ál l
majd az adósságszint, vagyis csökkenés lesz, de nem annyi, amennyirő l korábban szó volt . Az
adóssággal kapcsolatos állami kiadások az idénre tervezett 1176,6 milliárdról 1340,7 milliárd
forintra nőnek, ami majdnem 14%-os emelkedést jelent .

2) A 2013. évi központi költségvetés bevételei homokvárra épülne k

A központi költségvetés bevételei növekednek jövőre a kormány tervei szerint, a növekedés
forrását a fogyasztáshoz kapcsolt adók jelentős (közel 500 milliárdos) növelése adja, részbe n
annak köszönhetően, hogy a kormány három új forgalmi típusú adót (sárga csekk-adó ,
telefonadó, biztosítási adó) is bevezet .

A kormány beismerő vallomásával ért fel, az a bejelentés, hogy mindaddig, amíg az
egykulcsos adó bevezetése bárkinek is jövedelem kiesést okoz, addig kiegészítést adnak a
havi bruttó 202.000 forint alatti jövedelemmel rendelkező munkavállalóknak. Beismerése
annak, hogy az alacsony- és közepes jövedelműek adóját emelték . Beismerése annak, hogy
képtelenség volt, mindennek a következményeit a kis- és közepes vállalkozásokra terhelni .

Bár még ma is megpróbálják félrevezetni az állampolgárokat . Mert azt állítják, hogy az
adójóváírás megszüntetése az érdeküket szolgálja . Ezzel szemben adóemelés az, ha
csökkentik, majd megszüntetik az adómentes sávot, valamint növelik a munkavállalókat
terhelő járulékot .

Az állam 2011-ben az alacsony keresetűektől éves szinten 36 ezer forintot vett el a z
adójóváírás mértékének csökkentésével Ráadásul emelték a járulék befizetést is 0,5%-kal . Az
adómentes jövedelmi sáv és a szuperbruttósítás eltörlésével 2012-ben a 240.000 forintná l
kevesebb keresetűek adóját tovább emelték, keresetüket csökkentették. A dolgozók által



fizetendő járuléknövelés szintén. A kiskeresetűeknél havi 11 .000 forinttal, a közepe s
keresetűeknél 5 .000 forinttal csökkent a keresetük .

Ezt nem lehet a bérek emelésével kompenzálni . 22%-os béremelés kell ahhoz, hogy az
alacsony és közepes jövedelmű dolgozók keresetének reálértéke visszakapaszkodjon a 2010 -
es szintre .

A társadalmi igazságtalanságot tovább növelte, hogy a bevezetett családi kedvezményt a
valóban rászorult kiskeresetű gyermekes családok többsége nem tudja érvényesíteni ,
miközben az adómentes családi pótlék nem n őtt . Ezzel szemben a második kulcs eltörlése
azonnal kedvezett a gazdagoknak .

A jövő évi költségvetés bevételtúlsúlyos, mert adó- és járulékemelésekre épít . Az állam
jövőre minden megtermelt 100 forintból 50 forintot elvon a gazdaságtól, vagyis a jövő évi
költségvetésben az állami elvonás mértéke jelent ősen nő .

Új adókat vetnek ki :

â távközlési adó, ami mindenkit érint, akinek van telefonja, legyen az magánszemél y
vagy vállalat ;

âpénzügyi tranzakciós, vagyis sárgacsekk adó, amit a bankok, pénzintézetek várhatóa n
áthárítják a lakosságra és a vállalatokra, a kisebb tranzakciókat jobban terheli, így a
kispénzűeket, magyarán a szegényeket és a kisvállalkozásokat jobban sújtja ;

â a közüzemi és közszolgáltató társaságokat, s értelemszerűen a tőlük energia-, víz- és
hulladékkezelési szolgáltatást vásárló háztartásokat sújtó 11%-os új adó ;

â a biztosítási adó nehéz helyzetbe hozza a gépjármű-tulajdonosokat és a felel ősen
gondolkodókat : akik biztosítást kötöttek a lakásukra;

â elektronikus útdíj a fuvarozókat sújtja, de az ebb ől fakadó áremelést nyilván a vásárló k
fogják megfizetni a termékek árában, ráadásul félév maradt a szükséges eszközö k
kiépítésére, ami a szakemberek szerint nem elegend ő .

Az elkülönített állami pénzalapok bevételi el ő irányzata 13 milliárd forinttal alacsonyab b
az idei évhez képest, ezen belül a nemzeti foglalkoztatási alap bevételei 21 milliárddal
csökkennek .

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 74 milliárd forinttal magasabb bevételbő l
gazdálkodhatnak. A kormány tervei szerint a nyugdíjbiztosítási alap egyensúlyban zárhat,
miközben az ideihez képest feleakkora költségvetési támogatásban részesülhet . Az
egészségbiztosítási alap forrásai 51 milliárd forinttal csökkennek, ami az egyéb bevétele k
visszaesésének és a rokkantsági ellátások fedezetére a nyugdíjbiztosítási alaptól átvet t
pénzeszköz csökkenésének köszönhető .

3) Az újraelosztás nyertese a hatalom, vesztesei az embere k

Az államháztartás funkcionális kiadásait nézve kiderül, hogy a kiadások eloszlása szerint
némileg emelkednek az állam működési kiadásai, stagnálnak a jóléti kiadások, n őnek a
kamatkiadások. A jóléti kiadásokon belül az egészség pozíciói jelent ősen romlanak, a
gyógyszerkiadások az idei 277 milliárdról 198 milliárd forintra csökkennek . A
gyógyszertárakban minden meg gyógyszer lényegesen drágul, a betegeknek a kezelésük
érdekében egyre távolabbra kell utazni, ami egyre többe kerül, egyre több id ős ember
gyógyítása válik megoldhatatlanná .

Befagyasztják a szociális kiadásokat (családi pótlék, anyasági támogatás, gyes, gyed ,
gyermekvédelmi támogatások), kevesebb pénz jut a táppénzre és a munkanélküli-ellátásokra .



A támogatások leértékelése már két éve zajlik, aminek nagy szerepe van abban, hogy a
létminimum alatt él ők száma egy millióval n őtt .

Az oktatásra fordított kiadások – látszólag – n őnek, ám ez csak annak köszönhető , hogy
az oktatási intézmények finanszírozása elkerül az önkormányzatoktól és a
költségvetésben landol . A költségvetés jövőre 10 milliárd forintot szán a béremeléssel is járó
pedagóguséletpálya-modell beindítására, de erősen kétséges, hogy ez a pénz mire lesz elég ,
hiszen még szerintük is 80 milliárd forintra lenne szükség . A kormány tervei szerint a pénzt a
jövő szeptemberig nyugdíjba vonuló 18 ezer pedagógus fizetéséb ő l lehet kigazdálkodni. Az
Orbán-kormány korábban azt mondta : az életpályamodellel átlagosan 50-60%-kal n őhetnek a
keresetek. Az MSZP számításai szerint az ilyen béremeléshez egy teljes évre 280-300 milliár d
forint kellene, ami több, mint az idei költségvetési tartalék .

A nyugdíjak januárban az infláció mértékével megegyezően, 4,2%-kal emelkedhetnek.

A büdzsé legnagyobb nyertese az idén frissen megválasztott Áder János vezett e
Köztársasági Elnöki Hivatal, amely 2013-ban 46%-kal magasabb apanázsból, vagyis 1, 8
milliárd forintból gazdálkodhat. A hivatal büdzséje bő 500 millió forinttal lehet magasabb a z
idei tervezettnél (amelyben nincs benne az elnökváltás 200 milliós költsége), a növekedés fő
oka a jelent ősen kibővített apparátus .

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) büdzséje 39,7%-kal, 2 .723 milliárd
forintra nő . Az új miniszter hozott magával feladatokat a tárcához, ám a nagy növekedés az
önkormányzatok egészségügyi és oktatási intézményeinek államosításával függ össze ,
vagyis itt nem valós növekedésről, hanem feladatátvállalásról van szó .

Az Országgyűlés kiadásai 14,7%-kal, 118 milliárd forintra emelkednek, emellett külön több
mint kétmilliárd forint jut az Országgy ű lési Őrségre . Az elnöki hivatal támogatása
majdnem másfélszeresére, bár összegszerűen csak félmilliárd forinttal nő .

A nagy vesztesek az önkormányzatok lesznek, az idei 1041,9 milliárddal szemben 647
milliárd forintból gazdálkodhatnak, vagyis az elvonás 38%-os csökkenést takar . A kormány
nem elégszik meg az önkormányzati kiadások csökkentésével, ugyanis a településektő l
elvonja a gépjárműadó jelentős részét, illetve az illetékbevételeket is . Jövőre nem lesznek
önkormányzati céltámogatások sem .

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2 .874,464 milliárd forinttal gazdálkodhat, a működését
nullszaldósra tervezi a költségvetés (ez csekély növekedés az idei 2 .749 milliárdhoz képest ,
különösen annak fényében, hogy a kabinet a közszférában tömeges létszámleépítésre készül) .
Az Egészségbiztosítási Alap bevételeit és kiadásait is a 2012. évinél kisebbre tervezik : az
E-Alap jövőre 60 Mrd forinttal kevesebbet, csak 1 .675 milliárdot költhetne az idei
törvényben lév ő 1.735 milliárd után, a hiánya 25 milliárd lehet, ez tízmilliárdos csökkenés a
2012 . évi tervhez képest.

Budapest, 2012. június 25.



Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú
törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjakén t
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A 2013-as költségvetés tervezete számos tekintetben súlyos problémákkal küzd .

Az első ezek közül a tervezet benyújtásának és tervezett elfogadásának időpontja . A gyorsan

változó nemzetközi gazdasági környezetben minden hét, amivel a kelleténél korábban

fogadják el a büdzsét, növeli a kockázatokat és rontja az előrejelzések megbízhatóságát. Ez a

költségvetés év közbeni módosításához vezet, ahogy idén is láttuk – az pedig a

kiszámíthatatlan, befektetés- és növekedésellenes gazdasági környezet egyik meghatároz ó

oka .

Őszig ráadásul olyan kritikus jelentőségű kérdésekre születhet válasz, mint Magyarorszá g

megállapodása az EU-IMF párossal, vagy az eurózóna válságos helyzetű déli államainak

megmentése, és ezzel összefüggésben a közös gazdasági kormányzás eszközei . Egy

idejekorán elfogadott költségvetés nem tud reagálni ezekre a fejleményekre, vagy csak úgy ,

ha még hatálybalépés előtt szégyenszemre módosítani kell rajta – persze ez sem lenn e

példátlan a Fidesz-féle jogalkotási gyakorlatban. . .

A második alapvető probléma a költségvetés makrogazdasági prognózisának a valóságho z

való viszonya. A Költségvetési Tanács nagyon finoman úgy fejezte ki magát, hogy

„kockázatokat azonosított” ezzel kapcsolatban . Egyszerűbben fogalmazva, az 1,6%-os GDP -

növekedés a tündérmesék világában teljesülhet csupán . A Reuters elemző i átlaga 1,1, az EU



1, az EBRD 0,7%-os növekedést jelez előre Magyarországnak 2013-ra, vagyis a kormány

másfél-kétszeresen túlbecsüli a várható növekedési ütemet .

Ebből következően veszélybe kerül számos bevételi és kiadási elő irányzat megfelelő

teljesülése is . Nem véletlen, hogy a kormány által kit űzött – egyébként támogatandó mértékű

– 2,2%-os hiánycél helyett az Európai Unió becslése szerint inkább 2,9%-os lesz a deficit .

Különösen nagy okot ad az aggodalomra az új adónemekb ől várható bevételi előirányzatok

megalapozatlansága, valamint az új adók bevezetéséből következő gazdasági hatások

áttekintésének hiánya. Évek óta hiába kérjük számon a megfelelő minőségű nyilvános

hatástanulmányokat, de a kormányzati kapkodás és hozzá nem értés egyik leglátványosabb

esete a tranzakciós adó kapcsán el őadott rögtönzés és vásári alkudozás . A GDP 1%-át kitevő

adóbevétel ötletszerű bevezetése iszonyú károkat okozhat a magyar gazdaságban, és a

bankrendszer hitelezési képességének drasztikus rontásán keresztül akár recesszióba i s

fordíthatja az egyébként is nagyon harmatosnak ígérkező jövő évi gazdasági növekedést . Ez

pedig tovább csökkenő foglalkoztatást, folytatódó életszínvonal-romlást, társadalm i

leszakadást idézne elő .

Végül a legnagyobb költségvetési tételeket nézve az a társadalomkép, az a fejl ődési modell i s

nagyon aggasztó, amit szem el őtt tartva a kormány összeállította a büdzsé tervezetét.

2013-ban a magasabb jövedelműeken kívül csak a Fidesz klientúrája fog jól járni :

• A Fidesz-közeli oligarchák

• A Fidesz új földesura i

• A Fidesz közbeszerzésekbő l élő pártcége i

• A Fidesz magánhadseregei : a TEK, az Országgyű lési Őrség

• A Fidesz sportbefektető i : a fölösleges stadionberuházások kedvezményezettje i

Vesztese lesz viszont ennek a költségvetésnek szinte mindenki más, gyakorlatilag a telje s

magyar társadalom:

• A nyugdíjasok, akik jövedelmük egyre nagyobb részét kénytelenek gyógyszerr e

költen i

• A közszolgálat dolgozói, az orvosok, nővérek, tanárok és a többiek, akiket a bérek

befagyasztásával büntet, és 62 évesen mindenképp nyugdíjba kényszerít a kormány

• A fiatalok, akik már csak külföldön remélik megvalósítani terveiket, hiszen a magyar

felsőoktatás kapui lezárultak elő ttük



• A gyerekes családok, hiszen reálértéken tovább csökken a családi pótlék, a GYED, a

GYES

• Az önkormányzatok, melyek feladat és pénz nélkül értelmetlenségre ítéltette k

• A családi gazdálkodók, akik nem jutnak hozzá a földhöz és a támogatásokhoz a Fides z

új földesurai miatt

• A kisvállalkozások, akik fokozódó adóterhekkel és kormányzati tartozásokkal nézne k

szemb e

• Minden magyar állampolgár, hiszen a Matolcsy-féle gazdaságpolitika miatt a z

államadósság kamatai az egekben vannak, amit a közös kasszából kell kifizetnün k

• A ma élők mellett a jövő nemzedékek is, mivel a kormány a fenntartható fejlődést

semmibe veszi ; a megújuló energiák terjedése és a zöld beruházások helyett a z

atomlobbit támogatja.

Mindezek miatt kérjük a kormányt, vonja vissza a költségvetési tervezetet, és ősszel nyújtson

be egy gyökeresen eltérő , a társadalmi partnerek, a gazdasági szereplők és ellenzék javaslatai t

figyelembe vevő új tervezetet.

Az LMP, amely idén is elkészíti alternatív költségvetési javaslatát, szívesen nyújt segítsége t

egy reálisabb, igazságosabb és zöldebb költségvetés kidolgozásához .

(2 -
Budapest, 2012 . június



Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú

törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A többpárti parlamentarizmus íratlan szabálya, hogy az ellenzéki pártok a kormány
költségvetési törvényjavaslatát nem fogadják el (mert ők másként sáfárkodnának az ország
javaival) . A politika játékszabályai szerint azonban az elutasítás OKAIT is illik bemutatn i
(például azt, hogy mi hogyan készítenénk egy jobb költségvetést) . Ehhez kínálok muníciót .
Előzetesen megjegyzem, hogy a jelenlegi időszaknak az a gyakorlata, ami szerint MINDEN
bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy alkalmasnak találja-e a kormány költségvetésé t
ÁLTALÁNOS vitára, formális, alacsony hatásfokú, nem követi a parlament költségvetés i
jogának tradicionális gyakorlását. Nem Fidesz-találmány ugyan, de a Fidesz is folytatja, nem
tér vissza a közel évszázados (a Kiegyezést ő l a II . világháborúig tartó) magyar házszabályhoz ,
ami szerint a pénzügyi bizottság (és csak a pénzügyi bizottság!) egy-másfél hónapon á t
elemezte, bírálta, kiegészítette, módosította a következ ő évi költségvetést, majd jelentést tet t
Képviselőháznak. Ez idő alatt a Ház nem ülésezett, de pénzügyi bizottsága –
szakterületenként, fej ezetenként – TÉTELESEN áttekintette a kormány el őterjesztését .
Politikai szempontból elmondhatjuk, hogy ez a költségvetés nem Magyarorszá g
választópolgárainak, nem a magyar adófizet őknek szól, hanem a nemzetközi pénzvilágnak .
Ezért kell még nyáron a törvény, ezért túlóráztatja, csuklóztatja Orbán az Országgy űlést . Saját
képviselő it is – de az ellenzéket kiváltképpen – lekezeli ezzel épp úgy, mint amikor nem jöt t
be a politikai vitanapra . Nem őszinte. Azt mondja, normális dolog, hogy már nyáron megtudj a
az ország, milyen pénzügyi/gazdasági helyzetre számíthat jövőre. Tudja viszont, hogy itthon
szinte BÁRMIT mondhat, sőt megtehet, ha bokázik az IMF-nek, Brüsszelnek és az EKB-nak ,
és Magyarországot rákényszeríti arra, hogy MINDEN ÁRON teljesítse az adósságszolgálatot .
Ami az időzítés szakmai összefüggéseit illeti: Magyarországnak számos olyan éve s
költségvetése volt már, ami nem készült el az előző év végéig, olyan azonban – ismeretei m
szerint – még nem, amit a Képviselőház már nyáron megalkotott volna . Ennek okai :



• nyár elején még nem ismertek TÉNY-adatok (most éppen a 2011 . évi költségveté s
végrehajtásáról szóló zárszámadás, pontosabban az AUDITÁLT zárszámadás, d e
ilyen nálunk nincs, és minden jel arra mutat, hogy a Fidesz-érában nem is lesz) ;

• nyár elején még bizonytalanok a VÁRHATÓ adatok (2012-nek még több mint a fel e
hátra van!) ;

• nem tudják a piaci szereplők, milyen (újabb) adótörvényekre számíthatnak jöv őre (az
lenne persze jó, ha nem változnának év közben az adózási feltételek, ideális esetbe n
pedig több éven át sem változnának) .

Ha vázlatosan áttekintjük, hogy milyen gazdaságpolitikai lábakon áll a jövő évi költségvetés,
a fő összefüggésekről a következőket mondhatjuk :

• növekedés helyett lényegében stagnál a gazdaság ; a GDP idén nem, jöv őre alig nő
(csak 2016-ban érné el a 2008 . évi szintet); a felszeletelhető tortából itthon ráadásul
csak kevesebb fogyasztható el (a kamatkiadások több száz milliárd forintot
szivattyúznak ki az országból, a háztartások idei csökken ő fogyasztását a jöv ő évi
minimális növekmény nem kompenzálja ; a GDP kis mértékű növekedését a multik
export-dinamikája biztosítja ;

• a jövőt megalapozó beruházások hányada tovább csökken, egy gyakorlatilag
recesszióba süllyedt gazdaságból próbál meg a kormány újabb és újabb adókka l
bevételeket kifacsarni, megszorításokkal (egészségügy, nagyvárosi tömegközlekedés )
erő ltetni a fetisizált hiánycél elérését ;

• az ideihez képest kis mértékben csökkenhet az infláció ; minél távolabbi a pénzügyi év ,
annál optimistább az előrejelzés . . . (2014-ben már csak 3%-os lenne a fogyasztói
árindex); a Ft/euró árfolyam azonos mértékével való számolás jelent ős kockázat (első
sorban a Dél-európai országok pénzügyi krízise miatt) ;

• nem derül ki a tervezetb ő l, hogy mire alapozza a kormány azt az optimista becslésé t
(deklarációját), ami szerint „ a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóva l
meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a
2013-as évben " ; a reálbérek színvonala a 90-es évek elejének szintjén van, miközben
az átlag körüli szóródás - a lineáris adóztatás következtében – polarizálja a
munkavállalók élethelyzetét (a lakosság több mint egyharmada él a létminimum alatt;
nincs benne a gazdaságban a reálbérek jelentősebb növekedésének lehetősége már
csak azért sem, mert a közszférában a kormány továbbra sem tervez béremelést) ;

• az ötmillió (sőt több!) foglalkoztatott, a „tíz év alatt egymillióval több munkahely ”
jövőre is tündérmese marad ; a mese valósággá válásához (megvalósításához )
forrásokra, beruházásokra lenne szükség, mégpedig a produktív szférában, nem a
stadion-építések terén; Orbán közjogilag annektálta az országot, de a reálszférát ne m
tudja (mert azt nem lehet) törvénygyári eljárásokkal „forradalmasítani” ; a kormány
arra számít, hogy „a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban.” Ezt azonban



főként a kibővített közmunkaprogramoktól várja, amelyek egy része csupá n
pótcselekvés, a nemzeti jövedelmet nem növeli .

A törvényjavaslatot, mellékleteit és indokolásait egyaránt az jellemzi, hogy a kormány ne m
hajlandó érvényesíteni a költségvetési jog alapvető kritériumait.

• A kiadások és a bevételek összehasonlíthatatlanok, mert a törvényjavaslat 1 .sz.
melléklete csak a 2013. évi előirányzatokat tünteti fel . Sem a 2011 . évi
(tény)számokat, sem a 2012 . évi (várható) adatokat nem mutatja be, negligálja az „n-
2” mindenütt elfogadott szabályát ; megfosztja az Országgyűlést a tendenciák
megismerésének, az áttekinthetőségnek a lehetőségétő l .

• Nem érvényesül az egységesség és teljesség elve; a képviselők semmifél e
tájékoztatást nem kapnak arról, hogy az államháztartás központi költségvetésé n
kívüli, de az állami (kormányzati) szektorba tartozó társaságok (pl . Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő , MÁV, Posta stb .), intézmények (pl . NMHH), közalapítványok stb .
jövő évi tevékenysége hogyan illeszkedik a központi költségvetéshez ;

• Nem érvényesül az „ésszerű részletezettség” – Alaptörvényben is deklarált – elve .
Megfosztja a kormány a parlamentet attól a jogától, hogy a minisztériumok, fejezete k
létszámát maga állapítsa meg, jobban belelátva ez által is a kormány feladataiba, ily
módon is ellenőrizve azok teljesítését . Semmiféle információt nem kapunk a
fejezetek által foglalkoztatottak létszámának struktúrájáról . Még azon fejezetekéről
sem, amelyek közvetlenül az Országgyű léshez tartoznak. Csak a személyi juttatáso k
összevont elő irányzata ismerhető meg millió forintban, de az sem hasonlítható az
előző évekéhez . Nem tudhatja meg a képviselő, mire vonatkoznak a dologi kiadáso k
(nincsenek információk az energia-, utazás-, posta-, konferencia-, papír-, írószer- ,
bútor-, gépkocsi-, mobiltelefon-, számítógép- stb . kiadásokra) ;

• Óriási belső aránytalanságok jellemzik a számszerű elő irányzatokat . Például az
„ÁBPE Módszertani és Képzési Központ (nem tudom, mire jó ez!) működtetése ”
kiadási előirányzata 9 millió forint a NGM fejezeti kezelés ű előirányzatai között,
miközben a „Rendkívüli kormányzati intézkedések” és az „Országvédelmi Alap” 100 -
100 milliárdos kiadási előirányzata mögött gyakorlatilag nincs indokolás . Még inkább
elmondható ez a kamatkiadásokról, melyek mértéke jövőre minden eddigit
felülmúlhat (1 325 milliárd forint, ami több mint három-és félszerese a cégek –
köztük a multik – társaságiadó-bevételének) . Jó lenni tudni, mekkora az a kamat, ami
végérvényesen kiáramlik az országból, és mennyi marad itthon a hazai állampapír -
tulajdonosok jóvoltából .

• A törvényjavaslat általános indokolása egyenetlen, gépies, felszínes, helyenkén t
semmitmondó, primitív . Nincs benne meggyőző erő, nincs benne elegendő
információ a felelős döntéshez .

• A törvényjavaslat fejezeti indokolásait az esetlegesség jellemzi. Nem ismerhet ők meg
belő lük a korábbi évek adatai, általában semmit semmivel nem lehet összehasonlítani .
Az „egyedi megoldások” között jogszabály-ismertetések váltakoznak a z
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„önfényezéssel”, a teljesítmények mérésének a szándéka is hiányzik . Egyik-másik
fejezet közöl 2012. évi elő irányzatokat, összevont létszámadatokat, más még azoka t
sem. A részletességet tekintve pozitív kivételnek tekinthető az Országgyűlés fejezet ,
amely részletesebb el ő irányzatokat, létszám-adatokat is közöl, de id ősorokat (néhány
2012. évi adat kivételével) nem

Összegzésképpen : kényszer-szülte előterjesztést, nyomor-perspektívát tükröz ő költségvetés-
tervezetet kaptunk . A mögötte húzódó, mélyül ő morális válság azonban még súlyosabb, mint
a gazdasági . A Jobbik ezért nem fogja támogatni a kormány törvényjavaslatát .

Budapest, 2012. június 25.
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