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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban Költségvetés i
bizottság) – mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottsága, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága ,
Európai ügyek bizottsága, Fenntartható fejlődés bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottsága, Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi é s
rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága, Kulturális és sajtó
bizottsága, Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Nemzet i
összetartozás	 bizottsága,	 Oktatási, tudományos és kutatási	 bizottsága, Önkormányzati	 és
területfejlesztési bizottsága, Sport- és turizmusbizottsága megvitatta A Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számon
beterjesztett törvényjavaslatot .

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

Budapest, 2012 . szeptember 20 .

Dr. Nyikos László
a Költségvetési bizottság elnöke
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Az Országgyűlé s
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságána k

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2012 . szeptember
17-i ülésén a törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlés i
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: 17 igen, 7 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A bizottság többsége, figyelemmel az Állami Számvevőszék véleményére is, általános
vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot .

Budapest, 2012. szeptember 18.



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2012 . szeptember 19-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 megfelel ően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 13 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot és az Állami Számvev őszék javaslathoz készített
jelentését és az alábbi többségi véleményt alakította ki :

A Tb alapokon belül a pénzügyi egyensúlyt tekintve az E . Alap hiánya 83,4 Mrd Ft volt, ami a
tervezett hiányt (87,6 Mrd Ft) nem érte el . A Tb alapok bevételi főösszegén belül az E .Alap
bevétele 1 403 Mrd forint volt, amely 2,3 %-al haladta meg az el ő irányzatot. Az E.Alap bevételi
elő irányzata összességében 1,3%-al növekedett az el őző évhez képest .

Az E.Alap és az abból finanszírozott ellátások tekintetében jelent ős szerkezeti változások a 2011 .
évben még nem kezdődtek el . A kiadások és bevételek a 2010 . évihez hasonló szerkezetben és
nagyságrendben teljesültek.

A bevételi irányzat 42,4%-a származott a járulékbefizetésekbő l . Az 594,7 Mrd forint nagyságú
teljesítés 2,4 Mrd forinttal lett kevesebb az el ő irányzatnál . Az egyéb járulékok és hozzájárulások
összege 40,2 Mrd forintot tett ki, ez közel azonos volt az el őirányzattal (40,4 Mrd forint) .
Egészségügyi hozzájárulásból 54,3 Mrd forint bevétel származott, ez 18,4 Mrd forinttal több ,
mint az elő irányzat . A központi költségvetésb ő l származó hozzájárulások a bevételek 45,8%-át



képezték. A 642,4 Mrd forint teljesítés ugyanakkora volt, mint az el ő irányzat . Ebbő l az összegbő l
a központi költségvetésb ől járulék címén átvett pénzeszköz 637 Mrd forintot tett ki, am i
megegyezett az elő irányzattal . Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb
bevételekből származó 67,2 Mrd forint teljesítés jelent ősen meghaladta az el ő irányzatot (51,3
Mrd). Az ide tartozó bevételek legnagyobb részét a gyógyszergyártók és -forgalmazók befizetése i
adták, az 59,7 Mrd forint teljesítés 16,2 Mrd forinttal több volt, mint a törvényi el őirányzat.

Az Alap 2011 . évi kiadásainak összege 1486,5 Mrd forintot tett ki . A törvényi módosított
elő irányzathoz képest a túllépés 28 Mrd forint volt, ami alapvet ően a természetbeli ellátásokná l
felmerült többlet és a pénzbeli ellátások körében létrejött „megtakarítás” eredménye .

A pénzbeli ellátások tették ki az összes kiadás 13,5%-át, ezek nagysága 201,4 Mrd forint volt ,
ami az elő irányzatnál 31,1 Mrd forinttal kevesebb. Az ebben a kiadási csoportban képződött
„megtakarítás” mintegy kétharmad része a táppénzkiadások el ő irányzatánál keletkezett . A
táppénz együttes eredeti előirányzata 86 Mrd forint, a tényleges kiadás ennél 23,9 %-al kevesebb ,
65,5 Mrd forint volt .

Terhességi-gyermekágyi segélyre 36 Mrd forintot költött az egészségbiztosítás . Ez az összeg az
elő irányzatnál 5,6 Mrd forinttal volt kisebb .

A gyermekgondozási díj összege 89,3 Mrd forintot tett ki, ami az előirányzatnál 4,4 Mrd forintta l
kevesebb volt, amely összefügg az igénybe vev ők átlagos számának csökkenésével .

A természetbeni ellátások adták az összes kiadás 84%-át, az 1249,1 Mrd forint teljesítés az
eredeti elő irányzatot 60,3 Mrd forinttal haladta meg. Az ehhez az alcímhez tartozó legnagyob b
előirányzatot a gyógyító-megel őző ellátások kiadásai képezték, erre 770,1 Mrd forintot irányzot t
elő a törvény. Az év közben történt elő irányzat-átcsoportosításokat és a Kormány hatáskörébe n
történt módosításokat követően a teljesítés összege 806,9 Mrd forint lett .

Év végén a költségvetés helyzetének alakulása lehet ővé tette az egészségügyi intézmények
korábbról felhalmozott szállítói tartozásaik egy részének rendezését, így decemberben a hav i
finanszírozáson kívül többletforráshoz jutottak az egészségügyi szolgáltatók . Konszolidációs
támogatásra 27 Mrd forint, kereset-kiegészítésre 5,6 Mrd forint került kifizetésre .

A gyógyszertámogatásra el őirányzott összeg 343,5 Mrd forint, a teljesítés 376,9 Mrd forint volt ,
amelyből gyógyszertámogatás kiadásai jogcímen 360,6 Mrd forintot használt fel az
egészségbiztosítás . A speciális beszerzés ű gyógyszerkiadásokra (külön keretes beszerzésekre) 9, 8
Mrd forint, a méltányossági kifizetésekre 6,5 Mrd forint jutott .

A gyógyászati segédeszköz támogatására fordított összeg 50,8 Mrd forint volt, amely az eredet i
elő irányzatnál 6 Mrd forinttal nagyobb kiadást jelentett .

A Bizottság értékeli a kormányzat azon intézkedéseit, amelyekkel a nehéz gazdasági
körülmények között is biztosítani tudták az ágazat működőképességét .



A Bizottság köszönettel veszi az Állami Számvev őszék jelentését és az egészségügyi ágazat
2011 . évi működésének gazdasági feltételeir ől, eredményeiről szóló részletes elemzését,
javaslatait .

A Bizottság többsége a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
(T/8196 . szám) törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja .

Budapest, 2012. szeptember 19.
(7:1,0 U
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Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil – és

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

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

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil – és vallásügyi bizottsága a 2012.
szeptember 19-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: 12 igen 0 nem és 3
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány a költségvetés egyensúlyának meg őrzése érdekében tett intézkedései biztosították a
nemzetiségi intézmények, az egyházak, valamint a civil szervezetek támogatását. Az
Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil – és vallásügyi bizottságának többsége –
figyelemmel az Állami Számvevőszék költségvetés végrehajtásának ellen őrzéséről szóló
T/8196/1 . számú jelentésére — a Bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapjá n
arra a megállapításra jutott, hogy a Magyarország 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáró l
szóló T/8196 . számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja .

Budapest, 2012. szeptember 19 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Lukács Tamás

elnök



Az Országgyű lés
Európai ügyek bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a 2012. szeptember 17-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, 1 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottsága, a Számvevőszék vonatkozó jelentését is figyelembe vév e
megállapította, hogy a Kormány 2011-ben folytatta az örökölt strukturális problémák megoldását .
A magas államadósság, a romló versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése érdekében
a Széll Kálmán Terv fő prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedés i
potenciál, ezen belül pedig kiemelten a munkaerő-piaci aktivitás krónikusan alacsony szintjének
növelése volt .

A Bizottság megállapította, hogy a fentieknek megfelelően Magyarország európai unió s
tagságának időszaka alatt először 2011-ben sikerült a költségvetési hiányt a GDP 3 százalékában
meghatározott maastrichti küszöbérték alá leszorítani. A 2,43 százalékos költségvetési hiány
mellett szintén kiemelendő , hogy az államadósság uniós módszertan szerinti mértéke is csökken ő
pályára állt : a GDP 80,6 százalékával .

A Bizottság megállapította továbbá, hogy Magyarország nettó pozíciója tovább erősödött, hisze n
Magyarország 2011-ben 233 milliárd forint hozzájárulást teljesített az EU költségvetésébe ,
ugyanakkor a hazai költségvetésben 913 milliárd forint EU forrás jelent meg, és további közel
198 milliárd forint uniós forrás került a költségvetésen kívül magyar gazdákhoz, illetv e
termelőkhöz .



A Bizottság megállapította, hogy az uniós források abszorpciós képessége tekintetében 201 1
végéig uniós forrásvesztésre nem került sor, és a kormány elkötelezett abban, hogy ez az állapot a
jelen költségvetési periódus végéig megmaradjon .

A kormány képviselője, a Bizottság ülésén rávilágított, hogy az Európai Unió következ ő hétéves
pénzügyi keretét érintő tárgyalások során a nettó befizető és a kohézió barátai országok érdekei
állnak alapvetően szembe egymással, amelyben a magyarországi adatok megfelel ő hivatkozás i
alapot jelenthetnek a kohéziós politika megtartása érdekében .

Budapest, 2012. szeptember 17.
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Dr. Hörcsik Richárd



Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fenntarthatófejlődés bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérbl szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága a 2012. szeptember 17-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 : 11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2011-ben folytatta az előző kormányok által örökölt strukturális problémák
megoldását, amelyet a Széll Kálmán Tervvel 2011 márciusában tovább er ősített . A magas
államadósság, a romló versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése érdekében a Szél l
Kálmán Terv fő prioritásai az államadósság rátájának visszaszorítása, a tartós növekedé s
alapjainak megteremtései, ezen belül kiemelten pedig a foglalkoztatási szint emelése voltak .

A Kormány többször nem szokványos eszközöket alkalmazott . Ezek az intézkedések
elengedhetetlenül szükségesek voltak a magyar gazdaság és társadalom átfogó megújításához é s
versenyképessége fokozásához .

A vártnál hosszabbra nyúló, európai szintű gazdasági válság közepette sikernek tekinthet ő , hogy
a bruttó hazai össztermék a 2011 . év folyamán 1,6%-kal növekedett, miközben más európa i
országok esetében GDP-csökkenésről lehet beszámolni .
A kiskereskedelmi forgalom négy év után ugyan nem csökkent tovább, de a belföldi felhasználá s
továbbra sem elég erős az alacsony banki hitelaktivitás és a háztartások megnövekedett
devizahitel-terhei miatt . A nagyon kedvezőtlen pénzpiaci környezetben a fogyasztás további



zsugorodásának elkerüléséhez els ősorban a személyijövedelemadó-rendszer reformja járult
hozzá . Augusztus-szeptember folyamán a reálhozam-kifizetések, majd az ősz során – feltehetően
a gyengülő forint miatt – az erősödő bevásárlóturizmus lendítette meg a forgalmat . Ugyanakkor
egyes tényezők – forintárfolyam, infláció – hatása a fogyasztásra negatívan hatott, amit
felerősített a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó bizalmi indexek csökkenése . Ezek
eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált . A beruházásokat illetően, a tartósan
gyenge belső kereslet miatt a belső piacra termelő iparágakban, valamint a bankszektorban is
alacsony volt a beruházási dinamika . Összességében a bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,5%-ka l
csökkent 2011-ben .

A fogyasztói árak 3,9%-os növekedése mellett a reálkereset, azaz a keresetek vásárlóértéke 5,8% -
kal emelkedett egy év alatt.
2011-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javult
Magyarország küls ő egyensúlya. Míg 2010-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 6,3%-át érte el ,
2011-ben a többlet 7,2% volt. Az áruk és szolgáltatások egyenlegének számottevő javulása a
folyó fizetési mérleg egyenlegében is tükröz ődött, a 2010. évi 1,2%-os többlet után 2011-ben
1,4%-os aktívum alakult ki .
2011-ben az államadósság rátája 80,6%-ra mérséklődött . 2011 első felét a kockázatvállalás i
hajlam javulása jellemezte, azonban az év vége felé többek között az euróövezet
adósságproblémáinak súlyosbodása az állampapírhozamok emelkedését eredményezte . Ennek
ellenére kisebb piaci turbulenciákon kívül az állampapírpiac stabilan működött az év során . A
nyugdíjpénztári vagyon átvétele is jelent ős hatással volt az államadósság alakulására, a
visszalépők által felhalmozott magánnyugdíj-pénztári vagyon 2011 . májusban-júniusban került á t
az erre a célra létrehozott Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaphoz. Az Alap kezdeti
vagyona a GDP mintegy 10,5%-át tette ki, amelyhez a későbbiekben kisebb összegben még
érkezett vagyonelem .

A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglaltakkal összhangban a tárca 2011-be n
egyrészt folytatta a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosította a hazai ,
EU-s és nemzetközi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokból adód ó
kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen sikerült el őrelépnie a Program céljai
megvalósításának elősegítése érdekében .

1) A lakosság életmin őségének és a települési környezetminőség javítás a

2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztés i
Minisztérium együttműködésével kiadásra került az Ivóvízminőség-javító Program
felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29 .) Korm. határozat, melynek hatására megnőtt az
ivóvízminőség-javítással érintett önkormányzatok pályázati aktivitása . Az Ivóvízminőség-javító
Program végrehajtása az egészséges ivóvíz biztosítása által hozzájárul a közegészségügyi helyze t
javításához és a településfejlesztési célok megvalósításához . 2011-ben mintegy 13 ezer lakost
érintő beruházások zárultak le . A csatornázás, szennyvíztisztítás és iszapelhelyezés a nemzet i
fejlesztési program 2002. évi indulásához képest több mint 30%-os növekményt eredményezett ,
több száz milliárd forintos ráfordítással . 2011 márciusában sikeresen lezárult az Észak-pest i
Szennyvíztisztító Telep III . fokozatának (nitrogén- és foszforeltávolítás) próbaüzeme, ezze l
tovább javítva a Duna vízminőségét . A szennyvíztisztító telep 700 .000 fő t szolgál ki . 1,3 millió
lakosegyenérték szennyezőanyag-eltávolítási kapacitással .



Megjelent a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 . évi LXXXV. törvény, melynek célja a
termékdíjköteles termékekb ő l képződött hulladékokkal kapcsolatos iparág megújítása, a többször
felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása (újrahasználat), valamint a
hulladékhasznosítás mértékének megnövelése . 2011 szeptemberében létrejött az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség, mely kizárólagos közvetít ő szervezet a termékdíjköteles
termékekbő l képződött hulladékokkal kapcsolatos iparágon belül . A kötelezettek továbbra i s
választhatják az egyéni hulladékkezelési teljesítést, vagy a termékdíj megfizetésén keresztül a z
OHU általi kollektív teljesítést . A tárca 2011 végén nyújtotta be az Országgyűlésnek a
hulladékról szóló törvényjavaslatot, melynek célja a hulladékképz ődés megelőzése, az erőforrás-
felhasználás negatív környezeti hatásainak csökkentése, a szennyez ő fizet elve és az életciklus-
szemlélet érvényesítése, továbbá egy hatékonyabb szankciórendszer alkalmazása .

A „TE SZEDD 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” kampány keretében 2011 . május
21-én közel 2 .000 helyszínen, mintegy 160 ezer önkéntes 2 .000 tonna illegálisan elhagyott
hulladékot gyűjtött össze. Az akciót a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási é s
Igazságügyi Minisztérium, valamint az Onkéntes Központ Alapítvány szervezte .

A Kormány elfogadta az országos kisméretű szálló por (PM IO) csökkentési intézkedés i
programot. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és a laboratóriumi háttér
továbbfejlesztését a Svájci—Magyar Együttműködési Program keretében elnyert támogatá s
biztosítja. A 100 ezer főnél népesebb városokban a stratégiai zajtérkép és a zajcsökkentés i
intézkedési terv készítését KEOP-támogatás segítette .

2) A természeti értékek és területek védelm e

Az országos jelentőségű védett természeti területek összes kiterjedése 2010-hez képest 215,7 6
hektárral növekedett . 2011-ben 2 új természetvédelmi terület (Tétényi-fennsík TT, Zabanyik-
hegy TT) létesítésére, valamint 2 védett természeti terület (Pusztaszeri TK, Cégénydányádi park
TT) bővítésére került sor. A 2011 . októberi kétoldalú biogeográfiai szemináriumon az Európa i
Bizottság megállapította, hogy Magyarországon a lefedettség minden jelöl ő faj és élőhely
tekintetében megfelel ő , vagyis új Natura 2000 terület kijelölését nem írta el ő . Magyarország
ezzel az „új tagországok” közül elsőként zárta le a Natura 2000 hálózat kijelölésének folyamatát .
A Kormány 2011 végén 450 millió forintot biztosított az Orségi Nemzeti Park Igazgatósá g
számára a nemzeti park területén található, feltételezhet ően zsebszerződéses földhasználatta l
érintett védett természeti területeket miel őbb állami tulajdonba vételére . Folytatódott a Nemzet i
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer működtetése ,
továbbfejlesztése . Az NPI-knél 2011-ben 360 fő közfoglalkoztatott alkalmazása valósult meg .
Folytatódott az ökoturisztikai beruházások megvalósítása (pl . Fertő tó) .

3) Vízkészletek védelme és fenntartható hasznosítása

Az ivóvízbázis-védelmi program folytatását EU-s és hazai források biztosították . Az Országo s
Környezeti Kármentesítési Program keretében a szennyezett területek kármentesítése EU- s
támogatással folytatódott. Folytatódtak a térségi vízrendezési, vízmin őség-javítási,
belvízrendszer-rekonstrukciós és rehabilitációs fejlesztések . Az ár- és belvízbiztonság javításáho z
járult hozzá, hogy 2011-ben több mint 200 kilométernyi csatorna kotrása és 19 szivattyútele p
felújítása fejeződött be a Tiszántúlon . A Kormány elfogadta a Komplex Tisza-tó és a Mosoni -
Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja projekteket .



4) Környezeti oktatás, nevelés, szemléletformálás, a fenntartható termelés és fogyasztá s
elősegítés e

2011-ben 178 óvoda kapta meg a Zöld Óvoda címet (velük együtt az országban összesen 53 4
óvoda büszkélkedhet ezzel a címmel) . A Zöld Óvodákban központi szerepet kap az egészsége s
életmódra és a környezettudatosságra nevelés . Az ökoiskola-hálózat szintén b ővült 234
intézménnyel, így 543 iskola tagja a hálózatnak . A Zöld Forrás pályázat keretében a zöld civil
szervezetek több mint 100 pályázata 116 millió forint támogatást kaptak, pl . természetvédelmi
feladatok megvalósítására, környezeti nevelésre és szemléletformálásra . A Kormány elfogadta a
Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiát, amely a környezettechnológiák hazai
elterjesztésének ösztönzésével a környezetvédelmi és a foglalkoztatási célok összehangolásá t
szolgálja .

Budapest, 2012 . szeptember 17.



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2012 . szeptember 17-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, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2011-ben folytatta az el őző kormányok által örökölt strukturális problémák

megoldását, amelyet a Széll Kálmán Tervvel 2011 márciusában tovább erősített . A magas

államadósság, a romló versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése érdekében a Szél l

Kálmán Terv fő prioritásai az államadósság rátájának visszaszorítása, a tartós növekedé s

alapjainak megteremtései, ezen belül – kiemelten - a foglalkoztatási szint emelése voltak .

A Kormány ehhez többször nem szokványos eszközöket alkalmazott . Ezek az intézkedések

elengedhetetlenül szükségesek voltak a magyar gazdaság és társadalom átfogó megújításához é s

versenyképessége fokozásához .

A vártnál hosszabbra nyúló, európai szint ű gazdasági válság közepette sikernek tekinthet ő , hogy

a bruttó hazai össztermék a 2011 . év folyamán 1,6%-kal növekedett, miközben más európai

országok esetében GDP csökkenésről lehet beszámolni .



A kiskereskedelmi forgalom négy év után ugyan nem csökkent tovább, de a belföldi felhasználá s

továbbra sem elég erős az alacsony banki hitelaktivitás és a háztartások megnövekedet t

devizahitel-terhei miatt . A nagyon kedvez őtlen pénzpiaci környezetben a fogyasztás tovább i

zsugorodásának elkerüléséhez elsősorban a személyi jövedelemadó rendszer reformja járult

hozzá. Augusztus-szeptember folyamán a reálhozam kifizetések, majd az ősz során – feltehetően

a gyengülő forint miatt – erősödő bevásárló turizmus lendítette meg a forgalmat . Ugyanakkor

egyes tényezők – forintárfolyam, infláció – hatása a fogyasztásra negatívan hatott, ami t

felerősített a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó bizalmi indexek csökkenése . Ezek

eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált . A beruházásokat illetően, a tartósan

gyenge bels ő kereslet miatt a belső piacra termelő iparágakban, valamint a bankszektorban i s

alacsony volt a beruházási dinamika . Összességében a bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,5%-ka l

csökkent 2011-ben .

A fogyasztói árak 3,9%-os növekedése mellett a reálkereset, azaz a keresetek vásárlóértéke 5,8% -

kal emelkedett egy év alatt.

2011-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javul t

Magyarország külső egyensúlya. Míg 2010-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 6,3%-át érte el ,

2011-ben a többlet 7,2% volt . Az áruk és szolgáltatások egyenlegének számottev ő javulása a

folyó fizetési mérleg egyenlegében is tükröződött, a 2010. évi 1,2%-os többlet után 2011-ben

1,4%-os aktívum alakult ki .

2011-ben az államadósság rátája 80,6%-ra mérsékl ődött. 2011 első felét a kockázatvállalási

hajlam javulása jellemezte, azonban az év vége felé többek között az euróövezet

adósságproblémáinak súlyosbodása az állampapírhozamok emelkedését eredményezte . Ennek

ellenére kisebb piaci turbulenciákon kívül az állampapírpiac stabilan m űködött az év során. A

nyugdíjpénztári vagyon átvétele is jelentős hatással volt az államadósság alakulására, a

visszalépők által felhalmozott magánnyugdíj-pénztári vagyon 2011 . májusban-júniusban került át

az erre a célra létrehozott Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaphoz. Az Alap kezdeti

vagyona a GDP mintegy 10,5%-át tette ki, amelyhez a későbbiekben kisebb összegben mé g

érkezett vagyonelem .

2011-ben folytatódott a foglalkoztatottak számának 2010 augusztusában megindult (éves alapo n

számított) növekedése : a vállalati jövedelmez őség lassú helyreállásával párhuzamosan nagyob b

lendületet vett az elsődleges munkaerőpiac foglalkoztatása is . A munkanélküliek száma egy é v

alatt 7 ezer fővel csökkent, amelyre a gazdasági-pénzügyi válságot megel őző idők óta nem volt



példa. A gyermekek után járó adóalap-kedvezményt is figyelembe véve a nettó átlagkeresete k

2011-ben nemzetgazdasági szinten átlagosan 9,9%-kal haladták meg a 2010 . évi szintet . A

fogyasztói árak 3,9%-os növekedése mellett a reálkereset, azaz a keresetek vásárlóértéke 5,8% -

kal emelkedett egy év alatt .

A 2011 . január 1-jével bevezetett új családi adóalap-kedvezmény jelent ős mértékben befolyásolta

már az egygyerekes családok nettó keresetét is, ez a pozitív hatás a gyermekek számának

emelkedéséhez vezet . Mindemellett módosultak a személyi jövedelemadó- és munkavállalót

terhelő nyugdíjjárulék-szabályok. E változások az egyes kereseti kategóriákban jelent ősen eltérő

hatást gyakoroltak a munkavállalók nettó keresetére . A 293 440 forintnál kevesebb havi brutt ó

illetménnyel rendelkezők nettó illetménye csökkent volna, ha nem növekedett a bérük, illetve a

családi adókedvezményre sem voltak jogosultak. Ezért a Kormány 2010 novemberében arró l

döntött, hogy 2011-ben a közszférában kerüljön sor kompenzációra, annak érdekében, hogy a

dolgozók nettó, kézhez kapott rendszeres keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- és

járulékváltozások egyébként hátrányosan érintenék a munkavállalókat .

A kompenzáció családi adókedvezményhez kötött mértékét, az érintettek körét, kifizetéséne k

módját kormányrendelet rögzítette . E rendelet meghatározta a kompenzáció kifizetéséhe z

szükséges támogatás biztosításának feltételeit, továbbá tartalmazta a foglalkoztatott család i

adókedvezményre vonatkozó nyilatkozatának részletes szabályait is .

2011-ben a költségvetési törvény a Munkaerő-piaci Alap (MPA) bevételi előirányzatát 337, 2

milliárd Ft-ban, kiadási elő irányzatát ugyancsak 337,2 milliárd Ft-ban határozta meg . Az Alap

2011 . évi költségvetési törvény szerinti tervezett egyenlege ennek megfelel ően nulla forint volt.

Az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében az év közben elfogadott, a költségvetés i

törvény módosításáról szóló törvény szerint a Munkaerő-piaci Alap 2011 . évi költségvetés e

módosult : az MPA bevételi el ő irányzata változatlanul 337,2 milliárd Ft-ban, kiadási el ő irányzata

311,9 milliárd Ft-ban került meghatározásra . Ezzel az Alap 2011 . évi tervezett egyenlege 25, 3

milliárd Ft-ra változott . A 2011 . évi bevételek tényleges összege 330,1 milliárd Ft volt, amely 2, 1

százalékkal maradt el a tervezettő l . A tényleges kiadások összege 283,4 milliárd Ft-ot tett ki, e z

az összeg 9,2 százalékkal volt kevesebb a módosított elő irányzatnál . Mindezek eredményeként a z

MPA 2011 . évi egyenlege 46,7 milliárd Ft lett, ami a kiadásoknak a bevételekénél nagyob b

mértékű elmaradása következtében alakult ki . Az MPA foglalkoztatási alaprészéb ő l 25,8 milliárd

Ft kiadás realizálódott .



Az alaprészen belül, a munkaügyi központokhoz decentralizált keretb ő l a foglalkoztatáspolitikai

aktív eszközök működtetése során 20,6 milliárd Ft került kifizetésre .

Ebből a munkaerő-piaci képzések elősegítésére 7,2 milliárd Ft-ot fizettek ki a munkaügy i

központok. (Munkaerő-piaci képzésben 22 ezer fő részesült)

A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokra 4 milliárd forint került felhasználásra . (18,6

ezer fő foglalkoztatása valósult meg)

Az önfoglalkoztatás megvalósításához – pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásokra – 2, 3

milliárd Ft került kifizetésre . (több mint 6 ezer fő volt érintett az önmaga foglalkoztatását

elősegítő támogatásban.)

Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására az elmúlt évben 1,4 milliárd Ft kerül t

kifizetésre .

A munkaerő-piaci programok működtetése során 0,8 milliárd Ft kiadás realizálódott. (a

bérköltség-támogatással érintett létszám közel 1,2 ezer fő volt. )

A munkahelyek meg őrzésére ugyancsak 1,3 milliárd Ft-ot folyósítottak a decentralizált keretb ől a

munkaügyi központok. (Az ily módon bértámogatással megőrzött munkahelyeken közel 6,2 ezer

fő dolgozott . )

A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzéséne k

támogatására 2011-ben 2,3 milliárd Ft került felhasználásra . (amellyel mintegy 4,3 ezer fő

foglalkoztatása valósult meg)

A mobilitási támogatások (egyéni és csoportos személyszállítás) ráfordítása 2011-ben minteg y

0,1 milliárd Ft-ot tett ki, ami a munkahelyre való eljutás támogatásával járult hozzá több mint

900 fő munkanélküli elhelyezkedéséhez .

Az összes kiadás 3 százaléka, összegében 0,7 milliárd Ft a közhasznú foglalkoztatás előző évről

áthúzódó kötelezettségeire került kifizetésre . (a résztvevők érintett létszáma 5,2 ezer fő volt)

A foglalkoztatási alaprész központi keretéb ől kifizetett összeg 5,2 milliárd Ft volt 2011-ben,

amelynek felhasználását döntő részben a munkahelyteremtő támogatások határozták meg .

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatását segítő

központi pályázati program 2011-ben 5 milliárd Ft keretösszegben került meghirdetésre .

A központi pályázatra a munkaügyi központokhoz közel 900 pályázat érkezett, 10 milliárd Ft

támogatási igénnyel . A keretösszegből a munkaügyi központok értékelése és javaslata alapján

381 pályázó részesült vissza nem térítend ő támogatásban . A vállalkozások 3,1 ezer új munkahely



kialakítását, és a munkahelyeken 2,4 ezer álláskereső legalább két év időtartamú foglalkoztatását

vállalták.

A „Közfoglalkoztatás kiadásai” jogcímen kifizetett összeg 59,8 milliárd Ft-ot tett ki . A 2011 . évi

költségvetéspolitika kiemelt feladata volt, hogy az államot a közérdek szolgálatába állítsa, ennek

érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a munkahelyteremtést, a Nemzet i

Közfoglalkoztatási Program elindításával . A korábbi - a közcélú, illetve a közhasznú

munkavégzés közmunkaprogramok támogatása helyett létrejött az egységes közfoglalkoztatá s

rendszere. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósított közfoglalkoztatá s

kiadásainak finanszírozásához a Munkaerő-piaci Alap 64,0 milliárd forint támogatásban

részesült, a kifizetés 59,8 milliárd forint lett. A programokban érintett létszám összességébe n

meghaladta a 268 ezer fő t . Az önkormányzati rövid és hosszabb id ő tartamú közfoglalkoztatásra

31,2 milliárd Ft, az országos programok keretében megvalósult közfoglalkoztatásra 18 milliárd

Ft, az értékteremtő programokra 2,1 milliárd Ft ráfordítás realizálódott . (A közfoglalkoztatá s

2011 . július 1-jétől a belügyminiszter felelősségébe tartozik, ezzel összefüggően a

Belügyminisztérium fejezetében létrehozott közfoglalkoztatás támogatását elősegítő fejezeti

kezelésű elő irányzat javára az MPA-ból év közben 8,5 milliárd Ft átadásra került . )

A TAMOP 1 .1 . Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások, valamint 1 .2. Foglalkoztatást

ösztönző normatív támogatások intézkedései elő és társfinanszírozás keretében, szintén a

Munkaerő-piaci Alapból kerülnek lebonyolításra. Az MPA előfinanszírozásával megvalósuló ,

előbbiként említett intézkedés keretében 19,8 milliárd Ft kifizetése történt meg 2011-ben . A

projekt zárását követően, 2011 . május 1-jével a Nemzetgazdasági Minisztérium a lezárult projekt

folytatásaként elindította a TÁMOP 1 .1 .2 . - 11/1 és TÁMOP 1 .1 .4 . projekteket a konvergenci a

régiókban, illetve a közép-magyarországi régióban . A projekteket a megyei/fővárosi

kormányhivatalok munkaügyi központjai hajtják végre . Az előbbi projekt 2011 . évi kiadásai 8,7

milliárd Ft-ot, az utóbbi projekté 0,7 milliárd Ft-ot tettek ki .

A Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások intézkedés megvalósítása során a START+ é s

START Extra programok keretében igényelt járulékkedvezmények megtérítésére 9,8 milliárd F t

került kifizetésre. START+ kártya igénybevételével havonta átlagosan mintegy 29-30 ezer fő ,

START Extra kártyával 27-28 ezer fő foglalkoztatására került sor. Az MPA további önálló

elő irányzatából járulékkedvezmény megtérítésre – a pályakezd ő fiatalok START-kártyával



történő foglalkoztatása esetén igényelhető járulékkedvezménnyel összefüggésben – 5,1 milliár d

Ft összegű kifizetés realizálódott az év folyamán. A START-kártyával foglalkoztatottak hav i

átlagos létszáma 2011-ben mintegy 37-38 ezer f ő volt .

A szolidaritási alaprészb ő l az álláskeresési támogatásokra 124,5 milliárd Ft került kifizetésre

2011-ben. Az álláskeresési járadékban részesültek havi átlagos létszáma közel 111 ezer f ő volt ,

az álláskeresési segélyt igénybevettek havi átlaglétszáma meghaladta a 98 ezer f őt .

A képzési alaprészből szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos kifizetésekre 27,9 milliárd F t

felhasználására került sor. Ebbő l a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszaigényléseir e

16,6 milliárd Ft, szakképzési és feln őttképzési célú feladatokra együttesen 4,7 milliárd Ft kerül t

kifizetésre . A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjakra fordított összeg 3,3 milliárd Ft-ot, a Nemzet i

Tehetség Programra 1,5 milliárd Ft-ot, a határon túli magyarok szakképzésének, felsőoktatásának

és felnőttképzésének támogatására 1 milliárd Ft-ot tett ki .

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben fennálló ,

kiegyenlíthetetlen munkabér- és végkielégítés-tartozásának fedezetére a bérgarancia alaprészb ő l

5,4 milliárd Ft került kifizetésre . 2011-ben a felszámolók által benyújtott és támogatásban

részesült kérelmek száma közel 4,9 ezer darab, a támogatott létszám több mint 22 ezer fő volt .

A korábban megállapított korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán – a korengedménye s

nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és folyó kiadások különbözeteként – keletkezett hián y

kiegyenlítésére a zárszámadási törvény elő írása alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 1, 2

milliárd Ft átadása történt meg .

Az EU társfinanszírozásra átadott összeg 2011-ben 4 milliárd Ft volt, ami a foglalkoztathatósá g

fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése prioritás megvalósítására szolgált .

Az illetmények a központi intézkedések következtében nem emelkedtek, változatlan maradt a

hatályos közalkalmazotti illetménytábla és illetménypótlék számítási alapja (20 000 forint) ,

valamint a köztisztviselői illetményalap (38 650 forint), míg a kötelez ő legkisebb munkabér

(minimálbér) összege havi 78 000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illet ő leg

középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált

bérminimuma havi 94 000 forintra emelkedett .

Budapest, 2012 . szeptember 17 .
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Az Országgyű lé s
Fogyasztóvédelmi bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CL= törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága a 2012. szeptember 17-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 :

A Kormány 2011-ben folytatta az el őző kormányok által örökölt strukturális problémá k
megoldását, amelyet a Széll Kálmán Tervben ismertetett . A magas államadósság, a romló
versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése érdekében a Széll Kálmán Terv f ő
prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési potenciál, ezen belül pedi g
kiemelten a munkaerő-piaci aktivitás krónikusan alacsony szintjének növelése volt . A Kormány a
konszolidáció során többször nem szokványos eszközöket alkalmazott, ám ezek a fennálló
strukturális problémák megoldásához és a szuverén adósságválság hazánkra átgyűrűző hatásainak
kezelésére, nemcsak hogy indokoltak, de szükségesek is voltak.

A vártnál hosszabbra nyúló, európai szint ű gazdasági válság közepette sikernek tekinthető, hogy
a bruttó hazai össztermék a 2011 . év folyamán 1,6%-kal növekedett, miközben más európai
országok esetében GDP csökkenésrő l lehet beszámolni .

A kiskereskedelmi forgalom négy év után ugyan nem csökkent tovább, de el kell ismerni, hogy a
belföldi felhasználás továbbra is gyenge maradt az alacsony banki hitelaktivitás és a háztartáso k
megnövekedett devizahitel-terhei miatt . A nagyon kedvezőtlen pénzpiaci környezetben a
fogyasztás további zsugorodásának elkerüléséhez els ő sorban a személyi jövedelemadó rendszer



reformja járult hozzá . Augusztus-szeptember folyamán a reálhozam kifizetések, majd az ősz
során – feltehetően a gyengülő forint miatt – erősödő bevásárló turizmus lendítette meg a
forgalmat. Ugyanakkor egyes tényezők – forintárfolyam, infláció – hatása a fogyasztásra
negatívan hatott, amit felerősített a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó bizalmi indexe k
csökkenése. Ezek eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált . A beruházásokat
illetően, a tartósan gyenge bels ő kereslet miatt a belső piacra termelő iparágakban, valamint a
bankszektorban is alacsony volt a beruházási dinamika. Összességében a bruttó állóeszköz-
felhalmozás 5,5%-kal csökkent 2011-ben .

Bizakodásra adhat okot ugyanakkor, hogy 2011-ben folytatódott a foglalkoztatottak számána k
2010 augusztusában megindult (éves alapon számított) növekedése : a vállalati jövedelmez őség
lassú helyreállásával párhuzamosan nagyobb lendületet vett az els ődleges munkaerőpiac
foglalkoztatása is . A munkanélküliek száma egy év alatt 7 ezer fővel csökkent, amelyre a
gazdasági-pénzügyi válságot megelőző idők óta nem volt példa . A gyermekek után járó adóalap -
kedvezményt is figyelembe véve a nettó átlagkeresetek 2011-ben nemzetgazdasági szinten
átlagosan 9,9%-kal haladták meg a 2010 . évi szintet .

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban NFH), melynek szervei 2011 . január 1-tő l
a területi Kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként m űködtek, kimagasló eredményeket értek
el fogyasztóvédelmi szakterületen . A hatásköri változások, az új szakmai kihívások, a
megváltozott gazdasági környezet miatt, kiemelt figyelmet szánt a szakmai munk a
megreformálásra. Az elsődleges cél a hatékony feladatellátás mellett az egységes jogalkalmazás
magas színvonalú megvalósítása volt . Az NFH 2011-ben a felügyeletét ellátó miniszter által
jóváhagyott Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában(EVP) el ő írt munkát maradéktalan teljesítette .

Az NFH 2011-ben is kiemelt figyelmet fordított a gázszolgáltatás és villamos energi a
szolgáltatási szektor ellenőrzésére. Az ellenőrzések során kiemelt szempont volt, a fogyasztó k
anyagi érdekeinek fokozott védelme . A szolgáltatás-ellenőrzési területen a legtöbb feladatot a
közüzemi intézmények tevékenységével kapcsolatos ellenőrzések jelentették. A hatóság 2011 -
ben is kiemelt figyelmet szánt a legveszélyeztetettebb korosztály érdekeinek védelmére, illetve az
újszerű kereskedelmi formák – az árubemutatóval egybekötött termékforgalmazás, az internete n
történő vásárlás, csomagküld ő szolgáltatók- ellenőrzésére .

Az intézmény eredeti kiadási a tárgyévben 836,4 millió forint volt, amely az év során 1 279, 5
millió forintra módosult, és a teljesítés 1 191,9 millió forintban alakult . Az NFH létszáma 155 fő
volt, amirő l a 2011 . évi költségvetés is rendelkezett, év végéig megüresed ő álláshely nem volt.
Intézményi beruházásokra 71,4 millió forintban került sor . A 2011 . évi gazdálkodás elszámolás a
során 100,2 millió forint maradvány keletkezett . A fentiek értelmében a hatóság 2011-ben i s
megfelelően el tudta látni feladatait az intézménynek szánt költségvetési keretb ő l . A jövőben is
kiemelt figyelmet kívánnak szentelni a fogyasztók széles körének tájékoztatására, a védett
korosztály fogyasztói átverésektő l való megóvására, valamint a közszolgáltatókkal szembeni
hatékony érdekvédelem megvalósítására .

Az NFH 2011-ben is a 2007. év közepén elfogadott III . Középtávú fogyasztóvédelmi politik a
irányelveinek szem előtt tartásával végezte munkáját .



A Békéltető Testületek működésére 300,0 millió forint került elkülönítésre a 2011 . évi
költségvetésb ő l . A testületek elsődleges célja a fogyasztók és a szolgáltatók közötti megegyezé s
segítése, a bírósági eljárás elkerülése volt . A 300 millió forintos el ő irányzat 3%-a, azaz 9 milli ó
forint az MKIK részére lett folyósítva közreműködő i tevékenységének ellentételezésére .
A Békéltető Testületek összesen 7874 fogyasztói jogvitában jártak el, amely az el őző évhez
képest 5%-os növekedést jelentett . Az érdemi határozatok közül az ajánlások száma 2 413 db, az
egyezségek száma 1 087 db, a kötelezések száma 136 db, valamint 3 155 db eljárás kerül t
megszüntetésre . A korábbi évek ügyszám növekedési aránya (20-25%) azért csökkent, mert
2011 . július 1-jétől egy meglehetősen nagy ügyszámmal rendelkező ügytípus – a pénzügyi-
biztosítási – kikerült a megyei, fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testületek hatáskörébő l, és átvette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett m űködő
Pénzügyi Békéltető Testület . Az elő irányzaton maradvány nem keletkezett .

A fentiek tükrében a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk .

Budapest, 2012. szeptember 17.

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

Zsigó Róbert

alelnök



Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságána k

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága a 2012 . szeptember 17-ei 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.E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány: 18 igen, 7 nem)

Bizottsági vélemény:

A 2011 . évi költségvetési politika három kiemelt célja az el őző kormányok által felhalmozott
államadósság csökkentése, a munka alapú gazdaság megteremtése és a felesleges állami kiadáso k
csökkentése volt . Ennek érdekében az alábbi feladatok megoldására összpontosított :

• a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program és az Új Széchenyi Terv elindítása ,

• az adórendszer munka- és családbaráttá tétele ,
• vállalatok adminisztrációs terheinek mérséklése ,

• a bürokrácia csökkentése,

• az egészségügy, nyugdíjrendszer és az oktatás átalakításának megkezdése .

A 2010-ben megszavazott költségvetési törvény mellett 2011 márciusában meghirdetésre került a
Széll Kálmán Terv.

A magas államadósság, a romló versenyképesség és a gazdasági növekedés lassúsága miatt a
Széll Kálmán Terv az államadósság rátájának visszaszorítására, a tartós növekedés alapjainak
megteremtésére, ezen belül pedig kiemelten a foglalkoztatási szint emelésére koncentrált több



költségvetési évet átölelve . A terv elindítása is hozzájárult ahhoz, hogy a kormány kezelni tudta a
2010-ben örökölt jelentős gazdasági és társadalmi terheket. 2011-ben annak ellenére tudott a
gazdaság a vártnál jobb teljesítményt felmutatni, hogy a reálgazdaság alakulását az év vége fel é
negatívan befolyásolta az euróövezetet érintő adósságválság, amelynek hatását 2012-ben i s
érezzük.

A nagyon kedvezőtlen pénzpiaci környezetben a fogyasztás további zsugorodásának
elkerüléséhez els ősorban a személyi jövedelemadó-rendszer reformja járult hozzá . Ugyanakkor
egyes tényezők – forintárfolyam, infláció – hatása a fogyasztásra negatívan hatott, ami t
felerősített a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó bizalmi indexek csökkenése . Ezek
eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált .

A háztartások magas devizaadóssága sérülékennyé tette a gazdaságot a világgazdasági válsá g
hatásaival szemben, és a bels ő kereslet élénkülésének gátjává vált . Ennek a problémának a

megoldása érdekében a Kormány lehet őséget teremtett a végtörlesztésre, majd a
Bankszövetséggel megkötött megállapodás keretében egy átfogó programot dolgozott ki, amel y
az összes devizahiteles számára jelentős segítséget kínált .

2011-ben folytatódott a foglalkoztatottak számának 2010 augusztusában megindult (éves alapon
számított) növekedése: a vállalati jövedelmezőség lassú helyreállásával párhuzamosan továb b
javult a munkaer ő piaci helyzet . A munkanélküliek száma egy év alatt 7 ezer fővel csökkent,
amelyre a válságot megelőző idők óta nem volt példa . A nettó átlagkeresetek a gyermekek után
járó adóalap-kedvezményt is figyelembe véve 2011-ben átlagosan 9,9%-kal haladták meg a 2010 .
évi szintet .

A beruházásokat illetően, a tartósan gyenge belső kereslet miatt a belső piacra termelő
iparágakban, valamint a bankszektorban is alacsony szinten maradtak a beruházások . Az
építőipari mutatta a legnagyobb visszaesést . Itt a beruházások volumene 2011-ben 21%-ka l
csökkent . Ezzel szemben 2011-ben 24,2%-kal bővült a feldolgozóipar beruházása .

Tavaly az export 8,4%-kal, az import 6,3%-kal b ővült, így a nettó export komoly mértékbe n
tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez .

2011-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javul t
Magyarország külső egyensúlya . Míg 2010-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 6,3%-át érte el ,
2011-ben a többlet 7,2% volt .

2011-ben az államadósság rátája 80,8%-ra mérséklődött, amely magasabb a vártnál, aminek oka
elsősorban az átmeneti árfolyamgyengülés volt . Ugyanakkor továbbra is komoly terhet jelent a
költségvetés számára az adósságszolgálat . A központi költségvetés 2011 . év végi, bruttó adósság a
a költségvetési tervezéskor prognosztizált 20 854,3 milliárd forintot kismértékben meghaladva ,
20 955,5 milliárd forintot tett ki . 2011-ben az államadóssággal kapcsolatos összes kiadás összeg e
1112,9 milliárd forint volt . A devizában fennálló adósság és követelések kamatkiadásai az eredet i
előirányzathoz képest 31,9 milliárd forinttal lettek magasabbak . Ennek oka elsősorban a
tervezethez képest kedvez ő tlenebb árfolyam- és hozamhatás volt .

A magyar inflációs ráta 2011-ben az el őzetes várakozásokkal közel azonos mértékben alakult ,
3,9% volt . Az infláció 2011-es, éves alakulásában döntő szerepet játszott az üzemanyag, illetve



az élelmiszerárak növekedése . Az előbbi emelkedéséhez leginkább a világpiaci folyamato k
járultak hozzá, melynek következtében rekordszinten járt az olaj ára.

Költségvetési egyensúly:
A nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós módszertan szerinti hiány a Kormány által kit űzött
2,94%-os GDP arányos mérték alatt, a GDP 2,43%-ában alakult .

Az államháztartás helyi önkormányzati alrendszerének egyenlege a 2011 . évi költségvetés i
törvényben szereplő 110,0 milliárd forintos deficit helyett 143,5 milliárd forintos többlettel zárt ,
mely a GDP arányában 0,9%-os javulást mutat . Ennek oka a működési kiadások visszafogása é s
a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása volt .

Az elkülönített állami pénzalapok a 2011 . évet 69,2 milliárd forintos többlettel zárták.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a 2011 . évet együttesen 83,6 milliárd forintos hiánnya l
zárták, mely csaknem teljes egészében, 83,4 milliárd forintban, az Egészségbiztosítási Alapná l
képződött, a Nyugdíjbiztosítási Alap csekély mértékű, 0,2 milliárd forintos deficittel zárt .

A Kormány 2011 februárjában az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges
intézkedésekről döntött, melynek során mintegy 250 milliárd forint nagyságú megtakarítás i
intézkedéssel stabilitási tartalékot hozott létre . 2011 szeptemberében a Kormány további ,
összesen 100,0 milliárd forintot kitev ő egyensúlyjavító intézkedésről döntött. Ide tartozik az
eszközbeszerzési tilalom elrendelése, a kiadási előirányzatok további 37,0 milliárd forinto s
zárolása, az adóbeszedési hatékonyság javítása, a játékadó, valamint a dohány, alkohol és a gáz
jövedéki adójának emelése, továbbá többlet-osztalékbevétel .

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból befolyt bevételb ől a 2011 . évi költségvetés i
törvény az államháztartás központi alrendszerében 459 milliárd forintos bevételi realizált, mel y
egyrészt a központi költségvetés, másrészt pedig a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeit képezte .

Az egyszeri bevételi többletek lehetőséget biztosítottak arra, hogy egyes kiadási tételek
megvalósulhassanak. Így került sor :

• a 22 721 253 darab részvényb ől álló, összesen 21,2%-os részesedést biztosító MOL -
pakett megvásárlására, amely a pénzforgalmi egyenlegben -498,3 milliárd forinttal jelent
meg. A részesedés vásárlása azonban az uniós módszertan szerint nem kiadási tétel, így a
pénzforgalmi hiány MOL Nyrt. részvénycsomag-vásárlás miatti növekedése a z
eredményszemléletű egyenleget nem változtatta meg.

• a 249,9 milliárd forint összeg ű adósságátvállalásra és követeléselengedésre 2011 végén . A
kiadások jelentős részét (196,0 milliárd forint) a megyei önkormányzatoktól és a Főváros i
Önkormányzattól átvett adósság jelentette . További jelentős tétel a MÁV Zrt .
adósságának részleges átvállalása volt, mely – a Kormány döntésével összhangban – 50, 0
milliárd forint összegben valósult meg .

• az összesen 120,0 milliárd forintos tőkeemelésre a Magyar Fejlesztési Bank Zrt . esetben.
A tőkeemelés a MFB Zrt . tőkehelyzetének rendezését szolgálta, ezáltal pedig a kkv-
szektor hitelezési helyzetének javítását segítette elő .



• a költségvetési szervek, illetve az egészségügyi intézmények korábbról felhalmozott
szállítói tartozásaik egy részének rendezésére, 25,0 milliárd forint, illetve 27,0 milliár d
forint összegben, amelyet a költségvetés helyzetének kedvező alakulása tett lehetővé .

• az Európai Bíróság döntése következtében egy jelent ős összegű áfa visszautalására
összesen 250 milliárd forint összegben . Az Európai Unió Bíróságának C-274/10 . számú
ítélete az uniós szabályokkal ellentétesnek nyilvánította az áfa-visszaigénylést korlátoz ó
egyes magyar rendelkezéseket .

• A végtörlesztés lehetőségének megteremtése, amelyet a súlyos anyagi helyzetbe kerül t
devizahitelesek megsegítésére alkottak meg, a költségvetést 2011-ben 52,2 milliárd
forinttal terhelte meg . A PSZÁF honlapján megjelent adatok alapján összesen 169 25 6
fogyasztó törlesztette mintegy 1354 milliárd forint értékű devizahitelét fix árfolyamon .

Adózást érintő változások:
A Kormány a 2011 . évben folytatta a hazai adórendszernek a 2010 . év során megkezdett érdem i
átalakítását . A vállalkozások versenyképességének javítása és a közteherviselési rendsze r
egyszerűsítése érdekében a 2010 . év folyamán csökkent a társaságiadó-teher, valamint számo s
adónem eltörlésre került, melyet a 2011 . évben a személyi jövedelemadózás reformérték ű
változásai követtek a rendszer egykulcsossá tételével .

Jelentős, az adóztatás hatékonysága növekedését eredményez ő változásnak minősíthető az Adó-
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség 2011-ben létrejött
integrációja .

A személyi jövedelemadóban 2011 . január 1-jétől a felső sáv eltörlésre került, az adókulc s
egységesen 16% lett . A 2011 . évben csökkent az adójóváírás, mely az adóból levonható összeg, a
bérjövedelem 16%-a, de legfeljebb havi 12 100 forint lett .

A 2011 . évben a régi családi kedvezmény rendszere megszűnt, helyette bevezetésre került a
családi adóalap-kedvezmény, amelyet a magyar családok széles rétege számára nyújtott komol y
pénzügyi segítséget a gazdasági válság során . A kedvezményt már az egy- és kétgyermekes
családok is igénybe vehettek, amely így a fiatal családosok számára is komoly segítsége t
jelentett .

A jövedéki adó esetében a 2011 . évben a benzin kivételével szinte minden termék jövedéki adój a
emelkedett az alábbiak szerint :

• Az E85 bioetanol adómentességét 40 Ft/l mértékű adó váltotta fel .
• A gázolaj adómértéke 13 Ft/l-rel 110,35 Ft/l-re emelkedett (Az árak emelkedését a

fuvarozók és a
• mezőgazdasági termelők esetében ellensúlyozta, hogy a kereskedelmi gázolaj utá n

visszaigényelhető 6,5 Ft/1 adó 13 Ft/l-rel, 19,5 Ft/l-re nőtt) .
• Az alkoholok jövedéki adója 5%-kal nőtt, kivéve a mesterséges aromák hozzáadásáva l

készült alkoholtermékeket, melyek adója 50%-kal emelkedett .
• A cigaretta tételes adója ezer szálanként 9350 forintról 10 550 forintra, százalékos adój a

28,3%-ról 28,4%-ra, minimumadója pedig ezer szálanként 17 330 forintról 19 530



forintra nőtt . A fogyasztási dohányok minimumadója ezer szálanként 7280 forintról 879 0
forintra emelkedett .

A népegészségügyi termékadó szeptember 1-jétő l került bevezetésre. Az adóköteles termékek
köre 2011-ben az üdítő ital (ezen belül az energiaital is), az el őrecsomagolt cukrozott készítmény,
a sós snack és az ételízesítő volt .

A játékadó esetében 2011 . november 1-jétő l a hagyományos pénznyerő automaták havi, tétele s
játékadója 100 000 forintról 500 000 forintra emelkedett .

Budapest, 2012. szeptember 17.

1ággyú. 7,
ogán Antal

elnök



Az Országgyű lés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a 2012 . szeptember 17-e 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, 0
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Belügyminisztérium — a Kormány programjának megfelelően — 2011-ben is kiemelt ügynek
tekintette a közbiztonság megerősítését, a kis értékű bűncselekmények felderítését, a nemzetköz i
és hazai terrorizmus elleni védelmet, és a büntetések végrehajtását, az emberi élet- és értékek
védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését . Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság
2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a rend —és közbiztonság funkciób a
tartozó szervek és fejezeti kezelésű elő irányzatok (önkormányzatok nélküli) kiadásaira a 2011 .
évben 361,7 Mrd. forintot, bevételekre 18,8 Mrd. forintot, költségvetési támogatásra 342,9 Mrd .
millió forintot hagyott jóvá. Az év közbeni módosítások a költségvetési egyensúly megtartás a
érdekében mintegy 34 Mrd forinttal csökkentették a kiadási és a támogatási el ő irányzatot . Ez
alapján a Belügyminisztériumot 626,2 millió forint zárolási kötelezettség terhelte . Ugyanakkor a
Kormány döntése szerint év közben a kiadási el ő irányzat 22,8 Mrd. forinttal nő tt, a rendkívül i
kormányzati intézkedések elő irányzatból átcsoportosított 13 milliárd forint hatására, de jelentős
hatású volt a 2011 . évi bérkompenzáció finanszírozására biztosított több mint 2 milliárd forint is .
A teljesítés a kiadásoknál így 443,7 Mrd . Ft, a bevételeknél 78 Mrd Ft. (2010-hez képest 12%-os



növekedés) a támogatásoknál 366 Mrd . Ft. A BM fejezetnél az év elején az engedélyezett
költségvetési létszámkeret 64 .552 fő volt, ami az év közben 39 fővel nő tt .

A Rendőrség kiadási főösszege az eredetileg jóváhagyott költségvetéshez képest 228 Mrd.
forintról 255 Mrd . forintra, 27 Mrd . forinttal emelkedett . Ennek fedezésére az előző évi
maradvány, 24 Mrd . Ft saját bevétel és 13 Mrd . Ft költségvetési támogatás szolgált. A Rendőrség
2011 . évre jóváhagyott eredeti bevételi elő irányzata 5,2 Mrd. forint volt, mely az év folyamán 2 9
Mrd. forintra növekedett, ebb ő l 28,7 Mrd forint teljesült . A Kormányprogramban meghatározot t
célokkal összhangban a Belügyminisztérium kiemelt figyelmet fordított a rend őri létszám
növelésére, ennek eredményeként a rendőrség munkajogi létszáma, mely 2010. június elsején
44.859 fő volt, 2011 . december elsejére 47.832 főre növekedett . Az év során jelentősen változott
a rendőrség személyi juttatás elő irányzata a Kormány határozata által biztosított kompenzáci ó
(1,3 Mrd. forint), valamint az EU soros elnökséghez kapcsolódó KUM által átadott össze g
hatására. Ezeken felül az előirányzatot jelentősen emelte a többletbevétel, illetve előző évi
maradvány elő irányzatosítása . A Rendőrség követelés állománya a nyitóállományhoz képes t
21,2%-kal, 13,2 Mrd. forintról 10,4 Mrd. forintra csökkent . Az egyéb követelések állományában
is 9,9%-os csökkenés mutatkozik .

A Büntetés-végrehajtási Szervezet az elmúlt év során is a vonatkozó jogszabályokban
megfogalmazottak betartásával, küldetésének megfelelően végezte munkáját. A megváltozott
kormányzati struktúra következtében az alapjaiban átalakult rendészeti filozófia alapfeladataink
ellátása mellett új kihívásokat támasztott a szervezet elé . A Kormány 2011 márciusában új
célokat jelölt ki, amelyek segítségével egy modernebb, az európai normáknak minde n
szempontból megfelelő, új alapokra helyezett büntetés-végrehajtás jöhet létre . A
Kormányhatározat markánsan kifejezte azt a határozott szándékot, amely az elítéltek teljes körű
foglalkoztatására törekszik, figyelembe véve a börtönök biztonságával kapcsolatos szempontokat ,
a nemzetközi szabályozási normákat és nem utolsó sorban a társadalom ez irányú elvárásait . A
Büntetés-végrehajtás cím költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszege 43,7 Mrd .
forint, amelyet 41 Mrd . forint költségvetési támogatás és 2,7 Mrd . forint saját bevételi elő írás
finanszírozott. A büntetés - végrehajtásnál az engedélyezett költségvetési létszám 8225 fő , amely
2010. évhez képest 11 fővel csökkent. Az átlagos statisztikai létszám 7537 főben teljesült, mely
138 fővel több a 2010. évi átlaglétszámnál .

Az Állami Számvevőszék a 2011 . évi zárszámadás ellenőrzési lefedettségének növelése céljábó l
a BM fejezet intézményi címeit teljes kör űen bevonta az ellen őrzésbe, és költségvetési címenként
minősítette a gazdálkodás szabályszerűségét. Valamennyi cím elfogadó véleményt kapott .

Honvédelmi Minisztériu m

A Magyar Honvédség küldetésének megfelel ően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a
2011 . évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő működőképességének
fenntartása, a professzionális jellegének erősítése, valamint a nemzetközi szerepvállalásokból é s
szövetségi kötelezettségekb ő l adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezett . A
képességek növelése érdekében megkezd ődött az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése ,
jogszabályi kereteinek kidolgozása annak érdekében, hogy a következő időszakban az állomány
feltöltése megkezdődhessen. Tovább erősödött az új típusú, nem hagyományos kihíváso k
kezelésének a jelentősége. Az informatikai rendszerekre való egyre nagyobb ráutaltság továb b
fokozta a kibertámadásokkal szembeni válasz, a „Cyber defence” kialakítására vonatkozó igény .
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A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar Honvédség tevékenység i
struktúrája a költségvetési év során alapvetően nem változott . A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem átalakításra került, illetve 2011 . december 31-ével megszűnt. A katonai felsőoktatás i
képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folytatódik.
Új hadrendi elemként 2011 februárjában kialakításra került az MH Ludovika Zászlóalj, amely a z
MH hadrendjébe tartozik . A Katonai Ügyészség 2012 . január 1-től nem tartozik a Magyar
Honvédség hadrendjébe, állománya átadásra került a Legf őbb Ügyészség szervezetébe . A 2011 .
év során takarékossági intézkedések kerültek bevezetésre, megkezd ődtek a nagy összegű szállítói
szerződések áttekintése, majd azt követően a szerződések módosításának szállítókkal történő
egyeztetése .

A JAS-Gripen programmal kapcsolatban sor került a fizetési ütemezés módosítására, melyne k
eredményeképpen 2012 januárjában véglegesítésre került a 10 év futamidő meghosszabbítást i s
magába foglaló szerz ődésmódosítás . A 2011 . évet érintően a program kiadásaira mindösszesen
27 Mrd Ft-ot használt fel a tárca .

A HM fejezet eredeti támogatási elő irányzata a 2011 . évre 255,1 Mrd Ft-ban, az Országo s
Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12,8 Mrd Ft-ban, a működési és felhalmozási
bevétel 7,2 Mrd Ft-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 275,2 Mrd Ft-ban kerül t
jóváhagyásra. A teljesítés a kiadásoknál 267 Mrd Ft, a bevételeknél 31,5 Mrd Ft ., a
támogatásoknál 234,8 Mrd Ft volt .

2011 . év során a költségvetési támogatás csökkenés ellenére a bevételi előirányzatok 16,3 Mrd Ft
összegű növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány előirányzatosítása, más fejezet
maradványainak átvétele a Kormány határozata alapján, az OEP bevételek növekedése, a H M
struktúra változásokhoz kapcsolódó előirányzati rendezés, illetve a teljesített saját bevétele k
elő irányzatosításának az eredménye .

A MH Honvédkórház feladatköre a 2011 . évben bővült a honvédelem és rendvédelem
egészségügyi területén ellátandó speciális egészségügyi feladatokkal. Az egységes egészségügyi
szolgálat helyreállítása mellett, az integrált Honvédkórház feladatává vált az egészségügy i
haderővédelem szakmai, katonai kiképzés ellátása. A 2010 . évi kiadás 21 Mrd Ft-ról a 2011 . évre
25,5 Mrd Ft-ra, a folyó bevétel 16,4 Mrd Ft-ról 21,1 Mrd Ft-ra, a támogatás 3,7 Mrd Ft-ról 4, 5
Mrd Ft-ra nőtt. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést alapvetően a
bérkompenzációra, kereset-kiegészítésre biztosított fedezet, a központi költségvetési szervekt ől
átvett működési célú előző évi elő irányzat maradvány, az eredetileg tervezetthez képes t
magasabb összegben teljesült OEP támogatás, tárcán belüli átcsoportosítás, a fejezetek között i
megállapodások, az intézményi saját bevételek el ő irányzatosítása, támogatásértékű működési
célú pénzeszköz átvétel, maradvány átvétel HM fejezeten belül, valamint a 2010 . évi intézményi
előirányzat-maradvány jóváhagyása idézte elő . A megnövekedett előirányzatok alapvetően a
szállítói tartozásállomány csökkentésére lettek fordítva . Hiszen az intézmény az évet 6,5 Mrd Ft
szállító tartozásállománnyal kezdte, ami az év során folyamatosan halmozódott . Ezért a Kormán y
a MH Honvédkórház adósságállományának rendezésére a 1431/2011 .(XII .13) sz . határozatában 6
Mrd Ft-ot biztosított .



2011 . évben is kiemelt figyelmet kaptak a kiképzési feladatok a hader őképesség szinten tartása,
fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében. a hazai
kiképzési feladatokra közvetlenül 2 Mrd Ft-ot fordított a Honvédelmi Minisztérium, beleértve a
Gripen kiképzési terv maradéktalan megvalósítását .

Budapest, 2012. szeptember 17.

Dr. Koc Is Máté
elnök



Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi és

lakhatási bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésérőt szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága a 2012 . szeptember
17-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, 5 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Bizottsági ülésen kérdésként merült fel az Országos Nyugdíjbiztosítási F ő igazgatóság működési
szektorában jelentkez ő eltérés . A működési szektor 2010 .évi mérlegének záró adatai és a 2011 .
évnyitó adatai 371,4 M Ft-tal eltértek. Ennek oka, hogy a regionális nyugdíjbiztosítás i
igazgatóságok előbb szűntek meg (2010 . december 31 .), mint ahogyan a kormányhivatalokat
megalakították (2011 . január 1 .) . Az átalakulás elfogadható módja az lett volna, ha ugyanazon a
napon szűnnek meg a költségvetési szervek, mint amely napon létrejönnek a kormányhivatalok .

Továbbá kérdésként vetődött fel, hogy hogyan alakultak 2011-ben a kivételes méltányosságbó l
megállapítható ellátások . A kivételes nyugellátás emelésénél az 1 főre jutó emelés 3265 tl volt,
35 ezer fő részesült ilyen emelésben. Egyszeri segély iránti kérelmet közel 62,5 ezer fő nyújtott
be 2011-ben, ebb ől 47,8 % került teljesítésre . A segélyek átlagösszege 17058 forint volt .
Nyugellátások 2011-ben megtartották a reálérték pozíciójukat, nyugdíjas fogyasztói árinde x
4,4%-kal nőtt . A nyugdíjak megőrizték az értéküket .

Budapest, 2012. szeptember 18 .
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Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága a 2012 . szeptember 17-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 : 12 igen és 4 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Közmédiumok

2011-ben a közszolgálati m űsorszolgáltatás támogatására szolgáló módosított el ő irányzat 58,7
milliárd Ft, a teljesítés 53,7 milliárd Ft volt, így az elő irányzat 91,5%-ra teljesült . Ennek az
összegnek jelentős részét, 29,4 milliárd Ft-ot tesz ki az üzemben tartási díj átvállalása, ami a
Medgyessy-kormány döntéséhez köthet ő . Az MTVA költségei 23,2 milliárd Ft-ot tesznek ki, és 1
milliárd Ft-tal külön soron szerepel a Magyar Rádió m űvészeti egyesületeinek támogatása
(Főkötet, 157-158) .

Kulturális terület

A kulturális terület támogatása 2011-ben 50,9 milliárd Ft volt, vagyis nem volt jelentős változás a
2010. évi támogatáshoz képest (51 milliárd Ft) (F őkötet, 172) . Ez azt jelenti, hogy a szocialist a
kormányzattól örökölt nehéz pénzügyi helyzetben is sikerült szinten tartani az ágazat



támogatását . Mindehhez érdemes azt is hozzászámítani, hogy 2011 els ő félévében Magyarország
látta el az Európai Unió elnöki tisztét, amelyhez számos kulturális esemény kapcsolódott, melyek
kiadásai az egyéb elnökségi kiadásokkal együtt a Külügyminisztérium fejezetében, közös soro n
szerepelnek .

Szintén kiemelkedő eseménye volt a 2011 . évnek a Liszt Ferenc bicentenárium, melyne k
megünneplésére a vonatkozó kormányhatározat 500 millió Ft támogatást biztosított hazai ,
valamint külföldi események (fesztiválok, hangversenyek, konferenciák) szervezésére . Ebbő l a
Hungarofest Nonprofit Kft. és a Balassi Intézet révén 15 országban 70 program valósult meg ,
mintegy 1000 m űvész és 55 000 látogató részvételével. (5 . fejezeti kötet, 2467) .

A kulturális terület támogatásának arányát a korábbi évekhez képest befolyásolja, hogy a Magyar
Mozgókép Közalapítvány támogatása a 2011 . évben az előző évi 20%-ára, 1035,0 millió Ft-ra
csökkent (ebbő l 800 millió Ft programtámogatás) . 2011-ben a kormány intézkedéseket hozott a
hazai filmipar megújítása és a korábbi pazarló struktúrák átalakítása érdekében : megindult az
MMK megszüntetése és a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása (5 . fejezeti kötet, 2465-2466) .

A művészeti terület 2011 . évi finanszírozására kihatott a közalapítványi rendszer átalakítása ,
melynek során – a vonatkozó kormányrendeletnek megfelel ően – több közalapítványt is
megszüntettek, illetve helyettünk nonprofit kft .-ket hoztak létre (ilyen például a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány, illetve mostanra már m űködő utóda a Magyar Alkotóművészet i
Nonprofit Kft .) . A területet érintő legfontosabb jogszabályváltozás az el őadó-művészeti törvén y
módosítása volt, ennek költségvetési hatásai azonban a 2011 . évben még nem jelentkeztek (5 .
fejezeti kötet, 2470-2471) .

A közgyűjteményi területen a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló
194/200. (XI. 24.) kormányrendelet módosítsa a kedvezmények körének szűkítését írta elő , ezze l
lehetővé téve a muzeális intézmények jegyár bevételének jelent ős növelését. A helyi
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011 . évi szakmai támogatásáról szól ó
28/2011 . (VI. 1 .) NEFMI rendelet pedig a vonatkozó támogatások elosztásának hatékonyabb
módszerét valósította meg (5 . fejezeti kötet, 2471) .

Az önkormányzatok 119,3 milliárd Ft-ot fordítottak kulturális célokra . A többcélú kistérségi
társulások könyvtári szolgáltató helyenként 1 millió Ft támogatást igényelhettek könyvtári é s
közösségi programok megvalósítására . Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, valamint múzeumok szakmai támogatására 710,0 Ft állt rendelkezésre NEFMI -
pályázatok révén . Az art mozihálózat fejlesztésének támogatásra 100 millió Ft .ot irányzott elő a
költségvetés, melyet hét önkormányzat használhatott fel a digitális vetítésre való átállás műszak i
és technikai feltételeinek megteremtésére (F őkötet, 231) .

Nemzeti Kulturális Alap

Az Állami Számvev őszék a Nemzeti Kulturális Alap gazdálkodását és ellenőrzési rendszeréne k
m űködését, annak szabályozottságát rendben találta . Mint az ÁSZjelentés kiemeli, az NKA
bevétele az eredeti bevételi főösszeghez képest 26,5%-kal túlteljesült (a tervezett 8,8 milliárd Ft -
hoz képest 10,8 milliárd Ft) . Ez elsősorban a játékadóból származó bevétel jelentős
túlteljesülésének köszönhető , és arra mutat rá, hogy a kormány kifejezetten óvatosan tervezett a



2011-es költségvetés elfogadásakor . Az NKA összességében 6,9%-kal kevesebb támogatás t
fizetett ki a 2010. évhez képest, ebbő l azonban 19,1%-kal több pályázatot támogattak, mint egy
évvel korábban (ÁSZ jelentés, 106-109).

Budapest, 2012 . szeptember 17.

D . Cser-Palkovics András
elnök



Az Országgyű lés
Külügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága a 2012 . szeptember 12-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, 4 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2010. évi választások után felállt új kormány szakított azzal a szocialista hagyománnyal, amely
az egyébként is magasra tervezett költségvetési hiány jelentős túllépésével eladósította
Magyarországot . A Kormány kézben tartotta a költségvetési folyamatokat — az uniós módszertan
szerinti hiány a tervezett 2,94%-osnál is alacsonyabb szinten, a GDP 2,43%-ában teljesült — é s
sikerrel lépett fel az ország eladósodása ellen: a GDP-arányos adósságráta 81,4%-ról 80,8%-ra,
az árfolyamhatástól megtisztítva 76,5%-ra mérséklődött .

A 2011. évben a Külügyminisztérium számára biztosított források elegendő fedezetet
nyújtottak az előírt feladatok végrehajtására, az intézmények működtetésére, valamint a fejezeti
kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos célkitűzések megvalósítására. A minisztérium
gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt .

Az európai uniós források minél nagyobb hányadának felhasználására kell törekedni.

Budapest, 2012. szeptember 12 .
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Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX.

törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2012 . szeptember 12-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyű lési határozat
(a továbbiakban: HHSZ.) 95 . § (1) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján — megvitatta, é s
azt — a HHSZ. 95 .§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően megvizsgálva — általános
vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány:17 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2011-ben folytatta az el őző kormányok által örökölt strukturális problémá k
megoldását, amelyet a Széll Kálmán Tervvel 2011 márciusában tovább er ősített. A magas
államadósság, a romló versenyképesség és a növekedési nehézségek kezelése érdekében a
Széll Kálmán Terv fő prioritásai az államadósság rátájának visszaszorítása, a tartós növekedé s
alapjainak megteremtései, ezen belül kiemelten pedig a foglalkoztatási szint emelése voltak .

A Kormány többször nem szokványos eszközöket alkalmazott . Ezek az intézkedések
elengedhetetlenül szükségesek voltak a magyar gazdaság és társadalom átfogó megújításáho z
és versenyképessége fokozásához .

A vártnál hosszabbra nyúló, európai szintű gazdasági válság közepette sikernek tekinthet ő ,
hogy a bruttó hazai össztermék a 2011 . év folyamán 1,6%-kal növekedett, miközben má s
európai országok esetében GDP csökkenésr ő l lehet beszámolni .
A kiskereskedelmi forgalom négy év után ugyan nem csökkent tovább, de a belföldi
felhasználás továbbra sem elég erős az alacsony banki hitelaktivitás és a háztartáso k
megnövekedett devizahitel-terhei miatt . A nagyon kedvez őtlen pénzpiaci környezetben a
fogyasztás további zsugorodásának elkerüléséhez els ősorban a személyi jövedelemadó
rendszer reformja járult hozzá. Augusztus-szeptember folyamán a reálhozam kifizetések ,
majd az ősz során — feltehet ően a gyengül ő forint miatt — erősödő bevásárló turizmus



lendítette meg a forgalmat . Ugyanakkor egyes tényezők – forintárfolyam, infláció – hatása a
fogyasztásra negatívan hatott, amit feler ősített a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkoz ó
bizalmi indexek csökkenése . Ezek eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált . A
beruházásokat illetően, a tartósan gyenge belső kereslet miatt a belső piacra termelő
iparágakban, valamint a bankszektorban is alacsony volt a beruházási dinamika .
Összességében a bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,5%-kal csökkent 2011-ben .

A fogyasztói árak 3,9%-os növekedése mellett a reálkereset, azaz a keresetek vásárlóértéke
5,8%-kal emelkedett egy év alatt .
2011-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javul t
Magyarország küls ő egyensúlya . Míg 2010-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 6,3%-át ért e
el, 2011-ben a többlet 7,2% volt . Az áruk és szolgáltatások egyenlegének számottev ő javulása
a folyó fizetési mérleg egyenlegében is tükröződött, a 2010. évi 1,2%-os többlet után 2011 -
ben 1,4%-os aktívum alakult ki .
2011-ben az államadósság rátája 80,6%-ra mérséklődött . 2011 első felét a kockázatvállalás i
hajlam javulása jellemezte, azonban az év vége felé többek között az euróöveze t
adósságproblémáinak súlyosbodása az állampapírhozamok emelkedését eredményezte . Ennek
ellenére kisebb piaci turbulenciákon kívül az állampapírpiac stabilan működött az év során . A
nyugdíjpénztári vagyon átvétele is jelentős hatással volt az államadósság alakulására, a
visszalépők által felhalmozott magánnyugdíj-pénztári vagyon 2011 . májusban-júniusban
került át az erre a célra létrehozott Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaphoz. Az Alap
kezdeti vagyona a GDP mintegy 10,5%-át tette ki, amelyhez a későbbiekben kiseb b
összegben még érkezett vagyonelem .

A magyar agrárgazdaság 2011 . évi helyzetének alakulását a makrogazdasági környezet
mellett a világpiaci terményárak és az id őjárás alakulása is befolyásolta . Ebben a tekintetben a
kedvező folyamatok dominanciája jellemezte az elmúlt évet . A mezőgazdasági terménye k
világpiaci árai kedvezően alakultak, a 2010 második felében elindult áremelkedési hullám
tartósnak bizonyult és az időjárás is összességében kedvező körülményeket teremtett a
gazdálkodás számára. Az agrárium kiugró teljesítményét a statisztikai adatok is alátámasztják .
A KSH adatai alapján Magyarország bruttó hazai terméke 2011-ben 1,7%-kal nőtt az előző
évhez viszonyítva . A növekedés hajtóereje els ősorban a mezőgazdaság volt. Az 1,7%-os
növekedéshez 0,9%-ban a mezőgazdaság járult hozzá . Az előzetes adatok szerint a
mezőgazdaság nemzetgazdasághoz való hozzájárulása az el őző évhez képest 1,4%-kal
növekedett .

2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium a hatáskörébe tartozó területeken jelent ős
eredményeket ért el . A 2011 . évi széleskörű társadalmi vita után a Kormány 2012. év elején
elfogadta a Nemzeti Vidékstratégiát, amely a természeti értékek és a környezet védelmére, a
természeti erőforrások fenntartható hasznosítására tekintettel határozza meg az agrár- é s
élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat . A Nemzeti
Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életmin őségének javítását, a helyi közössége k
megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességéne k
biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek é s
erőforrások megőrzését tűzte ki célul .

A Nemzeti Vidékstratégia céljainak eléréséhez, programjainak végrehajtásához szüksége s
eszközöket és intézkedéseket a Darányi Ignác Terv foglalja keretbe, melyek közül a 2011-e s
évben jó néhány megvalósult .



2011-ben került be el őször a költségvetésbe a Tanyafejlesztési Program, mely telje s
egészében nemzeti forrásból valósul meg . A vidékfejlesztés területén az öngondoskodás,
önfoglalkoztatás jegyében lehetővé vált az otthoni pálinkafőzés. Több mintaprojekt indult el a
tárca közreműködésével (Szalmaházak ; Helyi piacok, helyi termékek, termelő i és értékesítés i
hálózatok pl . : Zempléni piac szövetkezeti program, Ormánsági biointegrációs program ,
baranyai tejtermelő szövetkezeti programok, Nyúl-unk a munkáért program) .

Az agrárgazdaság területén is számos sikert ért el a tárca, jelentősen növekedett a gazdálkodó k
jövedelme, az agrárium rekord nagyságú kibocsátási szintet és exportnagyságot ért el . A VM
kiemelt feladata volt a hazai termel ők és piac pozícióinak javítása, a magyar minőségi
élelmiszerek széles fogyasztói körrel történ ő megismertetése .

A 2011-es év eredménye a magyar nemzeti értékekr ő l és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény megalkotása, valamint a "HAGYOMÁNYOK -ÍZEK - RÉGIÓK" (HÍR )
védjegyhasználati jogosultságot célzó pályázat elindítása is .
A tárca hat év szünet után 2011 szeptemberében ismét megrendezte az Országo s
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást (továbbiakban : OMÉK) . Az élelmiszerlánc -
felügyeleti díj bevezetésével kiegyensúlyozott, arányos teherviselés valósulhat meg a telje s
élelmiszerlánc területén .

Megjelent az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját biztosító mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésérő l szóló 2011 . évi CLXVIII .
törvény. Az új rendszer két pilléren nyugszik, melyek együttes működésével a termelők a
jelenleginél jóval szélesebb körű védettséget élvezhetnek a kedvezőtlen időjárási
jelenségekkel szemben .

2011 . augusztus elsején életbe lépett a földtörvény-módosítás, melynek lényege, hogy az
állami termőföldek hasznosításakor a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezetnek nem kel l
alkalmaznia a földtörvényben rögzített el ő-haszonbérleti sorrendet . A módosítások a
spekulációk megakadályozásán túl a családi gazdaságok megerősítését és a fiatal gazdák
földhöz jutását segítik. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2011 októberében kezdte el
közzétenni az állami tulajdonú term őföld haszonbérleti pályázatokat, melyekkel a tárca a
helyi családi gazdaságokat, kis- és közepes vállalkozókat kívánja támogatni .

Az ÁSZ megvizsgálta a Nemzeti Földalapnak a költségvetés XLIV . fejezetéhez tartozó
bevételeit és kiadásait is . Megállapítottá, hogy a Nemzeti Földalapnál a belső kontrollok
hiányosságai, a bevételekhez kapcsolódó nyilvántartások nem megfelel őek, nem elégséges
megbízhatósága olyan mértékben befolyásolta az elszámolásokat, ami miatt korlátozot t
minősítést adtak . A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett közel 42 ezer szerződés nem telje s
körű felülvizsgálatát és informatikai rögzítését, az informatikai rendszer zártságának hiányát,
a számlák szerződésben rögzítettektől eltérő kibocsátását állapították meg .
Az ingatlanértékesítést jelent ősen felültervezte a Vidékfejlesztési Minisztérium, figyelme n
kívül hagyva, hogy az új szervezet, a Nemzeti Földalap nem tudja egyetlen év alatt a
termőföld-értékesítés bevételeit 3,5-szeresére növelni, 2010-ben 0,9 milliárd forintról 3,3
milliárd forintra . Nem volt megalapozott a hasznosítási bevétel tervezése sem. A Nemzeti
Földalap vagyonkezelési tevékenységét, az arra vonatkozó nyilvántartások, elszámoláso k
megbízhatóságát negatívan befolyásolta a Nemzeti Földalap és az MNV Zrt. közötti
vagyonátadás elhúzódása, ami még a helyszíni ellenőrzés lezárásig sem történt meg telje s
körűen.

ka-



Az MNV Zrt . által a vagyon átadásának elhúzódását alapvetően a valós állami vagyon tétele s
leltárral alátámasztó, az állami ingatlanokat aktualizált értéken tartalmazó, szabályos, ponto s
és teljes körű nyilvántartásnak a hiánya okozta . A Nemzeti Földalap a 2011 . évben nem
rendelkezett önálló, elkülönült szerződés-nyilvántartási rendszerrel, ami megnehezítette a
szerződések átlátható kezelését . Az NFA belső szervezeti és működési hiányosságai részben
összefüggnek azzal a ténnyel, hogy a szervezet nem rendelkezett 2011-ben a feladata i
ellátásához elegendő humán- és infrastrukturális erőforrással. A Vidékfejlesztés i
Minisztérium az NFA 2011 . évi költségvetési beszámolóját az ország leltárra vonatkozóan a
helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem fogadta el .
Mindezek miatt az Allami Számvev őszék javaslatot fogalmazott meg a vidékfejlesztés i
miniszter részére, hogy gondoskodjon a Nemzeti Földalapnál a megbízható és zárt szerz ődés-
nyilvántartási rendszer kialakításáról .
A környezet- és természetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történ t
(többek között a környezeti infrastruktúra kiépítése, EU leveg őminőségi irányelvének
harmonizációja, élőhely rekonstrukciók és fajvédelmi programok megvalósítása, Nemzet i
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia elfogadása) .

A hulladékgazdálkodásban történt szemléletváltást tükrözi a szabályozási és intézményi háttér
megújulása (környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény elfogadása, hulladéktörvén y
előkészítése, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megalakítása) .

Magyarország az „új tagországok” közül elsőként zárta le a Natura 2000 hálózat
kijelölésének folyamatát . 2011 . első félévében a tárca a fentieken túl magas színvonalo n
biztosította a mezőgazdaság, a halászat és a környezetvédelem területén a soros EU-
elnökséggel összefüggő feladatok ellátását és jelentős sikereket ért el ezen a területen is .

A Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatási és fejezeti kezelési el ő irányzatairól a 2010 . évben
készített beszámolót az Allami Számvev őszék elutasító záradékkel látta el . Ehhez képest
2011-ben javulást tapasztaltak, mindkét beszámolót elfogadták, és néhány figyelemfelhív ó
megjegyzést tettek, amirő l levélben tájékoztatták a vidékfejlesztési minisztert .
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban : UMVP) végrehajtásának
gyorsítása, hatékonyabbá tétele, a támogatási rendszerek egyszerűsítése és az adminisztrációs
terhek csökkentése érdekében jelent ős szervezeti és szabályozási módosításokra került sor .

Az I . tengelyen belül 2011-ben új jogcímként került bevezetésre a juh és kecske állatállomán y
elektronikus jelöléshez igényelhető támogatás . Emellett ismét megnyílt p1 . a
gyümölcsültetvények korszerűsítése, az öntözés, melioráció, a mezőgazdasághoz és
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések, a szaktanácsadás, a kertészet korszerűsítése ,
valamint a mezőgazdasági utak felújítása jogcím .
A II . tengelyen belül két új jogcím került meghirdetésre : a tejágazat szerkezetátalakításá t
kísérő állatjóléti támogatás, valamint a növényi genetikai er őforrások és mikroorganizmusok
élőhelyükön kívüli megőrzéséhez nyújtandó támogatás . Emellett számos további
intézkedésekre volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani .
A III. tengelyen belül egyszerűsített feltételekkel kerültek meghirdetésre a
mikrovállalkozások létrehozásáról és fejlesztésér ől, valamint a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséről szóló intézkedések . 2011-ben számos, a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető , nélkülözhetetlen alapszolgáltatások körét bővebbé, magasabb színvonalúvá
és hozzáférhetőbbé tevő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek átadására került sor . A
Magyar Postával kötött szerz ődés alapján lehetőséget biztosítottunk a postai szolgáltatá s
kialakítására is .



Megjelent az 54/2011 . (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működésérő l ,
megszűnésérő l, megalakulásáról, átalakulásáról és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS )
tervezési folyamatáról. 2011-ben megtörtént a HVS-ek felülvizsgálata, amelyek alapjá n
meghatározásra kerültek a LEADER célterületek és a pályázati felhívás .

A területalapú és egyéb közvetlen támogatások 2011-ben 323,4 milliárd forintos kerette l
rendelkeztek . Ebből 301,5 milliárd forint a területalapú és egyéb közvetlen támogatások ,
21,9 milliárd forint pedig piaci támogatások fedezetéül szolgált . Ez a támogatási össze g
tartalmazza az egységes területalapú támogatásra, az elkülönített cukor, az elkülönítet t
zöldség-gyümölcs, dohány és zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási, valamint a tej
különleges közvetlen támogatásokat . A tényleges kifizetés 197,8 milliárd forintra teljesült. Az
uniós kifizetéseken belül a területalapú és a területalapú támogatásokhoz kapcsolód ó
elkülönített támogatások 2011 . évi kifizetései 71 .333,5 millió forinttal maradnak el a
2010 . évi viszonyítva . Ennek oka, hogy 2011 . évben csak a SAPS elő leg került kifizetésre .

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal több mint 170 ezer termelőnek utalt SAPS
elő leget a Európai Bizottság 2011 . augusztus 5-én kiadott 784/2011 . végrehajtási rendelete
alapján 134 .514,1 millió forint összegben. A 2011 . évben SAPS jogcímen kifizetett támogatá s
összege összesen 176 .078,5 millió forint volt .

Egységes területalapú támogatásra a 2011 . évi jogalap alapján 280,4 milliárd forint ,
hektáronként legfeljebb 58 .073 forint meghirdetésére nyílt lehetőség, ami a visszaosztás t
figyelembe véve hektáronként 56 .911 forint kifizetését tette lehetővé. Ez az összeg több mint
10.000 forinttal haladja meg az elmúlt évi szintet .

Különleges tejtámogatásra 9,70 forint kilogrammonkénti összeg kifizetése vált lehet ővé. A
kedvezőtlen helyzetben lévő juh ágazat részére biztosított de minimis támogatás összeg e
anyajuhonként 1900 forintra került megnövelésre. Az anyakecske tartás de minimi s
támogatásáról szóló rendelet alapján a jogosultak részére 3 .000 forint/anyakecske támogatá s
válik kifizethetővé.

A mezőgazdaság finanszírozási helyzetének javítását szolgálják a 2011-ben bevezetésre kerül t
új kedvezményes finanszírozási konstrukciók (pl. Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram,
MFB Agrár Forgóeszköz Hitel, Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel) . Mindez segíti a
magas élőmunka igényű , munka-intenzív zöldség- és gyümölcs kultúrákat éppúgy, mint az
élőmunka lekötés és hozzáadott érték növelés szempontjából értékes állattenyésztést .

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedéseinél a 2007-2013-as programozás i
periódusban a rendelkezésre álló keret 76,6 százalékát kötötték le szerz ődéssel, így a
kötelezettségvállalások tekintetében a teljesítés közelít az id őarányoshoz. A kifizetések
teljesítése azonban elmarad az id őarányostól, 2007-től a 2011 . év végéig a teljes keretnek
mindössze a 44,6 százalékát érték el . Az UMVP IV. LEADER tengelynél magas a
forrásvesztés kockázata, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalások a rendelkezésre áll ó
keret 29,7 százalékát, míg a kifizetések a teljes keretnek mindössze a 9,9 százalékát érték el .
Különösen fontos, hogy a jöv őben nagy hangsúlyt kell helyezni a szerz ődéskötési, illetve
kifizetési folyamatok felgyorsítására, ellenkező esetben az uniós források teljes kihasználása
veszélybe kerül . A fejezet bevételi forrásainak a 97,6 százalékát 2011-ben az uniós forráso k
adták.



Az ÁSZ megvizsgálta a Nemzeti Földalapnak a költségvetés XLIV . fejezetéhez tartozó
bevételeit és kiadásait is . Megállapítottuk, hogy a Nemzeti Földalapnál a belső kontrollok
hiányosságai, a bevételekhez kapcsolódó nyilvántartások nem megfelel ő , nem elégséges
megbízhatósága olyan mértékben befolyásolta az elszámolásokat, ami miatt korlátozot t
minősítést adtunk . A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett közel 42 ezer szerződés nem teljes
körű felülvizsgálatát és informatikai rögzítését, az informatikai rendszer zártságának hiányát ,
a számlák szerződésben rögzítettektől eltérő kibocsátását állapítottuk meg .
Az ingatlanértékesítést jelentősen felültervezte a Vidékfejlesztési Minisztérium, figyelmen
kívül hagyva, hogy az új szervezet, a Nemzeti Földalap nem tudja egyetlen év alatt a
termőföld-értékesítés bevételeit 3,5-szeresére növelni, 2010-ben 0,9 milliárd forintról 3, 3
milliárd forintra . Nem volt megalapozott a hasznosítási bevétel tervezése sem. A Nemzet i
Földalap vagyonkezelési tevékenységét, az arra vonatkozó nyilvántartások, elszámoláso k
megbízhatóságát negatívan befolyásolta a Nemzeti Földalap és az MNV Zrt. között i
vagyonátadás elhúzódása, ami még a helyszíni ellenőrzés lezárásig sem történt meg telje s
körűen. Az MNV Zrt. által a vagyon átadásának elhúzódását alapvet ően a valós állami vagyo n
tételes leltárral alátámasztó, az állami ingatlanokat aktualizált értéken tartalmazó, szabályos ,
pontos és teljes körű nyilvántartásnak a hiánya okozta . A Nemzeti Földalap a 2011 . évben
nem rendelkezett önálló, elkülönült szerz ődés-nyilvántartási rendszerrel, ami megnehezítette a
szerződések átlátható kezelését . Az NFA belső szervezeti és működési hiányosságai részben
összefüggnek azzal a ténnyel, hogy a szervezet nem rendelkezett 2011-ben a feladata i
ellátásához elegendő humán- és infrastrukturális erőforrással. A Vidékfejlesztési
Minisztérium az NFA 2011 . évi költségvetési beszámolóját az ország leltárra vonatkozóan a
helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem fogadta el .
Mindezek miatt az Állami Számvevőszék javaslatot fogalmazott meg a vidékfejlesztés i
miniszter részére, hogy gondoskodjon a Nemzeti Földalapnál a megbízható és zárt szerz ődés-
nyilvántartási rendszer kialakításáról .
Az államháztartás pozitív egyenleggel fejezte be az évet, a GDP 1,7 százalékkal növekedett ,
amihez, a mezőgazdaság 0,9 százalékot tett hozzá, mely az idei évben nem várható . Az
európai uniós trenddel ellentétesen Magyarország egy erős támaszt kapott a mezőgazdaságtó l
2011-ben, és azért nem volt olyan mértékű a hanyatlás, mint amit sokan vártak vagy már el őre
jeleztek, és az egész államháztartás megborulását irányozták el ő .

Budapest, 2012 . szeptember 18 .

Font Sándor
elnök



Az Országgyűlé s
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőt szóló 2010. évi CLXIx törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2012. szeptember 18-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 megfelel ően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 8 igen 4 nem)

Bizottsági vélemény :

A Kormány a költségvetés egyensúlyának meg őrzése érdekében tett intézkedései biztosították a
polgári és katonai titkosszolgálatok törvényben el őírt működésének feltételeit . Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottságának többsége – figyelemmel az Állami Számvevőszék költségveté s
végrehajtásának ellenőrzéséről szóló T/8196/1 . számú jelentésére, és a minősített jelentések
tartalmára a Bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapján arra a
megállapításra jutott, hogy a Magyarország 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáról szól ó
T/8196 . számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja .

Budapest, 2012. szeptember 18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gulyás Gergely

alelnök
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Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottság a

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIx törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a 2012 . szeptember 17-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 : 7 igen, 3 nem, 0 tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága egyetért a kormány által, a Széll Kálmá n
tervben foglalt strukturális problémák megoldására tett intézkedésekkel 2011 . évre vonatkozóan,
melynek fő célkitűzései az államadósság rátájának csökkentése, illetve a hiánycél elérése volt .
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap 2011 . évi forrása i
elegendőnek bizonyultak az előírt nemzetpolitikai feladatok végrehajtására .
A bizottság véleménye szerint növelni kell a Határtalanul! programra fordítható összeg
nagyságát, ezzel is elősegítve a Kárpát-medencében élő iskolás gyermekek tanulmány i
kirándulásait.

Potápi Ár!ád János
elnök

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Oktatási, tudományos és kutatás i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyú7és Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőt szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt OrszággyúZés!

Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága a 2012. szeptember 17- i
ülésén a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat
(a továbbiakban: HHSZ) 95. § (1) bekezdése és 120. ' (3) bekezdése alapján –azt – a HHSZ
95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak
tartotta/ általános vitára nem tartotta alkalmasnak . (szavazati arány : 11 igen, 4 nem, 2
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Bizottság a zárszámadással összefüggő ÁSZ vizsgálatok kapcsán szükségesnek tartja a
Számvevőszék 1287-es számú jelentésének napirendre vételét, hogy áttekintse az ASZ
megállapításait a PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási beruházások teljesüléséről és
társadalmi hasznosulásáról . Ugyancsak szükségesnek tartja a Bizottság az ASZ 1290-es számú
jelentésének megtárgyalását, amely a felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági
társaságok támogatásának és nyereségük hasznosulásának ellenőrzési tapasztalatait foglalja
össze.
A Bizottság a 2011 . évi zárszámadást általános vitára alkalmasnak találta .

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgy űlé s
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőt szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Onkormányzati és területfejlesztési bizottsága a 2012. szeptember 17- 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 (16 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény : A Kormány 2011-ben folytatta az

örökölt strukturális problémák megoldását, amit tavasszal a Széll Kálmán Tervben ismertetett . A

Kormány a konszolidáció során többször nem szokványos eszközöket alkalmazott, ám ezek a

fennálló strukturális problémák megoldásához és az adósságválság hazánkra átgyűrűző

hatásainak kezeléséhez nemcsak hogy indokoltak, de szükségesek is voltak . Ezek az intézkedések

elengedhetetlenek voltak a magyar gazdaság és társadalom megújításához, mely során kiemel t

szerepe volt az önkormányzatok stabilitásának .

2011 . év végén az államháztartás helyi önkormányzati alrendszerét változatlanul 319 6

önkormányzat képezte . A helyi önkormányzatok a 2011 . költségvetési év során az el őző évhez

képest 1,7%-kal több, azaz 3793,3 milliárd forint tárgyévi bevételb ő l gazdálkodtak . Ezen belül a

finanszírozási műveletekből származó bevételek 461,3 milliárd forintot tettek ki, magukba n

foglalva a pénzmaradvány és a vállalkozási maradvány igénybevételét, a hitelbevételeket, a z

fi



értékpapírok értékesítéséb ől, államkötvények visszaváltásából származó bevételeket és a függő ,

átfutó, kiegyenlít ő elszámolásokból származó bevételeket .

Az államháztartás helyi önkormányzati alrendszerének 2011 . évi pénzforgalmi bevétele 3332, 0

milliárd forint, kiadása 3188,5 milliárd forint volt . A többlet így 143,5 milliárd forintot tett ki ,

mely 253,5 milliárd forinttal kedvezőbb a tervezett 110,0 milliárd forintos deficithez képest ,

melynek oka a működési kiadások visszafogása és a megyei önkormányzatok

adósságkonszolidációs támogatása volt .

A helyi önkormányzatok adósságállománya a 2011 . év végére lecsökkent 1196,8 milliárd

forintra, az előző év végi adósságállomány (1247,5 milliárd forint) 95,9%-ára. Az

adósságállományon belül a hitelek és a kötvények állománya közel fele-fele arányt képvisel .

Világosan látszik, hogy a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációj ának tudható be a

csökkenés, így a 2010 . év adatából figyelmen kívül hagyva a megyei önkormányzatok adósságát ,

az adósságnövekedés üteme az el őző évi (22%) felére csökkent .

A likviditási problémákkal küzdő önkormányzatok száma nem emelkedett, az év végén a likvi d

hitelek kiváltására rendkívüli támogatásban részesültek az önkormányzatok .

A helyi önkormányzatok hitelműveletek nélküli konszolidált egyenlege 143,5 milliárd forint volt .

A 2,6 milliárd forint összegű privatizációs bevétellel nem számolva, a konszolidált egyenleg

140,9 milliárd forintot tett ki, ami az előző évi -239,0 milliárd forinthoz képest 380,0 milliárd

forintos javulást mutat.

A folyó működési bevételek és kiadások egyenlege +153,3 milliárd forint volt, ami 95,0 milliár d

forinttal magasabb, mint 2010-ben .

A felhalmozási bevételeknek és kiadásoknak a 2010 . évivel történt összevetése alapján

megállapítható, hogy azok 2011-ben több tényez ő egymással ellentétes hatására alakultak ki . Az

egyik tényező az, hogy az uniós támogatások igénybevétele miatt a korábbi évhez képest 14,5%-

kal magasabb mértékben teljesültek a támogatásértékű bevételek, összegében 286,3 milliárd

forintra . Szintén emelkedtek az államháztartáson kívülrő l kapott felhalmozási bevételek 54,5% -

kal, 75,2 milliárd forintra.

Jelentős szerepe volt a mutatók alakulásában a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációj a

keretében nyújtott, 142,2 milliárd forint összegű fejlesztési célú állami támogatásnak .

A helyi önkormányzatok 2011 . évi – finanszírozási műveletekkel együtt számított – tárgyév i

bevételeinek összege 3793,3 milliárd forint volt, ami 62,7 milliárd forintos, azaz 1,7%-o s

növekedést jelent a 2010. évben teljesített bevételekhez képest .



.Az átengedett bevételek teljesítése 298,4 milliárd forint volt, amely a 2010. évi bevételtől 4,5%-

kal maradt el .

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok részére az év során 1104,1 milliárd forint állam i

hozzájárulást és támogatást utalt át, amely 86,1 milliárd forinttal, 8,5%-kal magasabb az el őző
évinél . Az állami hozzájárulások és támogatások fejezeten belül a helyi önkormányzatok

működőképességének megőrzését szolgáló normatív állami hozzájárulások képezték

legjelentősebb tételt . Ezen a jogcímen 582,1 milliárd forint kiutalás történt, a 2010. évitől

mindössze 0,8 milliárd forinttal elmaradva .

A zárszámadásról szóló törvény elfogadása az Országgyű lés Alkotmányban rögzített aktusa, ezér t

az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság többsége támogatja a törvényjavaslat általános

vitára való bocsátását.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Dr. Láng Zsolt
elnök



Az Országgyűlés
Sport- és turizmusbizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának

ajánlás a

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága a 2012. szeptember 18-ai 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 : 10 igen, 4 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Országgyűlés 2010 decemberében fogadta el a 2011 . évi költségvetést, amely a gazdasági
növekedés, a foglalkoztatás növelése és a pénzügyi stabilitás jegyében íródott . Erre ráépülve
született meg 2011 elején a Széll Kálmán Terv, amelynek fő prioritásai az államadósság
visszaszorítása, a növekedés beindítása, ezen belül pedig kiemelten a munkaer ő-piaci aktivitás
krónikusan alacsony szintjének növelése voltak . A zárszámadási törvény elfogadása el ő tt
nyugodtan állítható, hogy az akkor kitűzött célok mindegyikében jelentős előrelépés történt .

Ami a gazdaság legnagyobb, és az előző kormányok által örökölt kerékkötőjét, az
adósságcsapdát illeti, 2011-ben az államadósság rátája 80,6%-ra mérsékl ődött, amely
magasabb a vártnál, de aminek oka elsősorban az átmeneti árfolyamgyengülés volt . 2011 első
felében javult a kockázatvállalási hajlam, azonban az év vége felé az euróöveze t
adósságproblémáinak súlyosbodása az állampapírhozamok emelkedését eredményezte . Ennek
ellenére az állampapírpiac stabilan működött az év során . Az ország 2011 decemberében
visszafizette az Európai Bizottságtól felvett hitel első részletét, majd 2012 februárjában a
Nemzetközi Valutaalap hitelét kezdte törleszteni . A nyugdíjpénztári vagyon átvétele is
jelentős hatással volt az államadósság alakulására, a visszalépők által felhalmozot t
magánnyugdíj-pénztári vagyon 2011 . májusban-júniusban került át az erre a célra létrehozot t
Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaphoz. Az Alap kezdeti vagyona a GDP mintegy
10,5%-át tette ki .
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A növekedés tekintetében is eredményekről lehet beszámolni . A vártnál hosszabbra nyúló ,
európai szintű gazdasági válság közepette sikernek tekinthet ő , hogy a bruttó hazai össztermék
a 2011 . év folyamán 1,6%-kal növekedett, miközben más európai országok esetében GD P
csökkenésről lehet beszámolni .
A kiskereskedelmi forgalom négy év után ugyan nem csökkent tovább, ám a belföld i
felhasználás továbbra is gyenge maradt. Ezért a bankok csekély hitelezési kedvét és a korább i
kormányok alatt felel őtlenül elengedett deviza-eladósodást hibáztathatjuk. A fogyasztás
további zsugorodásának elkerüléséhez szükség volt a személyi jövedelemadó rendszer
reformjára. Mindezt egy rendkívül kedvezőtlen pénzpiai helyzetben lépte meg a Kormány .

Augusztus-szeptember folyamán a reálhozam kifizetések, majd az ősz során – feltehetően a
gyengülő forint miatt – erősödő bevásárló turizmus lendítette meg a forgalmat . Ugyanakkor
egyes tényez ők, mint például a forintárfolyam és az infláció negatívan hatott a fogyasztásra .
Ezt felerősítette a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó bizalmi indexek csökkenés e
is. Mindennek eredményeként tavaly a háztartások fogyasztása stagnált . A beruházásokat
illetően, a tartósan gyenge belső kereslet miatt a bels ő piacra termelő iparágakban, valamint a
bankszektorban is alacsony volt a beruházási dinamika. Összességében a bruttó állóeszköz -
felhalmozás 5,5%-kal csökkent 2011-ben.

A jelen gazdasági környezetben eredménynek kell elkönyvelnünk, hogy a fogyasztói árak
3,9%-os növekedése mellett a reálkereset, azaz a keresetek vásárlóértéke 5,8%-kal emelkedet t
egy év alatt . Ezen túlmenően 2011-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek
hatására Magyarország külső egyensúlya is tovább javult. Míg 2010-ben a reálgazdasági
aktívum a GDP 6,3%-át érte el, 2011-ben a többlet 7,2% volt . Az áruk és szolgáltatáso k
egyenlegének számottevő javulása a folyó fizetési mérleg egyenlegében is tükröződött, a
2010. évi 1,2%-os többlet után 2011-ben 1,4%-os aktívum alakult ki .

Bizakodásra adhat okot továbbá, hogy 2011-ben folytatódott a foglalkoztatottak számának
2010 augusztusában megindult növekedése : a vállalati jövedelmezőség lassú helyreállásával
párhuzamosan nagyobb lendületet vett az els ődleges munkaerőpiac foglalkoztatása is . A
munkanélküliek száma egy év alatt 7 ezer fővel csökkent, amelyre a gazdasági-pénzügyi
válságot megelőző idők óta nem volt példa. A gyermekek után járó adóalap-kedvezményt i s
figyelembe véve a nettó átlagkeresetek 2011-ben nemzetgazdasági szinten átlagosan 9,9%-ka l
haladták meg a 2010 . évi szintet.

A Kormány a konszolidáció során többször nem szokványos eszközöket alkalmazott, ám ezek
a fennálló strukturális problémák és az adósságválság hatékony kezelése, valamint a magya r
gazdaság versenyképessége érdekében nemcsak hogy indokoltak, de szükségesek is voltak .

A sport és szabadid ős tevékenységek és szolgáltatások esetében összesen 22,3 milliárd forint
kiadás teljesült, amelyb ő l a sportkiadások összesen 21,7 milliárd forintot tettek ki . Az állam
megfelelően biztosította a sport területén jelentkez ő feladatait. A sportcélú támogatások
jelentős része az Nemzeti Erőforrás Minisztériuma fejezetben állt rendelkezésre . A fejezet
részére biztosított támogatás lehetővé tette, hogy 2011-ben is megfelel ően legyenek
végrehajtva az államnak az utánpótlás-neveléssel, versenysporttal, szabadid ősporttal ,
sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével, sportági szakszövetségek támogatásával ,
sportegészségügyi feladatok elvégzésével, doppingellenőrzéssel kapcsolatos feladatai . Ev
közben a Kormány további többletforrás biztosításáról gondoskodott, melyb ől célzott
programok, feladatok valósultak meg .



A Kormány a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, valamint az MLS Z
utánpótlás-neveléssel összefüggő egyéb feladatainak támogatására 250,0 millió forintot, a
Puskás-szobor költségeire 30,0 millió forintot, a Magyar-Lengyel Történelmi Zarándoklat és a
Magyar-Lengyel Hagyományőrző Fesztivál rendezési költségeire 14,0 millió forintot, a sike t
sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek jutalmazására 495,6 millió
forintot, a 2011 . évi Európa- és világbajnokságokon elért sporteredmények anyagi
elismerésére 85,3 millió forintot, a Szervátültetettek 2011 . évi Világjátékain és a Speciáli s
Olimpia 2011 . évi Nyári Világjátékain elért eredmények jutalmazására 121,0 millió forintot, a
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztésére 450, 0
millió forintot, a Tüskecsarnok befejezésére pedig 1,3 milliárd forint többlettámogatást
biztosított . 2011-től a sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztésének költségei
és a Formula-1-es világbajnokság rendez ői jogdíjának forrása a Nemzeti Fejlesztés i
Minisztérium fejezetben található meg.

A magyar sport számára új fejlesztési források bevonását tette lehet ővé a sport támogatásával
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi LXXXII. Törvény, amely
bevezette a látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda és jégkorong )
támogatását biztosító adókedvezményt .

Megkezdődött a magyar sport finanszírozási rendszerének átalakítása is . A Sporttörvény
2011 . január 1-én hatályba lépett új rendelkezései kibővítették a Magyar Olimpiai Bizottság
sportcélú elő irányzatokkal kapcsolatos feladat és hatáskörét, így az sportfinanszírozás hossz ú
idő után átláthatóvá és egycsatornássá vált .

A 2011 . évi sportcélú előirányzatok maradványa így összesen 1 .739,6 millió forint, melybő l
1 .650,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 89,3 millió forin t
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok keletkezésének főbb okai a
2011 . évi maradványtartási kötelezettség, a támogatások utófinanszírozással történ ő
teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés és a pénzügyi teljesítés 2012 .
évre történő áthúzódása .

Fontos megemlíteni az európai uniós források sportcélú felhasználását is, amelyre 2011-i g
nem volt lehetőség. A sporthoz és egészséges életmódhoz kapcsolódó konstrukciók így
együttműködésre törekedtek más tárcákkal, melynek következtében két operatív progra m
keretében sikerült az ágazat részére kézzel fogható eredményeket elérni . Egyfelől a 6
regionális operatív programon belül, a turisztikai szolgáltatások fejlesztésének keretében a
fizikai aktivitást ösztönző , szabadidősport célú turisztikai szolgáltatás támogatására nyílt
lehetőség pályázni . Másfelől a DAOP 5 .1 .3 . kódszámú konstrukciója ("A lakossá g
egészségtudatos életmódját támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeine k
fejlesztése") mintegy 465 millió forintos keretösszeget nyitott meg a pályázni kívánó k
számára .

A turizmus tekintetében a Turisztikai célelőirányzat volt a Kormány által jóváhagyot t
turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze, amely a turizmus-fejlesztési stratégi a
megvalósításának elősegítését szolgálja. A TC 2011 . évi eredeti kiadási és támogatás i
előirányzata 13 .548,1 millió forint, amely az évközi intézkedésekkel változott . A
költségvetési törvény módosításával 2 .616,6 millió forinttal csökkent, a 1112/2011 . (IV.27 . )
Korm. határozatával – a fogászati turizmus fejlesztésére biztosított -1 .000,0 millió forinttal
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azonban nőtt, a kedvezményezettek részére korábbi években folyósított, de nem teljesíté s
miatt a tárgyévben visszafizetett összeggel, 487,8 millió forinttal n őtt, valamint az előző évi
előirányzat-maradvány 1 .298,6 millió forint összegével emelkedett a felhasználható összeg .

Így a módosított kiadási el őirányzat 13 .717,9 millió forintra alakult. A TC felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002 . (XI.16.) MeHVM rendelet alapján a
tárgyévben 11 .700,0 millió forint kifizetés történt . Az előirányzat keretében a következő
szakmai feladatok valósultak meg a tárgyévi források terhére :

• a Magyar Turizmus Zrt . működési költségeinek finanszírozása, marketingtervéne k
megvalósítása

• a 2011 . évi szúnyoggyérítés célfeladat ellátása (5 .892,4 millió forint)
• 2011 . évi Forma-1 Magyar Nagydíj megrendelésének támogatása (4 .841,3 millió

forint)
• a 2011 . évi Budapesti Tavaszi Fesztivál lebonyolításának és a 2012 . évi fesztivál

előkészítésének támogatása (250,0 millió forint )
• a Mecsek Rally – IRC futam támogatása (50,0 millió forint )
• a 2011 . évben kiírt pályázat keretében kulturális, bor- és gasztronómiai, aktí v

turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú, legalább kétnapos rendezvények támogatás a
(147,1 millió forint)

• a nagyrendezvények pl . WTTC, Gyulai István Memoria l
• a 2011 . évi Atlétikai Magyar Nagydíj, VeszprémFest támogatása (160,0 millió forint )
• a fogászati turizmus fejlesztésére kiírt pályázat (1 .000,0 millió forint) .

Az előirányzatból került finanszírozásra az el őirányzatok kezelésében közreműködő
szervezetek – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt . és a Magyar Államkincstár –
megbízási és szolgáltatási díja (68,0 millió forint) . 2011 . év végén a kötelezettségvállalássa l
terhelt maradvány 2 .002,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15, 7
millió forint .

A fentiek tükrében a törvényjavaslatot a Bizottság többsége általános vitára alkalmasna k
találja.

Budapest, 2012. szeptember 18 .

Szalay Feren 91>
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Az Országgyű lés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságána k

ajánlás a
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX.

törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés bizottsága a 2012. szeptember 20-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: i$. . igen, . . . . nem, . Q . . tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény :

A Kormány 2011 . évi költségvetés elfogadásakor célul tűzte ki, hogy az előző kormánytó l
örökölt strukturális problémákat megoldja, elősegítse a munkahelyteremtést, csökkentse a
kiadásokat és a bürokráciát . Az államadósság növekedésének megállítása és csökkentés e
céljából került meghirdetésre a Széll Kálmán Terv, mely alapvetően olyan, a költségvetés
kiadási oldalát hosszútávon érint ő intézkedéseket irányoz el ő, amelyek segítik az
államadósságot fenntartható pályára állítani .

A munkanélküliség enyhítésére a Kormány elindította a Nemzeti Közfoglalkoztatás i
Programot, amely több ezer családnak jelent szerény megélhetést, de mégis többet nyúj t
számukra, mint a segély és esélyt jelent a munka világába való visszatérésre . Az Új
Széchényi Terv keretében több, mint 1000 milliárd forint forrásra lehetett pályázni cégeknek ,
segítve ezzel a hazai vállalatok tőkéhez jutását és a gazdaság növekedés beindítását . Örömtel i
tény, hogy a romló európai növekedési feltételek ellenére a gazdaság a 2011 . év folyamán
1,6 %- kal tudott b ővülni .

2011 . január elsejétől került bevezetésre az új, egykulcsos, családi jövedelemadózás
rendszere, melynek nem titkolt célja volt a hazai középosztály, a polgárság meger ősítése, a



háztartási fogyasztás ösztönzése . A középosztály további megsegítését szolgálta, hogy a
devizahitellel rendelkezők a fix árfolyamon való végtörlesztés lehet őségével részben vagy
teljes egészében megszabadulhattak hiteleikt ől vagy az árfolyamgát rendszeréve l
kiszámíthatóbbá vált a törlesztő részletek havi fizetése. A Kormány a súlyosan eladósodott
hiteladósók részére dolgozta ki az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül és hozta létre a
Nemzeti Eszközkezel ő t . Ennek feladata egy olyan program működtetése, amely a gazdasági
válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon képe s
biztosítani .

A Kormány fent említett terveinek és célkitűzéseinek teljesítése érdekében számo s
alkalommal kénytelen volt nem hagyományos lépések meghozatalára, megtalálva anna k
módját, hogy az ország pénzügyi finanszírozhatósága megmaradjon, de a prioritássa l
bíró területekre is kellő forrás álljon rendelkezésre . Az Államadósság Kezelő Központ
kötvény aukcióin a felkínált állampapírokat - az őszi, kisebb turbulenciákat nem számítva - a
befektetők mindig lejegyezték, a finanszírozás nem forgott veszélyben .

Az Államháztartás helyzete számokba n

A Kormány a költségvetési folyamatokat az előzetesen számított 3%-os gazdaság i
növekedés helyett 1,6 % -os növekedés mellett is sikeresen kézben tartotta . A hiány
célok, amelyek nem teljesültek, alapvetően az alábbi egyszeri kiadási tételeknek vol t
köszönhető :

• A MOL - pakett vásárlása a pénzforgalmi egyenleget 498,3 milliárd forinttal rontotta ,
miközben az uniós módszertan szerint nem számít kiadási tételnek ,

• A megyei önkormányzatokat, a Fővárosi Önkormányzatot és a MÁV Zrt-t érintő ,
249,9 milliárd forint összegű adósságátvállalásra és követelés-elengedésére is so r
került év végén,

• 120,0 milliárd forintos tőkeemelés került jóváhagyásra a Magyar Fejlesztési Bank Zrt .
részére,

• Sor került egészségügyi intézmények korábbról felhalmozott szállítói tartozásai egy
részének rendezésére, 25,0 milliárd forint, illetve 27,0 milliárd forint összegben (ezek
az uniós módszertan szerint nem rontották a 2011 . évi hiányt) ,

• Az Európai Bíróság döntése következtében 250,0 milliárd forint összeg ű ÁFA
visszautalására került sor év végén .

Illetve egyszeri bevételi többletként jelentkezet az állami nyugdíjpillérbe visszalép ők
vagyona, amely megközelítőleg 3 % -kal javította az államháztartás egyenlegét, forrásu l
szolgálva az államadósság csökkentéséhez és a fenti kiadási tételek részben i
finanszírozásához .

A 2011 . év központi költségvetés hiánya a GDP 6,2 % -ra teljesült . Ezen mutató kedvezőtlen
alakulása mögött egyrészt a GDP (28 080,3 milliárd forint) vártnál kisebb növekedése ,
másrészt a központi költségvetés egyszeri kiadási tételei állnak . Ezen egyszeri kiadások
nélkül a központi költségvetés hiányának mértéke a GDP-hez viszonyítottan 2,6 % .



A költségvetés fenntarthatóságának megítélésében fontos mutató az ún. elsődleges egyenleg ,
amely a múltban felhalmozódott adósság kamatterhe nélkül veszi figyelembe a kiadásokat . Ez
a mutató 2011-ben kedvez ő tlenül alakult (- 729,5 milliárd forint), azonban az egyszeri kiadás i
tételek (MOL részvényvásárlás, EU Bíróság döntése, adósságátvállalás) figyelembe vétel e
nélkül az elsődleges egyenleg + 264,8 milliárd forint volt, ami jól mutatja, hogy az ország
működési költségeit a bevételeibő l képes finanszírozni .

Az államháztartás európai uniós módszertan szerinti 2011 . évi többlete előzetes adatok
alapján – a nem tervezett egyszeri tételeket is figyelembe véve – a GDP 4,3 % -ában teljesült .
Hangsúlyozandó, hogy a nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós módszertan szerint i
hiány a Kormány által kitűzött 2,94%-os GDP arányos mérték alatt, a GDP 2,43%-ába n
alakult .

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya – az egyszeri tételek nélkül – az eredeti 687,4
milliárd forinttal szemben 627,3 milliárd forint lett, amellyel jóval az elvárt mérték alatt
teljesült .

A Kormány részéről megkövetelt költségvetési fegyelem nagy részben hozzájárult az
adósságráta csökkenéséhez . A GDP-hez viszonyítottan a 2010. évi 81,4 %-os szintrő l
2011-re 80,8 %-ra csökkent, ez azonban változatlan árfolyammal (forintgyengüléssel ne m
számolva) a GDP 76,5 %-át teszi ki .

Az államháztartás alrendszereinek alakulás a

A Kormány évközi intézkedéseinek (pl . stabilitási tartalékképzés, minisztériumoknál történ ő
zárolások, központi költségvetési szervek kötelező befizetései, szeptemberi egyenlegjavító
intézkedések) köszönhető, hogy az államháztartás alrendszereiben kedvező
hiányszámokat sikerült elérni . Az elkülönített állami pénzalapok 69,2 milliárd forin t
többlettel, a TB pénzügyi alapjai (Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alap) 83, 6
milliárd forint hiánnyal, a Nyugdíjbiztosítási Alap mindösszesen 0,2 milliárd forintos
deficittel, a helyi önkormányzatok 143,5 milliárd forint többlettel zártak . Az
Egészségbiztosítási Alap hiánya 5,3 milliárd forinttal kisebb összegű lett az eredetileg
tervezettnél. A kedvezőbb deficit amellett teljesült, hogy év végén a költségvetésben ne m
tervezett, 33,1 milliárd Ft kiadással járó kormányzati intézkedéseket (eseti kereset-kiegészítés ,
adósságkonszolidációs támogatás, átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelése) i s
végrehajtottak .

A Nyugdíj Alap kiadásai a tervezett alatt (3028,1 milliárd forint) teljesült, ami a
novemberi nyugdíj-kiegészítésre ( 0,5 %-os) is fedezetet nyújtott .

Budapest, 2012 . szeptember 20
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Az Országgyűlé s
Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

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

A költségvetés fő előirányzatainak teljesítése nem sikerült, ezt kimondhatjuk a
zárszámadás alapján is . A legfontosabbat, a hiánycélt sem tudta elérni a kormányzat, ez i s
túlteljesült . Rámutatnék, hogy a kormány zárszámadási törvényjavaslatában 1742 milliárd
forintos hiányt akar az Országgyű léssel jóváhagyatni az eredetileg előirányzott 687 milliárd
helyett, és egyébként a legutoljára jóváhagyatott 1577 milliárddal szemben . Ezek óriás i
eltérések, amire fel kell hívni a figyelmet .

Az uralkodó gazdaságpolitika másik fetisizált sarokköve a GDP-arányo s
államháztartási adósság, bár mérséklésről beszélnek, de ez a 80,8 százalékos tavaly év vég i
ráta tulajdonképpen megfelel a 2010 . év végi számnak.

Nagyon beszédes, hogy a kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forintta l
többet fizetett ki a költségvetési törvényben rögzített el ő irányzatnál, ami azt jelenti egyébként ,
hogy a költségvetési szervek kiadásait 672 milliárd forintos túlteljesítéssel zárta, és itt sajnos ,
ez negatív túlteljesítésnek minősül, tehát ennyit a bürokrácia-csökkentésrő l .

Ezek miatt a jelentős eltérések miatt, illetve tulajdonképpen amiatt is, amit nagyon
sérelmezünk, hogy az országleltár nem készült el, amire a kormányzat önmagának 2011 .
december 31-éig adott határidő t . Ez egy olyan egységes, integrált vagyon-nyilvántartás i
rendszer lenne, amelynek alapján meg lehetne határozni, hogy tulajdonképpen mink van ,
mivel rendelkezik pontosan a kormány . Nem fogjuk tudni támogatni ezt a javaslatot, illetve
nagy hiányként keletkezik, hogy nincsen szó a zárszámadásban azokról a szervezetekrő l ,
társaságokról, intézményekről, amelyek de jure nem részei ugyan az államháztartásnak ,
viszont szerves részét képezik az állami vagyonnak . Gondolunk itt például a Magyar Postára ,
a MAV-ra, az erdőgazdaságokra, a MOL-ra, az MFB-re .

A fentiek alapján a bizottság Jobbik képvisel őcsoportjához tartozó tagjainak
álláspontja szerint, a költségvetési törvényjavaslat felel ősséggel nem bocsátható általáno s
vitára .

Budapest, 2012 . szeptember 18.



Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérőt szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. 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 házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2011. évi költségvetés a második Orbán-kormány els ő önállóan készített és tervezet t
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegények mé g
szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek . A 2011 . évi költségveté s
igazságtalan adóváltoztatásokra és törvénytelen államosításra épült, amelynek keretében elvették
közel hárommillió ember id őskorra félretett megtakarításait, az így megszerzett vagyon t
túlnyomó többségét pedig felélték .

A 2011 . évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az Orbán-
kormány eleve rosszul tervezte meg a 2011 . évi költségvetést, az másfél hónap utá n
megbukott, és év közben még több alkalommal módosításra szorult, míg végül a finanszírozási
kockázatok csökkentése érdekében Orbán Viktor kormányának az IMF segítségét kellet t
kérnie . Ez a segítségkérés azonban végül nem volt elegend ő annak elkerüléséhez, hogy a
magyar állampapírokat bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriába minősítse le a három
nagy hitelminősítő .

A zárszámadás indokolása az évet ennek ellenére sikeresnek igyekszik beállítani, az egyértelmű
kudarcokkal kapcsolatos felelősséget pedig az el őző kormányzatra, illetve az Európai Unió
gazdaságában bekövetkezett változásokra próbálja hárítani .

• A GDP növekedése jól jellemzi az elhibázott gazdaságpolitikát. Az előző kormányzat
sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye megindította az országot a növekedés
útján, majd az új kormány a korábbi pályáról elfordította az irányt, aminek az orszá g
azonnal meg is fizette az árát . 2011 . első negyedévében még mintegy 2,6%-kal nőtt a
hazai GDP, de az év második negyedévében egyértelmű lassulás következett be, jelenleg
pedig recesszióba került a magyar gazdaság . A gazdasági növekedés 2011-ben a z
eredetileg tervezett 3% helyett 1,7%-os lett .



• A költségvetés hiánya az eredeti el őirányzat 2,8-szerese lett pénzforgalm i
szemléletben, mivel a GDP a várnál kisebb mértékben n őtt, és számos egyszeri kiadás i
tétel növelte a hiányt (MOL részvényvásárlás, MÁV és BKV adósságátvállalás, stb . . . )

• A látszólag nem a magánszemélyeket terhel ő különadók szépen beépültek az árakba, és
ahogy ez mindig is szokott lenni, végül a lakosság fizette meg a bankokra, a távközlési é s
energiaszektorra, valamint a bolti kiskereskedelemre kivetett sarcot . Az infláció ennek
megfelelően nem is a 3,5 %-os szint körül alakult, annak mértéke az év egésze
tekintetében 3,9 % volt .

• Az infláció alakulására bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusainak számo s
nyilatkozata, illetve a kormányzat egyes intézkedései is (végtörlesztés szabályozása ,
adóemelések, IMF megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlást
váltott ki, illetve jelentő s veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, a z
adósi pozíciókban lévő vállalkozásoknak és devizaadós magánszemélyeknek .

• Így lett a bruttó államadósság magasabb az eredetileg tervezettnél, amelynek összeg e
(20955,5 Mrd Ft) a 2010. év végi adathoz képest 914,5 Mrd Ft-tal emelkedett (GD P
arányosan a 2010. évi 81,3 %-ról — az általános indokolás szerint — 2011 végére
80,8%-ra csökkent) . Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígért
2011 végére, Orbán Viktor és Matolcsy György 73%-ot akart elérni 2011 végére . A
80,8%-os eredmény azért nagy kudarc, mert nagyjából ennyi volt 2010 végén is, pedig a
kormány 2011 júniusában az államosított nyugdíjvagyonból közel 5 százalékkal (1407, 1
Mrd Ft) csökkentette az adósságot . Végül azért változott csak kismértékben a szint, mert a
forintgyengülés felduzzasztotta az államadósság devizarészének forintban kifejezet t
összegét.

• Az államháztartás m űködésének átláthatósága tovább csökkent .

• A költségvetés elsődleges egyenlege (kiadások az adósság kamatterhe nélkül) negatív
egyenlegű (-729,5 Mrd Ft) volt, vagyis Matolcsy György és Orbán Viktor nem
fenntartható pályára helyezte a költségvetést .

• A 2011 . évi hazai költségvetésben megjelenő EU források a tervezetthez képest 21,7 %-
kal alacsonyabban teljesültek . Több operatív program esetében magas a forrásvesztés
kockázata .

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatának
átcsoportosítása több esetben a jogszabályi feltételektő l eltérően történt .

• A külgazdasági folyamatokban az export 8,4%-kal, az import 6,3%-kal b ővült . Mindezt
alátámasztja, hogy a Kormány gazdaságpolitikájának következtében a belső kereslet, a
fogyasztás jelentősen visszaesett .

• A foglalkoztatás változatlan szintű . A múlt évben, ha nem is nő tt, de legalább stagnált a
foglalkoztatottak száma és ugyancsak nem változott, azaz magas szinten beragadt a
munkanélküliségi ráta .

• A funkcionális kiadások költségvetésen belüli aránya szinte változatlan .

o A jóléti kiadások a 2010 . évi 61,5%-a helyett már csak a főösszeg 57,6%-át teszik ki ,
a jóléti funkciókra szánt források GDP arányos nagysága is csökkent 2010-he z
képest (30% alá) . Ezen belül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokra fordítot t
kiadások is csökkentek (17,51%-ról, 16,73%-ra) . Eszerint kevesebb jutott a GDP
arányában 2011-ben anyasági ellátásokra, a családoknak a gyermekek után jár ó
támogatásokra, a munkanélküli ellátásokra, a szociális intézmények
támogatására . Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a különböz ő családi és szociáli s
támogatásokat, illetve a szociális szolgáltatások normatíváit befagyasztották . A
közmunkáért adható bért jelentősen csökkentették évközben (60 ezer forintról 4 7
ezer forintra!) . Mindezek megalapozták azt a folyamatot, amely a családok súlyo s
elszegényedéséhez, a szociális rendszer széteséséhez vezetett, és ami 2012-be n
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tovább er ősödött . A foglalkoztatást helyettesít ő támogatásban részesülők száma, a
rendszeres szociális segélyezettek létszáma valamint a rendszeres gyermekvédelm i
kedvezményben részesülők száma is emelkedett, tehát a rászoruló gyermekek
száma növekedett .

o az államadósság törlesztése a 2010 . évi 8,5% helyett már csak 7,7%-ra rúg .

o Az állam működésére ugyanakkor a 2010 . évi 15,3% helyett a kiadások 19,1%- a
jutott. Ennek beszédes példája a létszámgazdálkodás . Csak miniszterb ől van
kevesebb, az állami vezetők száma (államtitkár, helyettes államtitkár, kormány- ,
illetve miniszteri biztosok stb .) jelentősen emelkedett . Nőtt a kormány- és
köztisztviselők száma .

o A gazdasági funkciók a kiadások 13,1%-áttették ki .

• Az Állami Számvevőszék 2011. évi vizsgálata igen visszafogottan értékeli a
makrogazdasági pályát befolyásoló kormányzati döntések hatásait . Nem is kritizálja, d e
alá sem támasztja a kormány felelősségáthárító megnyilatkozásait . Reálisan
valószínűleg nem is várhatunk ennél többet egy szakmai tisztességét meg őrizni próbáló
intézménytől, miután függetlensége komoly csorbát szenvedett . A jelentés szerint a
beszámolók megbízhatósága jelentősen javult, a minősített véleménnyel ellátott
beszámolók száma csökkent .

• Komoly kritikával illetik a számvevők az EU-s pályázatok kezelését, amelye k
esetében fennállhat az uniós források elvesztésének kockázata .

III . Kommunikációs javaslat a törvénviavaslattal kapcsolatban

1. Az MSZP a törvényjavaslat elfogadását nem támogatja, mert a zárszámadás indokolása a
konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a valós folyamatokat és összefüggéseke t
mutatja be a 2011 . évi költségvetés végrehajtása során .

2. A 2011. évi költségvetés a második Orbán-kormány els ő önállóan készített és tervezet t
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegények mé g
szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek.

3. Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtalan és
szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és drágította a
hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatás költségei t
és megszüntette a költségvetés átláthatóságát .

4. Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem vett e
górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott annak
értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét .

5. Az MSZP ugyanakkor felhívja a Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék által
megfogalmazott észrevételeket vegye figyelembe .

Budapest, 2012 . szeptember 18.



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi C= törvény

végrehajtásáról szóló T/8196 számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
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:

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását illetve elfogadását ne m
támogatjuk, mert a zárszámadás nem ad áttekinthető és teljes képet az államháztartás
pénzügyi és vagyoni helyzetéről, és a fő gazdaságpolitikai célok is felemás módon valósultak
csak meg .

Részletesen kifejtve:

A költségvetés fő elő irányzatainak teljesítése nem sikerült .

• 2011 már teljes egészében a jelenlegi kormány éve volt, megtervezve — majd többszö r
is módosítva — a 2010 . évi CLXD(. törvény (a 2011 . évi állami költségvetési törvény )
főösszegeit, a költségvetés sarokszámait . A megváltoztatott el őirányzatokat sem
sikerült azonban teljesítenie . A hiánycélt sem tudta elérni . (A központi költségveté s
hiánya az eredeti előirányzat 2,8-szerese : GDP-arányosan 6,2 % a tervezett 2,2 %-kal
szemben.) A többszöri módosítások nyomán az eredeti hiánycél változott (az év
végére tervezett hiány 1 577 milliárdra nőtt), de a tényleges deficit 165 milliárddal ezt
is meghaladta . A kormány a zárszámadási törvényjavaslatban 1 742 milliárd forinto s
hiányt akar az Országgyűléssel jóváhagyatni az eredetileg elő irányzott 687 milliárd
forinttal és a legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben .

• A GDP-arányos államháztartási adósságot a zárszámadási törvényjavaslat általános
indokolása éppen csak megemlíti (136 . old). A 80,8 %-os tavaly év végi rátát az
indokolás „mérsékl ődésnek” nevezi, miközben az eladósodottság mértéke 2010 végé n
is nagyjából ennyi volt . (A Széll Kálmán-terv 75,5%-ot tűzött ki célul .) A 80% fölötti
ráta eredménynek nem fogadható el, mert a tavaly államosított nyugdíjvagyon az



államadósságot mintegy 5%-kal csökkentette, bár a forint gyengülése semlegesített e
ennek hatását.

• A kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forinttal többet fizetett ki a
költségvetési törvényben rögzített el őirányzatnál . Törvényt ezzel valószínűleg nem
sértett, mivel az államháztartási törvény maximális átcsoportosítási hatáskört biztosí t
számára, de a költségvetési szervek kiadásainak 672 milliárd forintos túlteljesítése
jelzi a bürokrácia-csökkentés ígéretének könnyelm űségét. A rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szánt tartalék (és a céltartalékok) is ebben a körben „hasznosultak” . (2 .
melléklet )

• A központi alrendszer 249 milliárd forinttal több bevételre tett szert ahhoz képest, ami t
a tavalyi költségvetési törvény legutolsó módosítása el ő irányzott . Sajátos módon ez
nem az adóbevételek nagyobb mérték ű emelkedése okozta (az áfa-bevételek pl . 270
milliárddal elmaradtak a hatályos el őirányzattól), hanem a költségvetési szerve k
bevételei, amelyek mintegy 360 milliárd forinttal emelkedtek a tervezetthez képest . (2 .
melléklet) E növekmény okait, belső összefüggéseinek magyarázatát a zárszámadá s
mellőzi, megfosztva ez által az Országgy űlést lényeges közérdekű információktól . Az
általános indokolás egyetlen rövid bekezdésben tesz említést „a központi költségvetés i
szervek befizetéseiről”, ami egy nagyságrenddel kisebb (45 milliárd forint), mint a
fentebbi összeg. (149. old.) Csak találgatni lehet a két szám közötti különbsé g
magyarázatát .

A fejezetek fő előirányzatainak teljesítése lényegesen eltér az Országgy űlés által jóváhagyott
kiadásoktól és bevételektő l . A címek, alcímek, jogcímek, kiemelt előirányzatok döntő
többségének tényleges adatai különböznek az Országgyűlés által szentesített tervszámoktó l
(1 . melléklet) .

• A kormány a jóváhagyott támogatások egy részét zárolta, más részükre befizetési é s
maradványtartási kötelezettséget írt elő. E jogosítványai vitathatók, az államháztartás i
törvényből nem vezethetők le. Az Országgyűlés által jóváhagyott fejezet i
sarokszámok megváltoztatásához a költségvetési törvény módosítására lett voln a
szükség . A kormány ad hoc megoldásokkal – bár a a parlamenti többsé g
jóváhagyásával – nyúlt bele a törvényben rögzített el őirányzatokba. Egyetlen fejezet
sincs, amelynek a fő költségvetési előirányzatai (kiadások, bevételek, támogatás )
többé-kevésbé megegyeznének a törvényben megállapított összegekkel .

• Az egyes fejezetek központi igazgatása, a fej ezetekhez tartozó intézmények, valamint
a fejezeti kezelésű elő irányzatok kiadási, bevételi és támogatási előirányzatainak terv -
és tény-adatai jellemzően eltérnek egymástól . Elvétve találunk olyan el ő irányzatot
(mint pl . az országos kisebbségi önkormányzatok), melyeknél a ténylege s
költségvetési támogatás ugyanannyi, mint a tervezett . A jellemző az, hogy kisebb-
nagyobb különbségek vannak a jóváhagyott és a realizált el ő irányzatok között (mint
pl. az Egyetemek, fő iskolák cím a XX. fejezetben). Ezeket az eltéréseket rendre meg
kellett volna indokolni, bár a jogi felelősség – köszönhetően a kormány iránt
megengedő államháztartási törvénynek – valószínűleg nem áll meg. Az elszámolás
kultúrájának javítása viszont az Országgyűlés és az adófizető állampolgárok érdem i
tájékoztatását igényelné .

A kormány továbbra sem számol el az állam vagyonával .



• Az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az „Országleltár ”
elkészítésére önmagának adott határidő (2011 . december 31) is lejárt . Az illetéke s
tárcák nem végezték el a feladatot.

• Az állami vagyonnal kapcsolatos befizetéseket (osztalék-befizetések) kimutatja a
zárszámadás, ez azonban nem helyettesíti a teljes körű tájékoztatást . Két és fél évvel a
kormányváltás után sem tudjuk, hogy természetes mértékegységben mekkora az álla m
földvagyona (szántó, erdő , rét, legelő , nemzeti park stb.), víz-és gyógyvízkészlete .
Nincs sem nyitó-, sem záró-állomány, következésképpen azt sem tudjuk, hog y
mekkora volt a e téren a gyarapodás (fogyás).

• Nem esik szó a zárszámadásban azokról a szervezetekr ől (társaságokról ,
közalapítványokról, intézményekr ől), amelyek – de jure – nem részei ugyan az
államháztartásnak, viszont szerves részei az állami (kormányzati) szférának, é s
amelyekben az államnak kizárólagos, többségi vagy kisebbségi részesedése va n
(Posta, MÁV, erdőgazdaságok, MOL, MFB stb.) Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó
néhány nagy cégről (MVM, Szerencsejáték, Richter, OTP stb . csak mint
osztalékbefizetőről esik szó. (ált. indokolás, 151 . old.) Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadásokról (köztük a MOL orosz részvényeinek 498,3 milliárd forintér t
történt megvásárlásáról) a törvényjavaslat általános indokolása részletesebben
tájékoztat. (181-185 . old. )

Budapest, 2012. szeptember 19.



Az Országgyűlés
Egészségügyi Bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés egészségügyi bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként — az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi
véleményt terjesztem elő:

Az LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint az egészségügyre fordítot t
közkiadások csökkenő tendenciája — hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához — ismét folytatódott . A
'90-es évek eleje óta az egészségügyi közkiadások növekedésének üteme — ellentétben a nemzetköz i
trendekkel — lényegesen elmaradt a GDP növekedési ütemét ő l . Fokozódó lemaradás figyelhet ő meg a
GDP-arányos egészségügyi közkiadások terén a visegrádi országokhoz viszonyítva is .

Az eredeti költségvetés egyáltalán nem volt megalapozott, amit az is bizonyít, hogy év közben többszö r
kellett korrigálni az E-alap sorait . Annak idején a költségvetés vitájában elmondtuk, hogy a gyógyító -
megelőző kassza hosszú évek óta alulfinanszírozott, ez súlyos működési és ellátási zavarokat okoz ,
amelyeket sürgősen orvosolni kell, a költségvetés nem mehet tovább az elmúlt években kirajzolódott
pályán. Ezen a 2011-es finanszírozás nem segített semmit. Az lett volna a cél, hogy a kórházakna k
jusson pénz a rendelkezésre álló kapacitások kihasználására, így a várólisták csökkentésére . A
költségvetés konzerválta az ellátórendszer fenntarthatatlan viszonyait . Külön kiemelendő , hogy a
költségvetési időszakban az alapellátásban tovább nőtt a tartósan betöltetlen praxisok száma, ami
elsősorban a rossz finanszírozási feltételeknek volt köszönhet ő .

Az eleve alacsony GDP-arányos egészségügyi közkiadások ismételt csökkenése látható 2010 és 201 1
közt az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásait (a GDP %-ában) pénzforgalmi szemléletbe n
mutató adatok szerint . Az államháztartás összes kiadását tekintve 9,1%-ról 8,8%-ra csökkent a z
egészségügyi kiadások aránya. Fontos kiemelni a közegészségügyi kiadások arányát, mely a GD P
0,15%-áról 0,12%-ra csökkent . Ez 20%-os csökkenést jelent 2011-ben az előző évhez képest, miközben
a magyarországi népegészségügyi mutatók messze elmaradnak a fejlett országokétól .

Ahogy azt az LMP már többször hangsúlyozta, az egészségügyi kiadások beruházást jelentenek a hossz ú
távú gazdasági — társadalmi fejlődésbe. A fenti intézkedésekkel viszont éppen a legkiszolgáltatottabbak,
a betegek, magatehetetlenek, ellátásra szorulók jártak a legrosszabbul, nem beszélve az orvosok ,

szakdolgozók egyre növekvő terheirő l, mely folyamatok az egyébként is jelent ős humán erőforrás krízi s

fokozódásához vezettek .

Budapest, 2012. szeptember
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Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. 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 Lehet Más a Politika számára elfogadhatatlan a 2011-es év költségvetésének
végrehajtásáról szóló el őterjesztés, azaz zárszámadás . Általánosságban üdvözlend ő , hogy az
államháztartási hiányt 3% alá sikerült szorítani, valamint az is, hogy az államadósság mérték e

csökkent. Arra viszont továbbra sem látunk garanciát, hogy ezek a jelenségek tartós
folyamattá válhatnak . Aggasztó viszont, hogy a fogyasztás egyáltalán nem növekedett . Ez a
tény megkérd őjelezi azt a kormányzati stratégiát, rögeszmésen hangoztatott víziót, miszerin t
az egykulcsos adónak köszönhetően növekszik a bels ő fogyasztás, és ez lesz az, ami a
gazdasági növekedést generálja . Az adatok ismeretében ez az elképzelés megbukott, és ebbe n
az összefüggésben is fel kell vetni az egykulcsos adó tarthatóságának kérdését . Drámai a
helyzet a beruházások esetében is, hiszen az erre vonatkozó adatok visszaesést mutatnak, a
beruházások növekedése nélkül pedig elképzelhetetlen bármilyen tartós gazdasági
növekedésrő l, esetünkben a válságból való kilábalásról beszélni .

Nézzük akkor az operatív programok néhány meghatározó elemét . Tudjuk, hogy a hét
éves EU-s költségvetés utolsó fázisában vagyunk, és a ciprusi elnökség prioritásai között
szerepel a következő hét éves pénzügyi keret vitájának lezárása .
Azt kell látnunk, hogy a rendelkezésünkre álló EU-s források esetében a szerződéskötések
aránya 66%-os, a kifizetések aránya pedig 28%. Ezek a források felhasználásának
hatékonyságát tekintve katasztrofális mutatók . Tisztában vagyunk vele, hogy egy projekt
kivitelezése több fázisból áll, ám a kifizetési arány így is aggasztó . Nemcsak azért, mert
gyengíti a tárgyalási esélyeinket az új költségvetés kialakításakor, hanem azért is, mert a z
egyes projektek megvalósíthatóságát nagyban rontja . A pályázók jó része a kifizetések
késlekedése miatt likviditási problémákkal kénytelen küzdeni, megn ő a körbetartozáso k
veszélye, és gyakran lehetetlenné válik a projekt befejezése is . Ennek is következménye lehet,



hogy az ÁSZ megállapítása szerint a kohéziós alapok zárása nem kielégít ő , sok a hiányosság .
Így aztán az úgynevezett abszorciós mutatónk 35,22% . Ezzel az eredménnyel az EU-s
tagállamok között a 17 . helyet foglaltuk el a tavalyi év végén, de 2012 . július 31-én már a 21 .
helyen találtuk magunkat. Maga az ÁSZ jelentése is rögzíti, hogy a vonatkozó fejezetet
elutasító záradékkal látták el, valamint kénytelenek voltak korlátozó záradékot is beiktatni a
jelentés idevágó részéhez . Mindebből következik, hogy az EU-s forrásvesztés kockázata
jelentős .

Az egyéb szempontok mellett a kormányzatnak kiemelten figyelnie kellett volna arra ,
hogy a költségvetés végrehajtása során olyan eredményeket tudjon felmutatni, és olya n
gondossággal járjon el, hogy Magyarország az új hét éves költségvetés vitáiban erős
pozíciókkal rendelkezzen. Nagyon fontos, hogy a számszaki megfelelések, könyvelési ,
pénzügyi szabályozók szakszerűek, precízek legyenek. Az előttünk lévő anyag arról
tanúskodik, hogy ezen a területen is sok a hiányosság . Ám még aggasztóbb az a tény, hogy az
EU-s források felhasználásában nagyon gyenge hatékonyságot produkáltunk, azaz egy csom ó
fejlesztési lehetőséget elmulasztottunk, kimondottan kormányzati hozzá nem értés ,
kormányzati tehetetlenség miatt . Ilyen esetekben kellene a szakszerű hozzáállás, a megfelelő ,
gyors döntések sora. No meg a távlatos gondolkodás, hiszen az ország egésze számára
meghatározó, hogy az új hét éves költségvetésben milyen források állnak majd a
rendelkezésünkre. Erre kellett volna és erre kellene összpontosítani, ugyanis ez jelenti a
nemzeti érdeket .

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottság a

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

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

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/8196 .
törvényjavaslat elfogadása költségvetési jogi szempontból azt jelenti, hogy az Országgyűlés
felmenti a Kormányt a gazdálkodás felelőssége alól . A JOBBIK ezt, illető leg az általános
vitára való alkalmasságot sem támogatja, mert a Kormány számadása, pénzügyi beszámolój a
szakmai szempontokból nem felel meg a hatályos törvényi előírásoknak.

A képviselőktől nem várható el, nem is feladatuk, hogy több ezer oldalra rúgó
zárszámadásokat maguk ellenőrizzenek, maguk próbáljanak valamiféle végső következtetésr e
jutni az elszámolások korrektségéről, kiigazodni a gyakran bonyolult pénzügyi, jogi ,
számviteli összefüggések között . Erre hivatott a számvevőszék. Az Országgyűlés pénzügyi
(az Alaptörvény szerint pénzügyi és gazdasági) ellenőrző szervének feladata, hatásköre é s
felelőssége a kormány számadásának megvizsgálása azzal a céllal, hogy az h ű képet tükröz- e
az államháztartás tényleges pénzügyi és vagyoni helyzetéről .

A költségvetés fő előirányzatainak teljesítése nem sikerült.

• 2011 már teljes egészében az Orbán-kormány éve volt . Ez a kormány tervezte – maj d
módosíttatta többször is – a 2010 . évi CLXIX. törvény (a 2011 . évi állami
költségvetési törvény) főösszegeit, a költségvetés sarokszámait . A megváltoztatott
előirányzatokat sem sikerült azonban teljesítenie . A legfontosabbat, a hiánycélt sem
tudta elérni, az szignifikánsan „túlteljesült” . (A központi költségvetés hiánya az
eredeti elő irányzat 2,8-szerese . GDP-arányosan 6,2% a tervezett 2,2%-kal szemben.)
A többszöri módosítások nyomán az eredeti hiánycél változott (az év végére tervezet t
hiány 1 577 milliárdra nőtt), de a tényleges deficit 165 milliárddal még ezt is



meghaladta . A kormány a zárszámadási törvényjavaslatban 1 742 milliárd forinto s
hiányt akar az Országgyűléssel jóváhagyatni az eredetileg el őirányzott 687 milliárd
forinttal, és a legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben! (Futball -
hasonlattal : ha a csatár képtelen eltalálni a kaput, akkor helyezzük a kaput a lövé s
irányába . . . )

• Az uralkodó gazdaságpolitika másik fetisizált sarkköve a GDP-arányos
államháztartási adósság, amit a zárszámadási törvényjavaslat általános indokolása
éppen csak megemlít (136 . oldal). Az Orbán-kormány államadósság ellen i
küzdelmének „eredményét”, a 80,8%-os tavaly év végi rátát az indokolá s
„mérséklődésnek” nevezi, miközben az eladósodottság mértéke 2010 végén i s
nagyjából ennyi volt. (A Széll Kálmán-terv egyébként 75,5%-ot, Orbán és Matolcs y
pedig 73%-ot szeretett volna elérni .) A 80% fölötti ráta eredménynek nem fogadhat ó
el, mert a tavaly államosított nyugdíjvagyon az államadósságot mintegy 5%-ka l
csökkentette (a forint gyengülése viszont semlegesítette ennek hatását) .

• A kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forinttal többet fizetett ki a
költségvetési törvényben rögzített előirányzatnál . Törvényt ezzel valószínűleg nem
sértett, mivel az államháztartási törvény maximális (irracionális) átcsoportosítás i
hatáskört biztosít számára, de a költségvetési szervek kiadásainak 672 milliárd
forintos (!) „túlteljesítése” jelzi a „bürokrácia"-csökkentés ígéretének könnyelműségét .
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék (és a céltartalékok) is ebben a
körben „hasznosultak " . (2 . melléklet)

• A központi alrendszer 249 milliárd forinttal több bevételre tett szert ahhoz képest,
amit a tavalyi költségvetési törvény legutolsó módosítása el őirányzott. Sajátos módon
ez nem az adóbevételek nagyobb mérték ű emelkedése okozta (az áfabevételek pl . 270
milliárddal elmaradtak a hatályos el őirányzattól), hanem a költségvetési szerve k
bevételei, amelyek mintegy 360 milliárd forinttal emelkedtek a tervezetthez képest . (2 .
melléklet) E növekmény okait, belső összefüggéseinek magyarázatát a zárszámadá s
mellőzi, megfosztva ez által az Országgyűlést lényeges közérdekű információktól . Az
általános indokolás egyetlen rövid bekezdésben tesz említést „a központi költségvetés i
szervek befizetéseiről”, ami egy nagyságrenddel kisebb (45 milliárd forint), mint a
fentebbi összeg. (149 . oldal) . Csak találgatni lehet a két szám közötti különbsé g
magyarázatát .

A fejezetek fő előirányzatainak teljesítése lényegesen eltér az Országgy űlés által
jóváhagyott kiadásoktól és bevételektő l. A címek, alcímek, jogcímek, kiemelt
elő irányzatok döntő többségének tényleges adatai különböznek az Országgy űlés által
szentesített tervszámoktól (1 . melléklet) .

• A kormány a jóváhagyott támogatások egy részét zárolta, más részükre befizetési és
maradványtartási kötelezettséget írt elő . E jogosítványai vitathatók, az államháztartás i
törvényből nem vezethetők le. Az Országgyűlés által jóváhagyott fejezeti
sarokszámok megváltoztatásához a költségvetési törvény módosítására lett volna
szükség. A kormány ad hoc improvizációkkal, végső soron a parlamenti többség



asszisztenciájával nyúlt bele a törvényben rögzített el ő irányzatokba. Egyetlen fejezet
sincs, amelynek a fő költségvetési előirányzatai (kiadások, bevételek, támogatás )
többé-kevésbé megegyeznének a törvényben megállapított összegekkel .

• Az egyes fejezetek központi igazgatása, a fejezetekhez tartozó intézmények, valamin t
a fejezeti kezelésű elő irányzatok kiadási, bevételi és támogatási elő irányzatainak terv-
és tényadatai jellemz ően eltérnek egymástól . Elvétve találunk olyan el ő irányzatot
(mint pl . az országos kisebbségi önkormányzatok), melyeknél a ténylege s
költségvetési támogatás ugyanannyi, mint a tervezett . A jellemző az, hogy kisebb -
nagyobb különbségek vannak a jóváhagyott és a realizált előirányzatok között (mint
pl . az Egyetemek, fő iskolák cím a XX . fejezetben) . Ezeket az eltéréseket egy korrekt
zárszámadásban rendre meg kellett volna indokolni, bár a jogi felelősség –
köszönhetően a kormány iránt rendkívül megenged ő államháztartási törvénynek –
valószínűleg nem áll meg. Az elszámolás kultúrájának javítása viszont az
Országgyűlés és az adófizető állampolgárok érdemi tájékoztatását igényelné .

A kormány továbbra sem tud (akar) elszámolni az állam vagyonával .

• Az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az „országleltár ”
elkészítésére önmagának adott határidő (2011 . december 31 .) is lejárt . Az illetékes
tárcák nem végezték el a feladatot .

• Az állami vagyonnal kapcsolatos befizetéseket (osztalékbefizetéseket) kimutatja a
zárszámadás, ez azonban nem helyettesíti a teljes körű tájékoztatást. Két és fél évvel a
kormányváltás után sem tudjuk, hogy természetes mértékegységben mekkora az állam
földvagyona (szántó, erdő , rét, legelő , nemzeti park stb.), víz-és gyógyvízkészlete .
Nincs sem nyitó, sem záró állomány, következésképpen azt sem tudjuk, hogy
mekkora volt e téren a gyarapodás (fogyás) .

• Nem esik szó a zárszámadásban azokról a szervezetekr ől (társaságokról ,
közalapítványokról, intézményekről), amelyek – de jure – nem részei ugyan az
államháztartásnak, viszont szerves részei az állami (kormányzati) szférának, é s
amelyekben az államnak kizárólagos, többségi vagy kisebbségi részesedése va n
(Posta, MÁV, erdőgazdaságok, MOL, MFB stb .) . Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó
néhány nagy cégről (MVM, Szerencsejáték Zrt., Richter, OTP stb.) csak mint
osztalékbefizetőről esik szó. (általános indokolás, 151 . oldal) . Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadásokról (köztük a MOL orosz részvényeinek 498,3 milliárd forintért
történt megvásárlásáról) a törvényjavaslat általános indokolása részletesebben
tájékoztat (181-185 . oldal) .



Az ÁSZ jelentése nem segíti az elszámoltatást . )

1. Az ÁSZ legfőbb feladata a zárszámadás auditálása volna. Megállapítani, hogy
„stimmelnek-e” az elszámolások, a kimutatások . Egyértelműen kinyilvánítani azt ,
hogy a kormány pénzügyi beszámolója az egyetemes érvény ű számviteli elvek szerint
készült-e, illet ő leg hű és valós képet ad-e az állam pénzügyi és vagyoni helyzetérő l .
Ehhez az általánosan elfogadott szakmai szabályoknak (standardoknak) megfelelő
független vélemény kialakítására lett volna szükség .

2. Az ÁSZ-nak meg kellett volna állapítania továbbá a közjogi felelősséget a kormány
intézkedéseinek (átcsoportosításoknak, zárolásoknak, kifizetések visszatartásának) és
az előirányzatok túllépésének törvényességével kapcsolatban (javasolni ez alól a
felmentését) . Miként a költségvetés végrehajtásáért viselendő számviteli és jogi
felelősség megállapítása sem a képvisel ők, hanem az Állami Számvevőszék feladata.

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását, illetve elfogadását, ezáltal a
kormánynak a gazdálkodás felelőssége alól történ ő felmentését nem támogatjuk. A
zárszámadás nem ad áttekinthető és teljes képet az államháztartás pénzügyi és vagyon i
helyzetérő l . A fő gazdaságpolitikai célok felemás módon valósultak meg . Ebbő l, továbbá
a pénzügyi év el ő irányzatainak teljesítéséb ől, számadataiból a kormánynak le kellen e
vonnia a megfelel ő (szervezeti és személyi) következtetéseket. Vissza kell állítani a 162
éven át (Kossuth óta) létezett Pénzügyminisztériumot, és annak élére olyan minisztert
kinevezni, aki az államkassza kulcsát felel ősséggel használja, tisztában van a
gazdaságpolitika elvi kérdéseivel, az állami költségvetéssel való viszonyával, valamint a
közpénzekkel való elszámolás és elszámoltatás követelményével egyaránt . Új
zárszámadás készítésére és annak a szakma általánosan elfogadott szabályai szerin t
történő számvevőszéki auditálására van szükség !

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

Az MSZP a törvényjavaslat elfogadását nem támogatja, mert a zárszámadás indokolása a

konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a valós folyamatokat és összefüggéseke t
mutatja be a 2011 . évi költségvetés végrehajtása során .

A 2011 . évi költségvetés a második Orbán-kormány els ő önállóan készített és tervezett
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegények mé g
szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

Az Orbán-kormány több száz milliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtalan é s

szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és drágította a hiteleket ,

1 Az Allami Számvevőszék történelmi el ődjét azért hozták létre, hogy elkészítse az állam zárszámadását . Nyolcvan éven át ez
megtörtént, 1950-től azonban negyven évig nem működhetett az intézmény . 1990 óta a zárszámadást a pénzügyi kormányzat
készíti .



rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatás költségeit é s
megszüntette a költségvetés átláthatóságát.

Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem vette górcső
alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentő s űrt hagyott annak értékelésében, nem
töltötte be társadalmi szerepét .

Az MSZP ugyanakkor felhívja a Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvev őszék által
megfogalmazott észrevételeket vegye figyelembe .

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

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

Az MSZP frakció képviselő i szerint :

A kormány a konszolidáció során többször nem szokványos eszközöket alkalmazott, ám eze k

a fennálló strukturális problémák megoldásához és a szuverén adósságválság Magyarországr a

átgyűrűző hatásainak kezelésére nemcsak hogy indokolatlanok, de szükségtelenek is voltak .

2011-ben többször is módosították a költségvetési törvényt, a központi alrendszer hiánya

1741,6 milliárd forint lett . A hiány alakulását elsősorban a központi költségvetés egyszeri

kiadási tételei befolyásolták .

Az adók és adójellegű bevételek elő irányzatai összességében alulteljesültek . Ide tartozik a

társasági adó, hitelintézeti járadék, általános forgalmi adó, jövedéki adó és illetékbevétel .

Az államadósság alakulását kedvezőtlenül befolyásolta a devizaadósság árfolyamvesztesége ,

melyet a kormányzat a magán-nyugdíjpénztári rendszerb ő l a társadalombiztosítási rendszerbe

visszalépők vagyonának részeként a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapnak átadott

állampapírok bevonásával kompenzált . Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kormány az

emberek nyugdíját vette el azzal, hogy „einstandolt” 3000 milliárd forintot és arra

kényszerítette a magánnyugdíj-pénztári tagokat, hogy visszalépjenek az állami rendszerbe .



A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék átcsoportosítása több esetben ne m

volt összhangban a jogszabályban foglaltakkal . Ezekkel ugyanis a fejezetek olyan

többletforrás igényét elégítették ki, amelyek el őre valószínűsíthető , tervezhetőek voltak,

melyet körültekintőbb tervezéssel, a zárolások el őrelátóbb meghatározásával, tehát a

tartalékok jogszabálytól eltérő felhasználása nélkül elkerülhetőek lettek volna .

A Kormány a rossz gazdaságpolitikája miatt az egyensúly érdekében 2011-ben 214,2 milliár d

forintot zárolt, emellett beszerzési -, és szerződéskötési tilalmat rendelt el, befizetési- ,

tartalékképzési kötelezettséget írt el ő valamint a költségvetési törvényben jóváhagyott

kiadások egy részét nem engedte elkölteni . A zárolt összegeket véglegesen elvonták, a képzett

tartalékok felhasználását az Országgy ű lés nem engedélyezte .

A zárolások legnagyobb mértékben az intézményeket érintették, amely tovább súlyosbította a

magas tartozásállománnyal rendelkező egyes intézmények gazdálkodását . A beszerzési -, és

szerződéskötési tilalom kiadási megtakarítást jelentett, a felhalmozási kiadások visszafogása

következtében az eszközök pótlása viszont elmaradt .

Az államháztartás európai uniós módszertan szerinti 2011 . évi többlete előzetes adatok

alapján - a nem tervezett egyszeri tételeket is figyelembe véve - a GDP 4,3 százaléka volt .

Hangsúlyozva, hogy a szufficit mellett a "normál" költségvetési folyamatokat a kormány - az

előzetesen számított 3 százalékos gazdasági növekedés helyett 2 százaléknál kiseb b

növekedést mutatott fel .

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya - egyszeri tételek nélkül - az eredeti 687,4 milliár d

forinttal szemben 627,3 milliárd forint lett, a GDP 2,2 százaléka. A magyar költségvetés i

törvény szerinti hiánycél - az egyszeri tételek nélkül - ezáltal jóval az elvárt mérték alat t

teljesült . A nem tervezett egyszeri tételek nélküli uniós módszertan szerinti hiány - a kormány

által kitűzött 2,94 százalékos GDP-arányos mérték alatt, a GDP 2,43 százaléka lett .

Jóléti funkciókra (egészségügy, társadalombiztosítás) 2011-ben az államháztartás kiadásaina k

57,6 százalékát fordították, oktatási tevékenységekre és szolgáltatásokra 10,8 százalékát .

Az egészségügyben az ellátások biztosítására, valamint az intézmények m űködésére a

kiadások 8,8 százalékát fordították . E funkciócsoporton belül a legnagyobb részarányt a

kórházi tevékenységek és szolgáltatások jelentették, a kiadások 3,5 százalékát . A

nyugellátások mértéke csökkent az el őző évihez képest, a kiadások 19,5 százalékára . Arányát



tekintve kevesebbet fordított a költségvetés többek között a munkanélküliek ellátására ,

valamint egyes szociális támogatásokra is .

A lakástámogatásokra, települési -, és közösségi tevékenységekre és szolgáltatásokra kifizetet t

összegek aránya az el őző évihez képest csökkent, az összkiadások 2,9 százalékát jelentette .

A Munkaerő-piaci Alap (továbbiakban: MPA) tekintetében a jövőben érdemes lenne

megfontolnia a kormányzatnak, hogy :

- az MPA nyilvántartási rendszerének egységesítését számítógépes támogatottsággal ,

- az MPA funkcionálisan független belső ellenőrzését megteremtené, mivel gondo k

vannak az elszámolásokkal és azok hitelességével, valamin t

- a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban a képzési alaprész kezelésére önálló pénzügy i

számviteli egységet alakítson ki .

A 2011 . évben a többször módosított Munkaerő-piaci Alap bevételi és kiadási egyenlege 4 6

711,7 többletet mutat. Ez sajnálatos módon abból adódott, hogy a kormány egyrészt növelt e

az állami elvonást a vállalkozásoktól és munkavállalóktól, másrészt jelent ős mértékben

csökkentette az állami kifizetéseket . Drasztikusan csökkentésre kerültek a munkanélküliek

ellátása kapcsán a passzív ellátások közül például az álláskeresési támogatások összegei é s

azok mértéke .

Az MPA esetében a zárolás két elő irányzatot érintett els ősorban. Egyrészt az „Egyenlegtartás i

és kockázatkezelési keret” teljes összegét (10 000,0 M Ft) zárolták, másrészt a foglalkoztatás i

és képzési támogatások kiadási jogcímén rendelkezésre álló forrást (eredeti el ő irányzat 40

519,8 M Ft) csökkentették 12 262,9 M Ft-tal . A foglalkoztatási és képzési támogatásoko n

belül az egyes keretösszegeket MAT határozatok és miniszteri döntések alapján folyamatosa n

módosították . Az NGM 2011 . év májusában a képzési támogatások felfüggesztését elrendel ő

intézkedést adott ki . A képzési támogatás újraindításakor (júliusban) rövid időn belül

egymásnak ellentmondó utasítások kiadására került sor a decentralizált keretre vonatkozóan .

A módosítások a megyei munkaügyi központok szintjén nehezítették meg a támogatások

folyamatos, tervszer ű, ütemezett megvalósítását . A foglalkoztatási és képzési támogatások

jogcímen a tényleges kiadás 25 774,8 M Ft-ot tett ki, amely az eredeti előirányzat 63,6%-a

volt .



Összességében megállapítható, hogy a kormányzat a foglalkoztatáspolitika é s

gazdaságpolitika területén nem tudta megvalósítani els ődleges célkitűzéseit, még annak árán

sem, hogy folyamatosan az általa hozott törvényi kereteket felrúgva m űködött . A meghirdetett

munkahely-teremtési folyamatok elmaradtak, s őt azzal ellenétes irányú intézkedések

meghozatalát indítványozták. Elmaradt az egymillió új adófizető munkahely időarányos

teljesítése is, az álláskeresési id őre járó állami támogatás idejének és mértékének az Európai

Unióban egyedülálló csökkentésével tovább er ősítették a munkavállalók kiszolgáltatottságát ,

ezért a törvényjavaslat általános vitára nem alkalmas .

A Jobbik frakció képvisel ői szerint :

Figyelemmel arra, hogy a kormánynak a legfontosabb célok tekintetében sem sikerült még a

módosított költségvetést sem tartania, így az eredetileg el ő irányzott 687 milliárd forinttal, és a

legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben most 1742 milliárd forinto s

államháztartási hiányt próbál meg elfogadtatni az Országgy űléssel, illetve továbbra is GD P

arányosan 80% feletti az államadósság mértéke, tehát a legalapvetőbb kormányzati célok sem

teljesültek .

A törvényjavaslat nem ad magyarázatot arra sem, hogy mi az oka a költségvetési szerve k

bevételei terén a tervezetthez képest történő jelentős eltéréshez, amelyek mintegy 360 milliárd

forintos emelkedést jelent a tervezetthez képest . Ennek okáról, a plusz bevétel forrásáról ninc s

információ .

Eközben a költségvetési szervek kiadásainak 672 milliárd forintos emelkedése i s

megfigyelhető , ami megint kérdésessé teszi nemcsak a kormány bürokrácia csökkent ő

törekvéseinek hatékonyságát, hanem azt is, hogy vajon elfogadható-e a 2011 . év

költségvetésének végrehajtása, ha a tervekhez képest ilyen mérték ű eltérések találhatók?

A Munkaerő-piaci Alap (továbbiakban : MPA ) kiadásai jelentősen elmaradtak a tervezettől ,

ami megtakarítást eredményezett, azonban mindezek mellett a tervezett célok sem teljesültek ,

a képzést a kormány retorikai szinten nagyon támogatja, a tervezett számok szintjén kevésbé,



a megvalósulás pedig a rászánt források szintjén még ehhez képest is kb . 20%-kal elmaradt.

Mindez azt jelenti, hogy a költségvetési törvényt nem hajtották végre .

A végrehajtásról szóló törvényjavaslat tartalmának hitelessége többek között azért is kétséges ,

mert például a MPA több száz milliárd forintot kezel úgy, hogy a pénz felhasználásának belső

ellenőrzése, az Állami Számvevőszék több éve tartó kezdeményezése ellenére sem történik

meg .

Az egyes támogatások, a programokra kihelyezett források felhasználásáról, azok

hatékonyságára vonatkozóan semmilyen információ nem áll rendelkezésre, ahogy az etnika i

alapú felhasználások, illetve megítélésük során sem egyértelműek az objektív ismérvek a z

etnikumhoz tartozás eldöntésében. Kiemelten, a cigány kisebbség esetén, mikor nyilvántartás

hiányában csak szubjektív jegyek alapján lehet az etnikumhoz sorolni az igényl őket, igényb e

vevőket, ami azonban a rasszizmus vádját szokta kiváltani az érintettekben .

A Jobbik véleménye szerint a 2011 . évi költségvetésrő l szóló 2010 évi CLXIX. törvény, még

az időközbeni módosításokat figyelembe véve is, olyan mértékben nem lett megfelel ően

végrehajtva, - és ennek okait, hátterét olyan kevéssé világítja meg annak végrehajtásáról szól ó

törvényjavaslat -, hogy nem tartjuk a Javaslatot általános vitára alkalmasnak .

Az LMP frakció képviselőjének véleménye :

Az LMP nem tudja elfogadni a beterjesztett zárszámadást, mivel a kormányzati retorika

ellenére sem a költségvetésben, sem annak végrehajtásában nem érhető tetten a foglalkoztatás

növelésének szándéka .

A zárszámadásból kiolvasható, hogy az el őző évhez hasonlóan 2011-ben is pozití v

egyenleggel zárt a Munkaerő-piaci Alap. Közel 22 milliárd forint nem került felhasználásra a

munkanélküliség csökkentését célzó támogatások formájában, holott meglett volna rá a

fedezet . Ez annál is inkább elszomorító, hogy ez az összeg a 2011 . évi, hasonló nagyságrendű

zároláson felül ragadt bent a Munkaer ő-piaci Alapban .



Miközben a kormány a költségvetés indoklásában a foglalkoztatás b ővítését és a

munkahelyteremtést jelölte meg prioritásként, ezzel ellentétes lépést sikerült tennie a

költségvetés 2011 . évi módosításában is . A stabilitási tartalék-képzés címszó alatt zárol t

összegek végleges elvonásáról rendelkez ő 2011 . évi CXIV. törvény 25,3 milliárd forintta l

csökkentette a Munkaerő-piaci Alap kiadási elő irányzatát . A fűnyíróelvszerűen elvont összeg

közel fele a munkaügyi központok által nyújtott foglalkoztatási -, és képzési szolgáltatásoka t

érintette .

Mint azt az Állami Számvev őszék is megállapította jelentésében, a foglalkoztatási és képzés i

támogatásokon belül az egyes keretösszegeket év közben is folyamatosan módosították. Ez

ellehetetlenítette a munkaügyi központok munkáját, és a támogatások tervszerű, ütemezet t

megvalósítását . A szakszerűtlen kapkodás oda vezetett, hogy 2011 . májusában a

foglalkoztatáspolitikai államtitkár arra utasította a munkaügyi központokat, hogy állítsák le a

betervezett képzéseket, új támogatási szerződéseket ne kössenek. A képzési programok július i

újraindításakor is egymásnak ellentmondó utasítások kiadására került sor .

Az előirányzat-módosítások végrehajtásával a foglalkoztatási alaprész összege 40, 5

milliárdról 28,6 milliárd forintra csökkent, amelyb ől ténylegesen 25,8 milliárd forint kiadá s

realizálódott . Így a 2010-ben felhasznált forrásokhoz képest 10 milliárd forinttal keveseb b

pénz jutott 2011-ben a munkaerő-piaci elhelyezkedést el ősegítő támogatásokra. Sőt, emellet t

a betervezetthez képest 11 milliárd forinttal kevesebb összeg került felhasználásra a TÁMO P

1 .1 Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások program keretében is .

Az aktív eszközökön túl a passzív támogatások kiadási el őirányzata sem teljesült : a

kormánytöbbség ugyanis a közfoglalkoztatásról szóló salátatörvényben módosította a z

álláskeresési ellátásokra vonatkozó szabályozást . 2011 . szeptember 1-től megszűnt az

álláskeresési segély, az álláskeresési járadék folyósításának maximális idejét pedig a

harmadára csökkentették : 270 napról 90 napra, ami Európában példátlan . Ezek a lépések 1 0

milliárd forintot hagytak bent a Munkaer ő-piaci Alapban .

A munkaerő-piaci kiadások szempontjából fekete év volt 2011 . A közfoglalkoztatási források

minden átmenet nélküli megfelezése, az aktív munkaerő-piaci szolgáltatásokat húsbavágóan

érintő zárolások, valamint az álláskeresési ellátások drasztikus lecsökkentése mellet t

megszűnt az MPA rehabilitációs alaprésze is . A cégek által befizetett rehabilitációs



hozzájárulások 2011 . januárjától a központi költségvetésbe folynak be, célzás nélkül . Mint

arra korábban is felhívtuk a figyelmet, ezáltal követhetetlenné válik, hogy az állam mennyi t

költ, költ-e egyáltalán a megváltozott munkaképességűek rehabilitációját segítő alternatív

munkaerő-piaci szolgáltatók támogatására. Ezt igazolja a zárszámadás is : nem lehet

megállapítani belőle, hogy mennyit fordított az állam ezekre a szolgáltatásokra, ezért a

törvényjavaslat nem támogatható .

Megdöbbentő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bér- illetve

költségkompenzáció teljesült kifizetése is : a bértámogatásra elkülönített 13 milliárd forintból

a zárszámadás szerint összesen 200 millió forint került felhasználásra; a költségkompenzációs

támogatásra szánt 24,8 milliárd forintból pedig 1,86 milliárd forint . Reméljük, hogy elírás

történt, és a tavalyi támogatások már kifizetése már megtörtént .

Budapest, 2012 . szeptember 17.



Az Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi bizottság a

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi 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:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye :

A 2011 . évi költségvetés a második Orbán-kormány első önállóan készített és tervezett
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegények mé g
szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el eg y
igazságtalan és szakszer űtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és
drágította a hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatá s
költségeit és megszüntette a költségvetés átláthatóságát .

A lakástámogatásokra, települési és közösségi tevékenységekre és szolgáltatásokr a
kifizetett összegek aránya az el őző évihez képest csökkent, az összkiadások 2,9 százaléká t
jelentette. A gazdasági funkciók összességében 13,1 százalékot tettek ki . Ezen belül a
közlekedési és távközlési tevékenységek, szolgáltatásokra kiemelked ő , 5,9 százalék jutott .

Az indokolás szerint a Kormány 2011-ben folytatta az örökölt strukturális problémá k
megoldását, amit tavasszal a Széll Kálmán Tervben ismertetett . A Széll Kálmán Terv fő
prioritása az államadósság rátájának visszaszorítása, a növekedési potenciál, ezen belül pedi g
kiemelten a munkaer ő-piaci aktivitás krónikusan alacsony szintjének növelése volt . A
háztartások magas devizaadóssága a belső kereslet élénkülésének gátjává vált . Ennek a
problémának a megoldása érdekében a Kormány lehetőséget teremtett a végtörlesztésre, maj d
a Bankszövetséggel megkötött megállapodás keretében egy átfogó programot dolgozott ki ,
amely az összes devizahiteles számára jelentős segítséget kínált . Ez azonban közelről sincs
így. Akiknek továbbra is nehézséget jelent jelzáloghitelük törlesztése, rendelkezésükre áll a z
árfolyamgát és a NET – állítja Matolcsy György minisztériuma : az NGM természetesen a
devizahitelesek problémáját is megoldottnak tekinti . A nemzetgazdasági tárca tegnap i
közlése szerint a kormány idén januárban kib ővítette a NET hatáskörét . Arról már nem szólt
az NGM, hogy az eszközkezel ő eddig összesen 8, azaz nyolc lakást vásárolt, annak ellenére ,
hogy csak az idén több milliárd forint költőpénzt kapott. Ez – amellett, hogy a 8 lakásról sinc s
információ – felveti a kérdést : mire költik a Nemzeti Eszközkezelő Társaságnál az odaíté l
forrást? További kérdést vet fel, hogy hol van a szeptemberre ígért magáncs őd



intézményének bevezetése? Mikorra tervezi a kormány az Ócsára álmodott szociális lakópar k
átadását? Mintegy 438 millió eurónyi devizahitel-állományon áll fenn 90 napon túl i
késedelem, és a szabad felhasználású hitelét szintén legalább három hónapja törleszten i
képtelen 144 ezer adós gondjára nincs megoldás . A bizottsági ülésen nem kaptunk a
kérdéseinkre megnyugtató választ .

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a zárszámadással kapcsolatban az Állami
Számvevőszéktől sokkal hangsúlyosabb kritikákat vártunk – lévén, hogy ez egy függetle n
szervezet. Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem
vette górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott annak
értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét .

Az uniós forrásoknál a megállapított hibák a számvitel területén találhatók, valamint a
számvitelt támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos bels ő kontrollok nem megfelel ő
működésére vezethetőek vissza. Emiatt több operatív program esetében magas a forrásvesztés
kockázata .

Az ÁSZ kritikát fogalmazott meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósá g
gazdálkodásával kapcsolatban. Éppen ezért felhívtuk a Kormány figyelmét, hogy az Állam i
Számvevőszék által megfogalmazott észrevételeket vegye figyelembe .

Összességében elmondható, hogy a bevételek és a kiadások tervezésében a kabine t
nem állt a helyzet magaslatán. Tavaly több alkalommal módosította a büdzsé tervszámait, é s
folyamatosan emelte a hiánycélt, ennek ellenére a költségvetés pénzforgalmi hiánya mé g
annál is jóval magasabban alakult, amit a legutolsó változtatással el őreláttak . A kormány az
év során kilencszer módosította a költségvetési törvényt, lassan át lehetne térni a hav i
költségvetésalkotásra .

Az MSZP a törvényjavaslat elfogadását - a fentiekre való tekintettel - nem támogatja ,
mert a zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a való s
folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2011 . évi költségvetés végrehajtása során .

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag véleménye :

Az LMP nevében a 2011-es év zárszámadásával kapcsolatban először is két olyan
negatívumról szeretnénk megemlékezni, amely a zárszámadáson túlmutatva jelzi, hogy a
Fidesz-KDNP új állam modellje nem felel meg a fogyasztói érdekvédelem általános elveinek .
Először is meg kell emlékeznünk arról, hogy a 2011-es évben a magyar Alkotmánybíróság
(AB) már nem vizsgálhatott közvetlenül olyan ügyeket, amelyekben népszavazást sem lehet
kezdeményezni . Az AB jogkörének korlátozása megfosztja az állampolgárokat attól, hogy az
Alkotmánybíróság jogvédőként eljárhasson olyan területeken (például adóügyek), amel y
területen adófizetőként a kormányzat esetleges jogsértéseivel szemben kiszolgáltatottak .
Másodszor pedig fel kell idéznünk az ombudsmani intézmény 2011-es átalakítását, amely
eredményeképpen a jöv ő nemzedékei érdekeinek védelme, vagyis a fenntarthatóság és hosszú
távú felelősségvállalás szempontjainak felmutatása ellehetetlenült .

A továbbiakban néhány megjegyzést teszünk a 2011-es év zárszámadásáró l
fogyasztóvédelmi szempontból .



A Gazdasági Versenyhivatal 2011-ben 139,8 millió forinttal, azaz 10%-kal kevesebb
támogatást kapott, mint az előző költségvetési évben.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság intézményi struktúrája jelent ős változáson ment
át 2011-ben. A megyei (fővárosi) felügyel őségek a fővárosi és a megyei kormányhivatalo k
szakigazgatási szerveiként működtek tovább az NFH szakmai felügyelete és irányítása alatt .
Az NHF 2010-es, illetve 2011-es évi költségvetésének, forrásainak összehasonlítása ezze l
meglehetősen nehézzé vált . Ugyanakkor az Állam Számvevőszék jelentéséből (Jelentés a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről) kiderül, hogy a „A Kormány 2011 . évben
végrehajtott kiadáscsökkentő intézkedései, az év elej i
40,1 milliós Ft zárolás, valamint a 69,0 millió Ft maradványtartási kötelezettség, beszerzési
tilalmak az NFH-nál átmenetileg nehezítették a feladatellátást . ”

A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésében további fogyasztóvédelemhe z
kapcsolódó támogatások jelennek meg . Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testületek támogatása – 300 millió forint volt a tervezett és kifizetet t
támogatás, ami 75 millióval kevesebb a 2010 . évinél (20%) . A fogyasztóvédelmi társadalmi
szervezetek támogatása – 154,1 millió forint a tervezett, 133,4 millió forint a módosított és 0
forint

	

a

	

kifizetett

	

támogatás .
A minisztérium beszámolója szerint „A 2011 . évben e fejezeti kezelésű előirányzat forrására
133,4 millió forint összegben pályázat került kiírásra azon fogyasztóvédelmi szervezete k
részére, melyeket a bíróság 2009 . december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az
alapszabályuknak megfelel ő tevékenységet ténylegesen folytattak . A pályázati kategóriák
között szerepelt az érdekfeltárás, közérdekű kereset indítás, fogyasztóvédelmi oktatás, online
fogyasztóvédelmi magazin és információs kampány . Összesen 83 pályázat érkezett, melybő l 6
érvénytelen volt . Az érvényes 79 pályázatból 53 került támogatásra. . . . A nyertes pályázók
részére a folyósításra a 2011 . évben nem került sor, a teljesítés 2012-ben történik meg .”
A módosított előirányzat 175,1 millió forinttal volt kisebb a 2010 . évi támogatásnál – vagyis a
fogyasztóvédelmi civil szervezetek állami támogatása 56%-kal csökkent !
Az NGM átadott továbbá 19,1 millió forintot az NFH részére az Európai Fogyasztói Közpon t
Magyarország támogatása kapcsán – az EFK az NFH intézményi keretei között folytatj a
működését .

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011-ben 616,5 millió forinttal, aza z
5,4% százalékkal kevesebb saját bevételből gazdálkodott, miközben kiadásai 2280,7 milli ó
forinttal, azaz 15,2%-kal növekedtek . A kiadások növekedésének oka, hogy a PSZAF kiadása i
közül 2011 . évben a legnagyobb tételt képviselő , központi költségvetés javára teljesített
befizetési kötelezettsége - összesen 7 .232,5 M Ft -, közel 44%-kal haladta meg az el őző év i
elő írt befizetést .

Összességében úgy véljük, hogy megállapítható, hogy a 2011-es költségvetési évben a
fogyasztóvédelem számára rendelkezésre álló erőforrások valamelyest csökkentek .

Hogy ne legyen egyoldalúan negatív a 2011-es év értékelése, ezért végül az szeretnén k
pár pozitív fejleményt is megemlíteni. Az egyik ilyen, hogy 2011 . nyarán megkezdte
tevékenységét a PSZAF mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület, valamint ezzel együtt
általában is megfigyelhető volt a fogyasztók pénzügyi (bank, biztosítás) területeken történ t
tudatosabbá válása .

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

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

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását illetve elfogadását ne m
támogatjuk, mert a zárszámadás nem ad áttekinthető és teljes képet az államháztartás
pénzügyi és vagyoni helyzetéről, és a fő gazdaságpolitikai célok is felemás módon valósulta k
csak meg. Részletesen kifejtve :

A költségvetés fő előirányzatainak teljesítése nem sikerült .

• 2011 már teljes egészében a jelenlegi kormány éve volt, megtervezve – majd többszö r
is módosítva – a 2010 . évi CLXIX. törvény (a 2011 . évi állami költségvetési törvény)
főösszegeit, a költségvetés sarokszámait. A megváltoztatott el ő irányzatokat sem
sikerült azonban teljesítenie . A hiánycélt sem tudta elérni . (A központi költségveté s
hiánya az eredeti előirányzat 2,8-szerese : GDP-arányosan 6,2 % a tervezett 2,2 %-kal
szemben.) A többszöri módosítások nyomán az eredeti hiánycél változott (az év
végére tervezett hiány 1 577 milliárdra nőtt), de a tényleges deficit 165 milliárddal ezt
is meghaladta . A kormány a zárszámadási törvényjavaslatban 1 742 milliárd forinto s
hiányt akar az Országgyűléssel jóváhagyatni az eredetileg elő irányzott 687 milliárd
forinttal és a legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben .

• A GDP-arányos államháztartási adósságot a zárszámadási törvényjavaslat általáno s
indokolása éppen csak megemlíti (136 . old). A 80,8 %-os tavaly év végi rátát az
indokolás „mérséklődésnek” nevezi, miközben az eladósodottság mértéke 2010 végé n
is nagyjából ennyi volt. (A Széll Kálmán-terv 75,5%-ot t űzött ki célul.) A 80% fölötti
ráta eredménynek nem fogadható el, mert a tavaly államosított nyugdíjvagyon a z
államadósságot mintegy 5%-kal csökkentette, bár a forint gyengülése semlegesített e
ennek hatását.



• A kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forinttal többet fizetett ki a
költségvetési törvényben rögzített el ő irányzatnál . Törvényt ezzel valószínűleg nem
sértett, mivel az államháztartási törvény maximális átcsoportosítási hatáskört biztosí t
számára, de a költségvetési szervek kiadásainak 672 milliárd forintos túlteljesítése
jelzi a bürokrácia-csökkentés ígéretének könnyelműségét. A rendkívüli kormányzat i
intézkedésekre szánt tartalék (és a céltartalékok) is ebben a körben „hasznosultak” . (2 .
melléklet )

• A központi alrendszer 249 milliárd forinttal több bevételre tett szert ahhoz képest, ami t
a tavalyi költségvetési törvény legutolsó módosítása el őirányzott . Sajátos módon ez
nem az adóbevételek nagyobb mértékű emelkedése okozta (az áfa-bevételek pl . 270
milliárddal elmaradtak a hatályos előirányzattól), hanem a költségvetési szerve k
bevételei, amelyek mintegy 360 milliárd forinttal emelkedtek a tervezetthez képest . (2 .
melléklet) E növekmény okait, belső összefüggéseinek magyarázatát a zárszámadás
mellőzi, megfosztva ez által az Országgyűlést lényeges közérdekű információktól . Az
általános indokolás egyetlen rövid bekezdésben tesz említést „a központi költségvetési
szervek befizetéseiről”, ami egy nagyságrenddel kisebb (45 milliárd forint), mint a
fentebbi összeg. (149. old.) Csak találgatni lehet a két szám közötti különbsé g
magyarázatát.

A fejezetek fő elő irányzatainak teljesítése lényegesen eltér az Országgyűlés által jóváhagyott
kiadásoktól és bevételektől . A címek, alcímek, jogcímek, kiemelt előirányzatok döntő
többségének tényleges adatai különböznek az Országgyűlés által szentesített tervszámoktó l
(1 . melléklet) .

• A kormány a jóváhagyott támogatások egy részét zárolta, más részükre befizetési é s
maradványtartási kötelezettséget írt elő . E jogosítványai vitathatók, az államháztartás i
törvényből nem vezethetők le. Az Országgyűlés által jóváhagyott fejezeti
sarokszámok megváltoztatásához a költségvetési törvény módosítására lett volna
szükség . A kormány ad hoc megoldásokkal — bár a a parlamenti többsé g
jóváhagyásával — nyúlt bele a törvényben rögzített előirányzatokba. Egyetlen fejeze t
sincs, amelynek a fő költségvetési elő irányzatai (kiadások, bevételek, támogatás)
többé-kevésbé megegyeznének a törvényben megállapított összegekkel .

• Az egyes fejezetek központi igazgatása, a fejezetekhez tartozó intézmények, valamint
a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási, bevételi és támogatási előirányzatainak terv -
és tény-adatai jellemzően eltérnek egymástól. Elvétve találunk olyan el ő irányzatot
(mint pl . az országos kisebbségi önkormányzatok), melyeknél a ténylege s
költségvetési támogatás ugyanannyi, mint a tervezett . A jellemző az, hogy kisebb-
nagyobb különbségek vannak a jóváhagyott és a realizált előirányzatok között (mint
pl. az Egyetemek, fő iskolák cím a XX . fejezetben) . Ezeket az eltéréseket rendre meg
kellett volna indokolni, bár a jogi felelősség — köszönhetően a kormány iránt
megengedő államháztartási törvénynek — valószínűleg nem áll meg. Az elszámolás
kultúrájának javítása viszont az Országgy űlés és az adófizető állampolgárok érdemi
tájékoztatását igényelné .

A kormány továbbra sem számol el az állam vagyonával .

• Az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az „Országleltár ”
elkészítésére önmagának adott határidő (2011 . december 31) is lejárt . Az illetékes
tárcák nem végezték el a feladatot .



• Az állami vagyonnal kapcsolatos befizetéseket (osztalék-befizetések) kimutatja a
zárszámadás, ez azonban nem helyettesíti a teljes körű tájékoztatást. Két és fél évvel a
kormányváltás után sem tudjuk, hogy természetes mértékegységben mekkora az álla m
földvagyona (szántó, erdő , rét, legelő, nemzeti park stb .), víz-és gyógyvízkészlete .
Nincs sem nyitó-, sem záró-állomány, következésképpen azt sem tudjuk, hogy
mekkora volt a e téren a gyarapodás (fogyás) .

• Nem esik szó a zárszámadásban azokról a szervezetekr ől (társaságokról,
közalapítványokról, intézményekről), amelyek – de jure – nem részei ugyan az
államháztartásnak, viszont szerves részei az állami (kormányzati) szférának, é s
amelyekben az államnak kizárólagos, többségi vagy kisebbségi részesedése va n
(Posta, MÁV, erdőgazdaságok, MOL, MFB stb.) Az MNV Zrt . portfóliójába tartozó
néhány nagy cégről (MVM, Szerencsejáték, Richter, OTP stb . csak mint
osztalékbefizetőről esik szó. (ált. indokolás, 151 . old.) Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadásokról (köztük a MOL orosz részvényeinek 498,3 milliárd forintér t
történt megvásárlásáról) a törvényjavaslat általános indokolása részletesebben
tájékoztat. (181-185 . old . )

Budapest, 2012 . szeptember 17.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hegedűs Tamás (lobbik)

alelnök



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai 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 2011. évi költségvetés a második Orbán-kormány els ő önállóan készített és tervezett
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegénye k
még szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek . A 2011 . évi
költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és törvénytelen államosításra épült, amelynek
keretében elvették közel hárommillió ember időskorra félretett megtakarításait, az így
megszerzett vagyont túlnyomó többségét pedig felélték .

A 2011 . évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az
Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2011. évi költségvetést, az másfél hóna p
után megbukott, és év közben még több alkalommal módosításra szorult, míg végül a
finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében Orbán Viktor kormányának az IM F
segítségét kellett kérnie . Ez a segítségkérés azonban végül nem volt elegendő annak
elkerüléséhez, hogy a magyar állampapírokat bóvli (befektetésre nem ajánlott)
kategóriába minősítse le a három nagy hitelminősítő .

A zárszámadás indokolása az évet ennek ellenére sikeresnek igyekszik beállítani, a z
egyértelmű kudarcokkal kapcsolatos felel ősséget pedig az előző kormányzatra, illetve a z
Európai Unió gazdaságában bekövetkezett változásokra próbálja hárítani .

A GDP növekedése jól jellemzi az elhibázott gazdaságpolitikát . Az előző kormányzat
sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye megindította az országot a növekedés útján ,
majd az új kormány a korábbi pályáról elfordította az irányt, aminek az ország azonnal me g
is fizette az árát . 2011 . első negyedévében még mintegy 2,6%-kal nőtt a hazai GDP, de az
év második negyedévében egyértelmű lassulás következett be, jelenleg pedig recesszióba
került a magyar gazdaság . A gazdasági növekedés 2011-ben az eredetileg tervezett 3 %
helyett 1,7%-os lett.



A költségvetés hiánya az eredeti el ő irányzat 2,8-szerese lett pénzforgalmi szemléletben,
mivel a GDP a várnál kisebb mértékben nőtt, és számos egyszeri kiadási tétel növelte a
hiányt (MOL részvényvásárlás, MÁV és BKV adósságátvállalás, stb . . . )

A látszólag nem a magánszemélyeket terhelő különadók szépen beépültek az árakba, és
ahogy ez mindig is szokott lenni, végül a lakosság fizette meg a bankokra, a távközlési é s
energiaszektorra, valamint a bolti kiskereskedelemre kivetett sarcot . Az infláció ennek
megfelelően nem is a 3,5 %-os szint körül alakult, annak mértéke az év egésze tekintetében
3,9 % volt .

Az infláció alakulására bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusainak számo s
nyilatkozata, illetve a kormányzat egyes intézkedései is (végtörlesztés szabályozása,
adóemelések, IMF megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlás t
váltott ki, illetve jelentős veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, az
adósi pozíciókban lévő vállalkozásoknak és devizaadós magánszemélyeknek.

Így lett a bruttó államadósság magasabb az eredetileg tervezettnél, amelynek összege
(20955,5 Mrd Ft) a 2010. év végi adathoz képest 914,5 Mrd Ft-tal emelkedett (GD P
arányosan a 2010 . évi 81,3 %-ról – az általános indokolás szerint – 2011 végére 80,8% -
ra csökkent) . Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígért 201 1
végére, Orbán Viktor és Matolcsy György 73%-ot akart elérni 2011 végére . A 80,8%-os
eredmény azért nagy kudarc, mert nagyjából ennyi volt 2010 végén is, pedig a kormány
2011 júniusában az államosított nyugdíjvagyonból közel 5 százalékkal (1407,1 Mrd Ft )
csökkentette az adósságot . Végül azért változott csak kismértékben a szint, mert a
forintgyengülés felduzzasztotta az államadósság devizarészének forintban kifejezet t
összegét .

Az államháztartás működésének átláthatósága tovább csökkent .

A költségvetés elsődleges egyenlege (kiadások az adósság kamatterhe nélkül) negatív
egyenlegű (-729,5 Mrd Ft) volt, vagyis Matolcsy György és Orbán Viktor nem fenntarthat ó
pályára helyezte a költségvetést .

A 2011 . évi hazai költségvetésben megjelenő EU források a tervezetthez képest 21,7 %-
kal alacsonyabban teljesültek. Több operatív program esetében magas a forrásveszté s
kockázata .

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék elő irányzatának
átcsoportosítása több esetben a jogszabályi feltételektől eltérően történt .

A külgazdasági folyamatokban az export 8,4%-kal, az import 6,3%-kal bővült. Mindezt
alátámasztja, hogy a Kormány gazdaságpolitikájának következtében a bels ő kereslet, a
fogyasztás jelentősen visszaesett .

A foglalkoztatás változatlan szintű . A múlt évben, ha nem is nőtt, de legalább stagnált a
foglalkoztatottak száma és ugyancsak nem változott, azaz magas szinten beragadt a
munkanélküliségi ráta .

A funkcionális kiadások költségvetésen belüli aránya szinte változatlan .

• A jóléti kiadások a 2010 . évi 61,5%-a helyett már csak a főösszeg 57,6%-át teszik
ki, a jóléti funkciókra szánt források GDP arányos nagysága is csökkent 2010-
hez képest (30% alá) . Ezen belül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokra
fordított kiadások is csökkentek (17,51%-ról, 16,73%-ra) . Eszerint kevesebb
jutott a GDP arányában 2011-ben anyasági ellátásokra, a családoknak a
gyermekek után járó támogatásokra, a munkanélküli ellátásokra, a szociáli s
intézmények támogatására . Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a különböző



családi és szociális támogatásokat, illetve a szociális szolgáltatások normatívái t
befagyasztották. A közmunkáért adható bért jelentősen csökkentették
évközben (60 ezer forintról 47 ezer forintra!) . Mindezek megalapozták azt a
folyamatot, amely a családok súlyos elszegényedéséhez, a szociális rendsze r
széteséséhez vezetett, és ami 2012-ben tovább erősödött. A foglalkoztatás t
helyettesítő támogatásban részesülők száma, a rendszeres szociális
segélyezettek létszáma valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe n
részesülők száma is emelkedett, tehát a rászoruló gyermekek száma növekedett .

• az államadósság törlesztése a 2010 . évi 8,5% helyett már csak 7,7%-ra rúg .

• Az állam működésére ugyanakkor a 2010 . évi 15,3% helyett a kiadások 19,1%-a
jutott . Ennek beszédes példája a létszámgazdálkodás . Csak miniszterből van
kevesebb, az állami vezetők száma (államtitkár, helyettes államtitkár, kormány- ,
illetve miniszteri biztosok stb .) jelentősen emelkedett . Nőtt a kormány- és
köztisztviselők száma.

• A gazdasági funkciók a kiadások 13,1%-át tették ki .

Az Állami Számvevőszék 2011 . évi vizsgálata igen visszafogottan értékeli a
makrogazdasági pályát befolyásoló kormányzati döntések hatásait . Nem is kritizálja, d e
alá sem támasztja a kormány felelősségáthárító megnyilatkozásait. Reálisan
valószínűleg nem is várhatunk ennél többet egy szakmai tisztességét meg őrizni próbáló
intézménytől, miután függetlensége komoly csorbát szenvedett. A jelentés szerint a
beszámolók megbízhatósága jelent ősen javult, a minősített véleménnyel ellátott beszámolók
száma csökkent .

Komoly kritikával illetik a számvev ők az EU-s pályázatok kezelését, amelyek esetében
fennállhat az uniós források elvesztésének kockázata .

Mindezek alapján az MSZP képvisel ő i a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát
nem támogatják, mert a zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívü l
hagyásával nem a valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2011 . évi
költségvetés végrehajtása során .

Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtala n
és szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és drágította a
hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatá s
költségeit és megszüntette a költségvetés átláthatóságát . Mindez azt eredményezte ,
hogy 2011-ben a szegények még szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhe i
csökkentek.

Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem vett e
górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott annak
értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét. Az MSZP ugyanakkor felhívja a
Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvev őszék által megfogalmazott észrevételeket
vegye figyelembe .

Budapest, 2012. szeptember 17.

Kovács Tibor (MSZP)
alelnök



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. 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 rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2011 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló alapján nyilvánvaló, hogy az el őző
év egyik legnagyobb vesztese a Magyar Honvédség volt . A 2011 . évi költségvetésben a
honvédelmi kiadások főösszege eredetileg sem érte el a tervezett GDP 1 %-át, ami már akko r
sem tette lehetővé ambiciózusabb célkit űzés megfogalmazását, mint a haderő
működőképességének fenntartása. Döbbenetes módon 2011 folyamán a költségvetés
tervezésekor is mostohán kezelt Honvédelmi Minisztériumot sújtották arányaiban a
legnagyobb mértékű elvonások. Elfogadhatatlan, hogy a 255 milliárd forintos eredet i
támogatási előirányzatból már februárban közel 26,3 milliárd forintot zároltak, majd vonta k
el, amit szeptemberben újabb közel 900 millió forintos zárolás követett . Ez a megszorítás
kikényszerítette a tervezett működés-fenntartási, fejlesztési feladatok radikális csökkentését .
Mindezen nem javít érdemben, hogy számszakilag 16,3 milliárd forintos növekményt mutat a
teljesített kiadások volumene, hiszen az nagyrészt az el őző évi maradványból (25,6 milliárd
forint), valamint a létszámleépítés kiadásaira (5,2 milliárd forint) és Honvédkórhá z
tartozásállományának rendezésére (6 milliárd forint) biztosított pótlólagos támogatáso k
eredménye. Tehát kijelenthető , hogy a 2011 . év során juttatott többletforrások ellenére, a
Honvédelmi Minisztérium költségvetése jóval hátrányosabb helyzetbe került, mint az a
tervezés során feltételezhető volt, ennek következtében a működési feltételeit is számottevően
kedvezőtlenebb körülmények között kellett biztosítani . A költségvetési megszorítások
következményei mindenhol tetten érhetők. 2011-ben éves szinten 107 ezer forinttal csökkent
a tiszthelyettesi, 90 ezer forinttal a legénységi állomány illetménye, felére olvadt a
kiképzésekre fordított kiadások összege, és töredékére esett vissza a katonai fejlesztés i
programok költségvetése . Rendkívüli terhet rótt a tárcára a Kormány által a költségveté s
kozmetikázása céljából szeptemberben elrendelt 25,7 milliárd forintos maradványtartás i
kötelezettség is . Feltehetően ennek is betudható, hogy a NEFMI után a HM fejezet
rendelkezett a legnagyobb a 60 napon túli lejáratú kötelezettségállománnyal . A fizetési



nehézségek nemcsak a HM intézményeit és a Magyar Honvédséget, hanem azok beszállítói t
és szerződéses partnereit, valamint a HM gazdasági társaságait is nehéz helyzetbe hozták .

Az elhibázott költségvetési tervezés és a Kormány dilettáns gazdaságpolitikája a BM fejeze t
gazdálkodásában is jelentős problémákat okozott . Bár a közbiztonság javítása a
kormányprogramban még az egyik legfontosabb nemzeti ügyként lett megjelölve a
költségvetés alultervezése és az évközben elrendelt megszorítások a Rend őrséget is
érzékenyen érintették. Az Allami Számvevőszék jelentése is kiemeli, hogy a BM fejezet címe i
közül 2011-ben a Rend őrség és a Büntetés-végrehajtás került a legnehezebb helyzetbe . Az
ASZ jelentés egyértelműen fogalmaz : „A zárolások következtében a legrosszabb költségvetés i
helyzetben a BV és a Rendőrség volt, mivel már az év kezdetén nagy volt az előző évről
áthozott tartozásállományuk (445,8 M Ft, és 3560,2 M Ft) . Nehezítette a helyzetüket az is,
hogy a 2011 . évi Kvtv.-ben a címre jutó működési és felhalmozási kiadásokat az előző évi
teljesítéshez képest jóval kisebb összegben hagyta jóvá az OGY, miközben a szakmai feladato k
nem csökkentek. . . . A zárolás mellett a maradványtartási kötelezettség is komoly likviditási
problémákat okozott év közben a legtöbb intézménnyel rendelkez ő két címnél (BV,
Rendőrség) .” A Rendőrség helyzete novemberre tarthatatlanná vált, és a működőképesség
megőrzéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedések el őirányzatból kellett 13 milliárd
forintot átcsoportosítani . A rendőrségi költségvetés tudatos alultervezésének gyakorlata a
2012 és 2013-as költségvetés összeállításánál is megmaradt, holott az Allami Számvev őszék a
2011 . évi zárszámadáshoz benyújtott jelentésében is világosan rámutat arra, hogy a működési
és felhalmozási kiadások rendkívüli kormányzati el ő irányzatból történő finanszírozása a
tartalék nem rendeltetésszerű felhasználásának minősül. Az évközi hektikus elvonások, maj d
tűzoltásként az utolsó pillanatban nyújtott többlettámogatások a költségvetési munka területé n
is a Kormány teljes alkalmatlanságát mutatják, ami a költségvetési szervek számára
lehetetlenné teszi tervszerű , felelős gazdálkodás folytatását .

A 2011-es költségvetés tarthatatlansága már az év második hónapjában nyilvánvaló vált . Az
ezt követő kétségbeesett kormányzati intézkedések 2011-ben mind a Magyar Honvédséget ,
mind a Rendőrséget a működőképesség határára sodorták. Ezért a Magyar Szocialista Párt
képviselői a 2011 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását nem
támogatják .

Budapest, 2012. szeptember 17.

Iváncsik Imre
alelnök



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben
maradt, az MSZP képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A 2011 . évi költségvetés a második Orbán-kormány első önállóan készített é s
tervezett költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a
szegények még szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek. A
2011. évi költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és törvénytelen államosításr a
épült, amelynek keretében elvették közel hárommillió ember időskorra félretett
megtakarításait, az így megszerzett vagyont túlnyomó többségét pedig felélték .

A látszólag nem a magánszemélyeket terhel ő különadók beépültek az árakba és, végül a
lakosság fizette meg a bankokra, a távközlési és energiaszektorra, valamint a bolt i
kiskereskedelemre kivetett sarcot. Az infláció ennek megfelelően nem is a 3,5 %-os szint
körül alakult, annak mértéke az év egésze tekintetében 3,9 % volt . Az infláció alakulására
bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusainak számos nyilatkozata, illetve a
kormányzat egyes intézkedései is (végtörlesztés szabályozása, adóemelések, IM F
megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlást váltott ki, illetve jelentős
veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, vállalkozásoknak és devizaadó s
magánszemélyeknek. Így lett a bruttó államadósság magasabb az eredetileg tervezettnél ,
amelynek összege (20955,5 Mrd Ft) a 2010 . év végi adathoz képest 914,5 Mrd Ft-tal
emelkedett (GDP arányosan a 2010. évi 81,3 %-ról – az általános indokolás szerint – 201 1
végére 80,8%-ra csökkent). Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígér t
2011 végére, Orbán Viktor és Matolcsy György 73%-ot akart elérni 2011 végére. A 80,8%-o s
eredmény azért nagy kudarc, mert nagyjából ennyi volt 2010 végén is, pedig a kormány 201 1
júniusában az államosított nyugdíjvagyonból közel 5 százalékkal (1407,1 Mrd Ft )
csökkentette az adósságot .



A 2011-es zárszámadás adatai szerint csökkent a jóléti funkciókra szánt források GD P
arányos nagysága 2010-hez képest (30% alá csökkent) . Ezen belül a társadalombiztosítási é s
jóléti szolgáltatásokra fordított kiadások is csökkentek (17,51%-ról, 16,73%-ra) . Eszerint
2011-ben kevesebb jutott a GDP arányában anyasági ellátásokra, a családoknak a gyermeke k
után járó támogatásokra, a munkanélküli ellátásokra, a szociális intézmények támogatására .
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a különböz ő családi és szociális támogatásokat, illetve a
szociális szolgáltatások normatíváit befagyasztották . A közmunkáért adható bért jelentősen
csökkentették évközben (60 ezer forintról 47 ezer forintra!) . Mindezek megalapozták azt a
folyamatot, amely a családok súlyos elszegényedéséhez, a szociális rendszer széteséséhe z
vezetett, ami 2012-ben tovább erősödött .

A családi juttatások közül érdemes kiemelni a gyermek születésekor adott egyszeri
juttatást . Az anyasági támogatás elő irányzata is kevesebb volt a 2010 . évinél, de a teljesítés
még ettől is elmaradt. Az indoklás szerint a jogosultak számának csökkenése miatt .

Az Állami Számvevőszék (ASZ) is leírja, hogy „a családi támogatások, szociális
juttatások 9,4 Mrd Ft-tal maradtak el a törvényi eredeti el ő irányzattól”. Ha a
családtámogatások esetében a létszámváltozás miatt csökkenek a számok, akkor ezt az t
mutatja, hogy a Kormány sem várta a gyermekszám emelkedését a saját intézkedéseit ől ,
holott folyamatosan a népesedési célokat emlegeti . Pedig az általános indoklásban még ki is
emelik, hogy a családi adóalap-kedvezmény pozitív hatása „a gyermekek számána k
emelkedéséhez vezet” .

A biztosításhoz kötött anyasági ellátások sem úgy alakultak, ahogyan tervezték . A
terhességi-gyermekágyi segélyre 36,0 milliárd forintot költött az egészségbiztosítás . Ez az
összeg az elő irányzatnál 5,6 milliárd forinttal kisebb volt . A gyermekgondozási díj összeg e
89,3 milliárd forintot tett ki, ami az előirányzatnál 4,4 milliárd forinttal kevesebb volt, amel y
összefügg az igénybe vevők átlagos számának csökkenésével .

Mindez természetesen összefügg a romló foglalkoztatási helyzettel, hiszen egyre
kevesebb anyának adatik meg, hogy kell ő biztosítási időt szerezzen a gyermeke születése el őtt
megfelelő és biztos munka hiányában .

Mindezekből azt látjuk és érzékeljük, hogy a szegények még szegényebbek lettek ,
miközben a gazdagok adóterhei csökkentek, így több maradt a zsebükben . Mindez kivehető
abból is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának és a
rendszeres szociális segélyezettek létszáma is emelkedett, az indoklás szerint . De ezt mutatj a
az is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők száma, tehát a rászoruló
gyermekek száma növekedett .

Miként az általános indoklásban is szerepel : „a társadalombiztosítási és jóléti funkción
belül a nyugellátások mértéke csökkent az előző évihez képest, a kiadások 19,5%-át tette ki” .

Miközben „a magánnyugdíj-pénztári tagok TB-be történ ő visszalépésének
következményeként a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaphoz átkerülő becsül t
vagyonérték 2687,8 milliárd forint, ami a GDP 9,5 %-a” . Tehát a magánnyugdíj-rendszer
szétverésével ugyan jelentős bevételre tett szert a költségvetés, ám azt lényegében el i s
költötték, de nem nyugdíjra! Kiemelend ő , hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő
Alapba befolyt forrásokból a Nyugdíjbiztosítási Alap javára történt átutalás a forrásigényhe z
igazodóan lényegesen kevesebb (434,3 milliárd forint helyett 363,4 milliárd forint) lett, az
indoklás szerint .

Az általános indoklás is összefoglalja, hogy „év közben a Kormány a szigorú ,
költséghatékony állami gazdálkodás érdekében mintegy 250 milliárd forint nagyságú



stabilizációs tartalék felállításáról döntött ." Majd maradványtartási kötelezettséget
(577,0 milliárd forint) rendelt el, valamint újabb zárolási kötelezettségről döntött, amelyet
később csökkentésre változtatott .

A szociális tárca, a Nemzeti Er őforrás Minisztérium (NEFMI) 2011 . évi költségvetését i s
több zárolás, elvonás érintette 2011-ben . Érdemes megjegyezni, hogy az eredeti támogatás i
előirányzathoz (550 milliárd forint) képest 8 milliárd forinttal csökkent a tárcának adot t
költségvetési támogatás .

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő két támogatást
jelentősen csökkentették az évközbeni módosítások. A bértámogatásra eredetileg 13 milliár d
forintot terveztek, majd 1,4 milliárdra csökkentették a felhasználható összeget . Végül
mindössze 200 millió forintot költöttek el erre a célra .

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefügg ő költségkompenzációr a
eredetileg több mint 24 milliárdot terveztek, amely 2,2 milliárdra csappant a módosítások
révén. Ebből csupán 1,9 milliárdot költöttek el . Kérdés, hogy ezek után miért mondja a
Kormány, hogy támogatja a fogyatékosok foglalkoztatását, amikor ilyen mérték ű elvonásokat
hajtott végre és még a rendelkezésre álló összegeket sem képes felhasználni, miközben sorr a
dőlnek be a fogyatékosokat foglalkoztató cégek .

Szintén a fogyatékosokat érinti a szociális intézményi foglalkoztatás támogatása című
elő irányzat. Itt 5 milliárd forintról 1,4 milliárdra csökkent a forrás .

A meglehetősen szokatlan költségvetési tervezés és végrehajtást jól érzékelteti az is, hog y
az egyházi kiegészít ő normatíva jelent ősen meghaladta a tervezet mértéket . A NEFMI
indoklásában kitér arra, hogy a szociális törvény lehetővé tette az Önkormányzatok számára ,
hogy 2010 . augusztus és 2011 . december 31 . közötti időszakban, hogy egyházi kiegészít ő
támogatás megfizetése nélkül adhassák át intézményeiket egyházi fenntartók részére. Mivel
ezzel a lehet őséggel számos Önkormányzat így „az igények kielégítéséhez jelentős plusz
források bevonására volt szükség. Összességében a keret az éves visszaforgatásokkal együtt
18.294,8 millió forintra növekedett, amely az eredeti kiadási előirányzathoz képes 328%-o s
támogatási igénynövekedést mutat .”

Megemlítendő , hogy NEFMI szöveges indoklása 740 oldal, ami tartalomjegyzé k
hiányában meglehetősen áttekinthetetlen. Érdekesség, hogy a benyújtott zárszámadás
dokumentumai között, a NEFMI fejezeti kötetébő l szerepel egy olyan verzió is, amelyik a z
NGM pontosításokat tartalmazza. Az NGM több helyen megjegyezte, hogy nem szerepel ,
hogy az adott foglalkoztatási programokban hány fő foglalkoztatása valósult meg . Ezekre a
NEFMI válasza az volt, hogy „Más ellátási formáknál sem került bemutatásra az ellátottak,
látogatók, hallgatók, kedvezményezettek, stb . létszáma” . Így nem tudjuk, hogy a megváltozot t
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató szervezetek támogatása vagy a Nemzet i
Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkahely megtartását és munkahelyteremtést el ősegítő
pályázatai mennyi embert érintett .

Ennyit a pontos és átlátható költségvetésrő l .

Mindezek miatt összességében a Magyar Szocialista Párt a 2011 . évi zárszámadásró l
javaslatot nem tudja támogatni .

Budapest, 2012 . szeptember 17.



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben
maradt, a Jobbik képvisel őcsoportjához tartozó tagjai — az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

2011 már teljes egészében az Orbán-kormány éve volt . Ez a kormány tervezte — maj d
módosíttatta többször is — a 2010 . évi CLXIX. törvény (a 2011 . évi állami költségvetési
törvény) főösszegeit, a költségvetés sarokszámait . A megváltoztatott elő irányzatokat sem
sikerült azonban teljesítenie . A legfontosabbat, a hiánycélt sem tudta elérni, az szignifikánsan
„túlteljesült” . (A központi költségvetés hiánya az eredeti előirányzat 2,8-szerese. GDP-
arányosan 6,2 % a tervezett 2,2 %-kal szemben .) A többszöri módosítások nyomán az eredet i
hiánycél változott (az év végére tervezett hiány 1 577 milliárdra n őtt), de a tényleges deficit
165 milliárddal még ezt is meghaladta. A kormány a zárszámadási törvényjavaslatban 1 74 2
milliárd forintos hiányt akar az Országgyű léssel jóváhagyatni az eredetileg előirányzott 68 7
milliárd forinttal, és a legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben !

Az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az „Országleltár” elkészítésére a
kormány által önmagának adott határidő (2011 . december 31) is lejárt . Az illetékes tárcák
nem végezték el a feladatot . Világháború óta nem készült leltár . A Jobbik Magyarországért
Mozgalom kezdettől fogva kéri, hangoztatja az „Országleltár” elkészítését és fontosságát ,
hiszen véleményünk szerint nem lehet költségvetésr ő l és zárszámadásról beszélni még nem
készült el az Ország vagyonának átfogó nyilvántartása, ami viszont felveti a korrupció
lehetőségét .

Elfogadhatatlannak tartjuk azt az átgondolatlan, nagy veszteséggel járó tranzakciót, melyet a z
Állami Számvevőszék is kiemelt jelentésben :

„A Nyugdíj Alapba a pozitív egyenleg miatt szükségtelenül átutalt, majd onna n
visszautalt összeg (69,8 Mrd Ft) biztosításához történ ő pénzügyi eszköz-értékesítés 2,1
Mrd Ft-os értékesítési veszteség realizálását okozta. A veszteséggel járó
értékesítések nem szolgálták az eszközök értékének védelmét, valamint nem felelte k
meg az Áhtl 91 . § (1) bekezdése a) pontjának, amely a gazdaságosságról szól .”

-93 —



E kérdésben fontosnak tartjuk a felel ősök megnevezését .

A szociális juttatások, főképp a családi támogatások befagyasztásával nem tudunk egyetérteni
sem a költségvetés tervezésénél sem a zárszámadásnál .

Nem elfogadható, hogy az Uniós források 28,3% lett felhasználva. Aggodalomra ad okot,
hogy a nem megfelel ő kifizetések ütemezése miatt Magyarországot több száz Mrd forin t
veszteség érheti .

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását, illetve elfogadását a fent felsorol t
indokok miatt nem javasoljuk .

Budapest, 2012 . szeptember 18 .



Az Országgyű lés
Kulturális és sajtóbizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végre-

hajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának a törvényjavaslat általános vitára való al-
kalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjaként – az egyes házszabályi rendel-
kezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztem elő:

A 2011-es év a kulturális intézményrendszer számára fekete év volt . Szinte minden művészeti terüle-
ten kerültek felszámolásra független alkotóműhelyek, érdekvédelmi szervezetek, finanszírozási rend -
szerek – az állam minden jelentősebb művészeti vagyont, pályázati forrást a saját kezelésébe vont .
Emellett az év közben tapasztalható zárolások az államháztartás által működtetett kulturális intéz-
ményrendszert is megroppantották, az elbocsátások, bezárások, forrásmegvonások, intézményvezetői
változások – vagy jó esetben „csak” átszervezések – nagymértékben átalakították a kulturális szolgál -
tatások kínálatát, sokszínűségét, nem feltétlenül jó irányba . Csak néhány példát említve a – vélemé-
nyünk szerint káros – változásokról : ilyen volt például számos kulturális közalapítvány megszüntetése ,
a külföldi magyar intézetek átszervezése, a filmfinanszírozás teljes centralizálása, vagy a z
artmozihálózat lassú kivéreztetése . Ennek oka lehetett vélhet ően a finoman szólva is nem túl hatékon y
államtitkári szintű érdekérvényesítés is .

A kormány 2011-ben megszüntetett számos kulturális közalapítványt – így például a hazai képz őmű-
vészek legnagyobb hazai érdekképviseleti szervezetét, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt,
melynek feladata volt többek között az alkotóművészek jogvédelme, a jelentős ingatlanvagyon (kiállí-
tóhelyek, alkotóházak) kezelése, anyagi juttatások (alkotói munkael ő leg, ösztöndíj, segély, nyugdíj )
folyósítása a m űvészek számára . A közalapítvány feladatait a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft . vette át, a közalapítványt sok éven át működtető munkatársak legtöbbjét el kellett bo-
csátani, a közalapítványt létrehozó MAOE vezetősége megalázó kompromisszumokra kényszerült a
MANK feltételei alapján, a művészek a korábbinál kedvező tlenebb feltételek között vehetik igénybe a
korábban tagságnak járó szolgáltatásokat .

Hasonló változás zajlott a filmgyártás és forgalmazás területén : az állam (egyébként alkot-
mányellenes módon) megszüntette a Magyar Mozgókép Közalapítványt, melynek funkcióját részben a
Magyar Nemzeti Filmalap vette át . A szakmai szervezetek kezébő l az végletekig centralizált Filmalap
kezébe került gyakorlatilag a teljes hazai filmfinanszírozás, azaz a filmgyártás és -forgalmazás támoga-
tása – de például az atrmozik támogatását már nem vállalja a Filmalap, amely az európai hír ű magyar
artmozi-hálózat lassú haldoklását vonja maga után .

A Magyar Könyv Alapítvány, mely korábban a hazai írók, fordítók egyik legfontosabb támoga-
tója volt, szintén megszűnt, funkciója betagozódott a Petőfi Irodalmi Múzeum alá, ahol is csökkentett
költségvetéssel, jóval kisebb hatékonysággal képes ellátni a korábbi feladatát .

Hasonló, a független alkotókra nézve kedvezőtlen változások voltak tapasztalhatók a
színházfinanszírozás területén is . Az ún. VI-os kategória (független színházak és társulatok) pályázat i
kerete jelentősen csökkent – ráadásul a költségvetésben az „Előadóművészeti törvény végrehajtásából



adódó feladatok" soron tervezett 1201 millió forintnak (mely jellemzően ennek a kategóriának a támo-
gatására szolgál) a zárszámadás – érthetetlen módon – csupán tizedével számol .

Megszüntetésre került a PANKKK-program is, melyre az LMP módosító javaslatára 2010 dec-
emberében még 104 millió forintot különített el az Országgyűlés. Többszöri kérdésünkre ebbő l végül
21 millió forint került kiosztásra (tudomásunk szerint ez is 2012-ben), a korábban le nem zárt pályáza-
tok utófinanszírozású részeként, és a PANKK-program pályázata ezután nem került kiírásra.

Az ASZ jelentés is kiemeli az év közbeni zárolások pusztító hatását . „Évek óta megfigyelhető
tendencia, hogy – a központi költségvetés hiányának kedvezőbb irányba történő elmozdítása érdekébe n
– a mindenkori kormányzat intézkedései egyre nagyobb összegű maradvány képződését idézik elő a
fejezeteknél (. . .), a 2011. évi maradvány pedig már 556,4 Mrd Ft nagyságrendet képviselt. (. . .) A zá-
rolt összegeket véglegesen elvonták, a képzett tartalékok felhasználását az Országgy űlés nem engedé-
lyezte . (. . .) Az adatokból jól látszik, hogy a zárolások elsősorban az intézményi kört érintették. A záro-
lások hatása tovább súlyosbította a magas tartozásállománnyal rendelkez ő egyes intézmények gazdál-
kodási nehézségeit.” Ezen az sem sokat segített, hogy a szeptemberi zárolást egy december végi kor-
mányrendelet csökkentésre módosította, ennek mértéke és teljesülése nem átlátható módon valósult
meg. A zárolásoknak számos kulturális intézmény esett áldozatul : részleges bezárásra, szolgáltatás -
csökkentésre, legrosszabb esetben elbocsátásokra került sor többek között számos közgy űjteményi ,
közművelődési intézményben . A szektorban dolgozó munkatársak elhivatottságán múlott, hogy a vég -
sőkig kizsigerelt intézményrendszer nem omlott össze .

Történt néhány pozitív fejlemény is – legfontosabb a Nemzeti Kulturális Alap forrásb ővülése .
Az ASZ jelentése szerint az NKA bevétele az eredeti bevételi főösszeghez (8807,8M Ft-os) képest
jelentősen (26,5%-kal) túlteljesült, 11 145,2M Ft-ra . A bevétel jelentős részét (10 825,5 M Ft-ot) a
játékadóból származó bevétel 124,5%-os teljesítése eredményezte . Ehhez képest az NKA kiadási el ő -
irányzataiból 2011 . február 11-ei hatállyal 1000,0 M Ft-ot zárolt a Kormány, valamint a NEFMI-r e
kirótt zárolási kötelezettségbő l 601,5 M Ft-ot az NKA kiadási elő irányzatainak csökkentésével valósí-
tottak meg. A jelentős többletteljesítéshez képest tehát az NKA is tartalékképzésre kényszerült, a 60 0
milliós zárolás jelentősen érintette a Márai-programot is .

Fentiek miatt a 2011 . évi zárszámadást nem tudjuk elfogadni .

Budapest, 2012. szeptember 18.

Karácsony Gergely



Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai — az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. " (4) bekezdése alapján — az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye az alábbiakba n
foglalható össze:

Ha nem néznénk mást, azt mondanánk, hogy Norvégia biztos megirigyelné a 2011-es
költségvetésünket. Ami bajunk ezzel általánosságban van, az az, hogy kilencszer kellett
módosítani, ami persze egy gazdasági válságos id őszakban nyilván nem meglepő , de ennek
egy részét illetően mi már a költségvetés-tervezés id őszakában mondtuk, hogy nem biztos ,
hogy azok a számok, amelyek növekedésben, hiányban, egyébben előírásra kerültek, jók, é s
az első ilyen módosítás rögtön másfél hónap után megtörtént . Es azért az is látszik, hogy ezt a
költségvetést érdemben a nyugdíjkassza lenyúlása mentette meg, tehát innentől kezdve
teljesen más számokról beszélhetnénk, hogyha ez nem történt volna meg .

Az biztos, hogy hasonló helyzetben van a 2012 . év is, meg most már látjuk, hogy az
elfogadott főszámok a 2013 . évre sem lesznek jók, de annak nem szeretnék elébe menni ,
hiszen a részletes vita a költségvetés kapcsán még csak most zajlott le, annak a korrekciój a
tehát - ugyan a főszámok tekintetében nem, de bizonyos korrekciója - még hátravan .

Amit én kérdeznék, illetve megjegyeznék, az az, hogy ha jól tudom, a kárenyhítési törvénybe n
a kormánynak az előírás legalább ugyanaz az összeg, amit a termel ők befizetnek. Itt én látok
egy 240 milliós lyukat . Azért, mert 2 245 millió volt a befizetés és 2 milliárd volt a támogatás .
Ez azért izgalmas, mert azért a termelés szerkezete változhat, a termel ő i befizetés tehát nem
egy egzakt dolog, de itt, a zárszámadásban akkor elvileg ennek a 245 milliónak még valaho l
meg kellene jelennie.

Arra, hogy valamelyest csökkentek a nemzeti támogatások, nyilván az volt a magyarázat,
hogy egyébként jobb év volt, tehát bizonyos helyekr ő l azért vonogattak el pénzt . Ez részben
még a tervezés fázisában, még a tej kapcsán, részben pedig menet közben, a zároláso k
kapcsán látható volt, de összességében azért a támogatáspolitika nem sérült, ami helyes ,
hozzátéve, hogy azért az a néhány milliárd forint ebben az évben majd nyilván hiányozni fog ,
ami akkor elvonásra került.



Ami tisztán látszik, amiben volt is egy polémiánk még a költségvetés tervezésénél, hogy a
SAPS egy jó játék, mármint a költségvetésben. Kiállt a miniszter, és azt mondta, hogy 25 0
milliárddal nőnek a támogatások jövőre, ezt meg is tette egyébként 2013-ra, aztán amikor
elkezdtük itt boncolgatni, hogy ez hogyan van - most már ebből a zárszámadásból látszik ,
hogy van -, az látszik, hogy 2010-ben 247 milliárd forint volt a SAPS-kifizetés, ez 2011-be n
176 volt . Ez nyilván abból adódott, hogy az 50 százalék el ő leg októberben kifizetésre került ,
decemberben meg nem fizettek egy fillért sem, csak 2011 . januárban, inkább február-
márciusban volt .

Amikor ilyen nagy kommunikációs trükkökkel próbálják kicsit befolyásolni a közvéleményt ,
ezzel óvatosan kell bánni, mert a parasztok pontosan tudják, hogy nem kapnak ők
200 milliárddal többet, mert ennek minden évben megvan a klasszikus növekménye ; akkor
viszont kár ilyen nagyokat mondani, meg kár olyan nagyokat is mondani, hogy a 2011 . évet
alapvetően a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően teljesítette ilyen jól a
mezőgazdaság. Úgyhogy kár dicsekedni akkor, amikor jó év van, mert utána kettő rossz
következik általában, a parasztember ezt tudja, és sajnos már a jövő évünk sem lesz jó .

Aki még illúziókat kerget, annak most mondom, hogy már a jöv ő év megalapozása is nagyon
nagy bajban van, mert hogy abból, ami már kényszerb ől a földben van, mi lesz, még nem
tudjuk, ha a héten megázik, akkor még lehet belőle valami, ha nem, nem, és a következ ő
időszak is elég problémás lesz, ráadásul nagyságrendekkel nagyobb költséggel kell ugyanaz t
csinálni, kivétel a kukorica szárítása, mert sajnos annak egy részét nemhogy szárítani nem
kell, hanem betakarítani sem . Erre mondom én azt, hogy kár olyan nagy szavakat mondani - a
tegnapi közlemény is erre biztatott egy kicsit, hogy ezt elmondjam, merthogy a minisztérium
kiadta, hogy itt minden szép és jó, és minden fényes, meg itt aztán ennél jobban nem lehe t
dolgozni, biztos, hogy lehet .

Azt viszont a korrektség kedvéért el kell mondjam, és ez az ÁSZ beszámolójából kiderült ,
hogy úgy néz ki, hogy a számviteli meg a pénzügyi fegyelem javult a minisztériumban . Ezzel
abban az időszakban is voltak problémák, amikor mi voltunk ott, akkor is volt olyan év,
amikor több, aztán amikor kedvesebb gond volt, de most kifejezetten látszik, hogy
fegyelmezettebb gazdálkodás folyik, és ez dicséretes ; ugyan nem teljesen hiba nélküli, de én
azt gondolom, egy ekkora rendszerben azért azt nagyon nehéz elvárni .

Az viszont tényleg egy int ő jel, amire itt a figyelemfelhívás el is hangzott az ÁSZ részér ő l ,
hogy az uniós pénzeknél a kifizetések azért eléggé problémásak, és nem az I ., a II. és a III .
tengely kapcsán, bár ott is lehetnek zavarok, tehát egy kicsit elkésettnek látom ezt az
állattenyésztési pályázati kiírást, ezt meg lehetett volna tenni szerintem 2011-ben, mert semm i
nem változott azóta, már úgy értem, hogy az uniós pénzügyi helyzetben, és talán akkor
nagyobb biztonsággal lehetne felhasználni majd a pénzt, de én ott nem látok gondot, tehát ot t
az N+2-es szabály okán, amit 2013 . év végéig le tudunk kötni, az valószínűleg meg is valósul ,
tehát nem hiszem, hogy ott pénzvesztésünk lesz .

Azért elég sok pénz van a IV . tengelyen, ami még az előző kormány idejében nem volt igazán
olyan szinten előkészítve - ezt meg kell mondjuk őszintén, hiszen inkább az I . és a II ., tehát a
modernizációs meg a környezetvédelmi tengelyre koncentráltunk, ezt el kell ismerni, és ez íg y
van -, hogy ebben biztos, hogy valami gyors intézkedés kell, mert ott én is úgy látom, hogy h a
2013-ig .



Tehát változtatni kell a rendszeren ahhoz, hogy 2013 . december 31-éig azt a hátralévő
50-60-70 milliárdnyi forrást azokra a célokra, amelyekre lehet, egyébként le lehessen kötni ,
mert sajnos itt sokszor elhangzott, hogy átcsoportosításra kerültek pénzek - mondjuk e z
inkább a III . tengelynél volt a vállalkozásfejlesztésről a falufejlesztés sorra -, de ennek eg y
egyszerű oka van: egyszerűen a vállalkozók nem jutnak hozzá társfinanszírozáshoz
semmilyen programoknál . Ez a problémája a dolognak.

Egy mikrovállalkozás-fejlesztési hitelkonstrukció, amely adná az önrészt nyilván bizonyo s
vidéki beruházásokhoz, lehet, hogy segítene ezen valamit, de borzasztó kicsi a piaci igén y
mindenféle területen . Így nagyon nehéz lesz úgymond gazdaságélénkít ő dolgokra elkölteni ezt
a maradék pénzt, ami nem kevés, tehát azt azért látni kell, hogy egy-egy helyi akciócsoport
környezetében 700 millió körüli átlagban, de van, ahol kevesebb, annyi forrás, és azért az ne m
kevés .

Összegzésül azt szeretném mondani, hogy fegyelem szempontjából nyilván javult itt a
tevékenység, ennek ellenére pont a makroügyek miatt, amiben mi soha nem értettünk egyet ,
hogy 3 ezer milliárd forint átcsoportosításra kerüljön költségvetési hiány és egyéb lyukak
betömésére, ezért mi nem támogatjuk ezt a zárszámadást . Dolgozzunk azon, hogy azért ez a z
év valahogy összejöjjön, meg persze a jöv ő év is, aminél én még nagyobb problémát látok ,
megmondom őszintén .

Budapest, 2012 . szeptember 18 .



Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági 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 2011 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatból is kiolvasható, hogy a
második Orbán-kormány első költségvetése koncepcionálisan elhibázott volt . Ennek
következtében az eredetileg elfogadott költségvetés már február elejére tarthatatlanná vált . Ezt
követően a 2011 . évet fiskális szempontból a hiánycél teljesítése érdekében bevezetett
kétségbeesett kormányzati lépések határozták meg . A Kormány 1025/2011 . (II . 11 .) Korm .
határozatában 184 milliárd forintot zárolt a tárcák költségvetéséből, amit a 2011 . évi CXIV .
törvénnyel végleg elvont az Országgyűlés a kormánypárti többség szavazataival .
Szeptemberben az 1025/2011 . (II. 11 .) Korm. határozat 434 milliárd forinto s
maradványtartási kötelezettséget, és további közel 30 milliárd forintos zárolást rendelt el .
Mint ahogy az az Állami Számvev őszék jelentéséb ől is kitűnik a maradványtartási
kötelezettség előírása pusztán a költségvetés kozmetikázására volt alkalmas, miközbe n
rendkívül súlyos helyzetbe hozta mind a költségvetési szerveket mind a beszállítóikat, am i
már nemzetgazdasági szinten is jelent ős problémát jelent . Az évközi folyamato s
megszorítások és a hatalmas mértékű maradványtartási kötelezettség el őírása 2011 során
jelentősen akadályozta a költségvetési szervek tervszer ű és felelős gazdálkodását .

Mindezek a problémák a nemzetbiztonsági szolgálatok működési feltételeire is jelent ős
hatással voltak . Az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetésébő l 350 millió forintot zároltak ,
majd vontak el, és 690 millió forint maradványtartási kötelezettséget írtak el ő . A zárszámadás
fejezeti indokolás is leszögezi, hogy ennek következtében a 2011-re tervezett beszerzések ,
beszerzési eljárások lebonyolítása a következ ő évre húzódott át . A Nemzetbiztonsági
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A Kormány tervszerűtlen, ötletszerű működését jól mutatja, hogy a minimálisan szüksége s
előzetes egyeztetések lefolytatása nélkül kezdett bele a Szervezett B űnözés Elleni
Koordinációs Központ (SZBEK) bázisán egy új szuper titkosszolgálat, a Nemzeti Információs
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és Bűnügyi Központ (NIBEK) felállításának . Az Országgyűlés azonban elutasította NIBEK
felállítására vonatkozó, 2011 végén beterjesztett, megalapozatlan szakmai koncepciót . Az
Állami Számvevőszék jelentése rámutat, hogy a SZBEK 178,5 millió forintot kapott e soh a
fel nem állított intézmény eszközeinek fejlesztésére, ezért e címnél kimutatott maradvány ne m
felel meg a valódiság elvének .

Összességében megállapítható, hogy a Kormány 2011-ben alkalmatlannak bizonyult a
költségvetési és pénzügyi folyamatok elvárható színvonalú menedzselésére, ezért a
költségvetés végrehajtásáról benyújtott beszámoló elfogadását nem támogatjuk .

Budapest, 2012. szeptember 18.



Az Országgyű lés
Nemzeti Összetartozás

Bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 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:

Az LMP nem tudja elfogadni a beterjesztett zárszámadást, mivel a kormányzati retorika

ellenére sem a költségvetésben, sem annak végrehajtásában nem érhető tetten a határon túl i

magyarság érdekeinek valódi képviselete .

A Bethlen Gábor Alap működésében továbbra is súlyos anomáliák figyelhet őek meg.

Továbbra sem átlátható a működés, az oktatási nevelési támogatások a múlt tanévben fél évet

késtek. A rossz és kapkodó szervezés sok ezer határon túli magyar család életét nehezített e

meg .

A támogatások elosztása körül is nagyon komoly aggályok merültek fel, gondolun k

különösen a Magyar Egyesületek Szövetségére, akik egyetlen egy pályázaton sem nyertek a

2012-re kiírt pályázatokból, miközben a kormánynak kedves HMDK komoly támogatásoka t

kapott .

De gondolhatunk a csángó magyar oktatás körüli mindmáig homályos és kínos gyorsaságga l

átszervezett pénzügyi támogatásokra.

Továbbra is csak egy újabb üres szlogen a Wekerle-terv és ennek az erdélyi alprojektje a

Mikó terv, amelyre egyetlen forintot sem költött és továbbra sem szán a kormány és amelyr ő l

kiderült, hogy sem az erdélyi szervezetekkel, pártokkal, sem pedig a szomszédos országo k

kormányaival nem történt semmilyen egyeztetés, sem el őrelépés .



Ugyanígy csak a kormányzati retorika szintjén merül fel a szlovákiai magyarság kett ő s

állampolgárságának megadásáért való küzdelem . Ebben sem történt semmilyen előrelépés,

sem pedig semmilyen hathatós támogatás . A 2013-as költségvetésben a kárpát-medence i

jogsegély szolgálatra szánt pár millió forint komolytalan felvetés .

Sajnos hasonló sorsa jutott a kárpát-medencei magyar közösségek autonómia törekvéseine k

valódi támogatása . Itt sem történt semmilyen kormányzati előrelépés, sem pedig támogatás ,

noha pontosan tudjuk, hogy hathatós bel-és külföldi lobbi nélkül ez is csak egy álom marad .

Ugyancsak fájó hiányosság, hogy se 2010-ben, se 2011-ben, de úgy tűnik idén sem jut elég

pénz arra, hogy a magyar-magyar kapcsolattartás legfelsőbb fórumának, a MÁÉRT-nek é s

szakbizottságainak egy honlapja legyen .

Budapest, 2012. szeptember 17.



Az Országgyűlés
Oktatási, tudományos és kutatási

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának a törvényjavasla t
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:

AZ LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint a társadalompolitika i
területei érintő megszorítások politikája az elmúlt évek káros tendenciáját követve, 2011-be n
is folytatódott . A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX .
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat indoklásának mellékletei egyértelm ű képest
festenek errő l a negatív folyamatról .

Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásait (a GDP %-ában) pénzforgalm i
szemléletben mutató adatok szerint az összes jóléti funkcióra 2010-ben a GDP 31,11%-á t
költötte az államháztartás, míg a 2011 . évi teljesítés már csupán 29 .84%-ot mutat. Az
államháztartási összes kiadást tekintve 61,5%-ról 57,6 . %-ra csökkent a jóléti kiadások
aránya. Ezek a folyamatok (amelyek folytatódására sajnos idén is számítani kell) teljesen
ellentétesek az LMP által vallott társadalompolitikai célkitűzésekkel .

A jóléti funkciókon belül az oktatási tevékenységek és szolgáltatások főcsoportot tekintve i s
megfigyelhető ez a leépülés: míg a 2010. évi teljesítés szerint az összes oktatásra fordítot t
forrás a GDP 5,88%-át tette ki, addig 2010-ben ez az arány már csak 5,61% .

Az összes kiadáson belül is csökkent az oktatás finanszírozásának aránya, hiszen a 2010-e s
11,6%-ról 2011-re 10,8%-a csökkent.

A kiadásokat tételesen vizsgálva az is megállapítható, hogy az oktatásra szánt kiadáso k
veszítettek reálértékükb ő l 2010 és 2011 között .

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló Állami Számvev őszék-vélemény az oktatási területtel kapcsolatban i s
tesz néhány megállapítást . Ezek közül a következő megállapítást emelném ki : Az LMP által is



sokat kritizál, a társadalompolitikai ellátórendszereket leszálló pályára állító Széll Kálmá n
terv kapcsán az ASZ jelentés felsorolja az intézkedési tervben foglalt, 2011-re id őzített
legfontosabb intézkedéseket . Az oktatáspolitika terén megemlíti az közoktatási é s
felsőoktatási rendszere új jogszabályainak elfogadását . Az új törvények esetében kiemeli ,
hogy a jogszabályok megszületése a tervezetthez képest időben csúszott. Ennek a
következményeit azóta is viseljük, többek között az idei bizonytalan tanévkezdés is mutatj a
ezt: a tavaly decemberben elfogadott köznevelési törvényhez csak tanévkezdés előtt pár
nappal készültek el a végrehajtását segítő kormányrendeletek – ez rendkívül megnehezítette
az oktatási intézmények felkészülését az új tanévre .

Ráadásul a tavalyi ÁSZ jelentés kénytelen volt „korlátozott minősítéssel” ellátni a Nemzet i
Erőforrások Minisztériumának fejezetét a költségvetési fejezetek, igazgatási címek és fejezet i
kezelésű elő irányzatok beszámolói kapcsán . Nem látjuk, hogy ez a minősítés a tavalyi évet illetően
megváltozott volna .

Budapest, 2012. szeptember 17.

(alá'ryís)

Osztolykán Ágnes



Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai –
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdés e
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag a következ ő kisebbségi véleményt
terjeszti elő:

A tavaly tárgyalt 2010 . évi zárszámadáshoz képest idén a 2011 . évi zárszámadás
kapcsán inkább az előirányzatok csökkentését, és nem azok felfelé módosítását lehet látni .
Ebből azonban nem következtetnék arra, hogy megfelel ően volt tervezve a költségvetés é s
hogy a szükségesnél nagyobb összeget terveztek volna be az egyes kiadásokra, inkább az t
lehet látni, hogy a megszorításokat és forráskivonást sikerült áthajtaniuk a rendszeren . El lehet
mondani azt, mint tavaly, hogy ahhoz, hogy megfelel ő képet kapjunk látni kellene, hogy
ezekbő l a kiadásokból milyen színvonalú és elérhet őségű közszolgáltatások valósultak meg .

Az ÁSZ az alábbi megállapításokat tette az önkormányzatokkal kapcsolatban :
Az önkormányzati rendszerben eredetileg hiánnyal számoltak, de ez a megyei é s

fővárosi adósságok átvállalásával a központi költségvetésben jelentkezett és nem az
önkormányzatoknál . „Az önkormányzati alrendszernél a tervezett hiány helyett a teljesül t
többletet a központi költségvetés adósság-átvállalása eredményezte .”

,, . . . . a központi költségvetés átvállalta a megyei önkormányzatok 2011 . december 30-
án fennálló adósságát és annak járulékait és a F ővárosi Önkormányzat adósságállományából
egyes adósságelemeket (195 965,1 M Ft), „

Hiányosságként tárta fel az ÁSZ az alábbiakat :
„A Kvtv. a helyi önkormányzatok támogatásaival kapcsolatban 15 rendele t

megalkotását írta elő . A rendeletalkotásra vonatkozó határid őt 11 esetben nem tartották be az
ágazati miniszterek (BM, NFM, NEFMI és VM), emiatt az önkormányzatoknál a pályázato k
elkészítésére rendelkezésre álló id ő jelentősen lerövidült . ”

„A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadój a
fejezettel kapcsolatos 2011 . évi elő irányzat módosítások és felhasználások vonatkozásában a
szakmailag illetékes minisztériumok (BM, NGM, KIM, NFM, NEFMI és VM) és a kincstári
igazgatóságok, valamint a Kincstár a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel ően
jártak el .



A támogatási összegek igénybevételéhez az önkormányzatok igényléseiket é s
pályázataikat, valamint szükség esetén az elszámolásokat az el őírásoknak megfelelően
készítették el . A támogatás folyósítását megel őzően végzend ő értesítési, ellenőrzési, bírálati,
döntési és egyéb eljárási, valamint ellenőrzési tevékenységeket a minisztériumok – néhán y
kivételtő l eltekintve – szabályszerűen végezték .

Ez alól kivétel a Kvtv . rendeletalkotási kötelezettsége határidejének betartása, amely
11 rendelet esetében nem valósult meg és négy minisztériumot érintett (BM, NFM, NEFMI é s
VM).

A BM esetében 11, 18 és 54 napos, a NEFMI esetében 46, 74, 81, 93 és 168 napos, a
NFM esetében 49 és 119 napos, míg a VM esetében 87 napos késedelmes rendeletalkotá s
történt .

További hiányosság volt a NEFMI-ben, hogy a zenekarok támogatásához kapcsolód ó
döntésrő l és/vagy utalványozásról kapcsolódóan a 13/2011 . (IV. 7 .) NEFMI rendelet 4 . § (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően nem a miniszter, hanem a Kultúráért felel ős államtitkár
rendelkezett . "

„A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti –
metróvonal építésének támogatásával kapcsolatban a BM a 2011 . évben sem érvényesíthette
utalványozási felelősségét, így nem tett eleget a Kvtv. 54. (5) bekezdésében meghatározot t
ellenőrzési kötelezettségének. A metrótörvény 2011 . évi módosításával azonban az ASZ által
korábbi években is jelzett – BM utalványozási felel őssége érvényesítésével kapcsolatos –
probléma 2012. január 1-jétő l megoldódott.

Magyarország 2012 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáró l
szóló 2011 . évi CLXVI. törvény 61 . §-a értelmében a metrótörvényt módosították . Az
általános indoklás szerint : „Az Állami Számvev őszék számos problémát észlelt a 4-es metró
beruházásával összefüggésben ; legutóbb az október elején közzétett jelentésében jelezv e
aggályait . E problémák veszélybe sodorhatják a beruházás befejezését, annak unió s
támogatásból való finanszírozhatóságát . Erre tekintettel szükséges, hogy a beruházá s
finanszírozhatóságának fenntarthatósága és takarékossága, a beruházás belátható id őn belüli
megvalósítása, illetve az Állami Számvevőszék által jelzett problémák megoldása érdekében a
törvény módosuljon . ”

A KIM Nemzetiségi F őosztály Ügyrendje tartalmazta a települési és terület i
önkormányzatok támogatásaival, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, azonban az
ellátott feladattal kapcsolatban a 2011 . évben ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkezett . A
feladatot ellátó munkatársak munkaköri leírásai tartalmazták az elvégzend ő feladatot, azonban
nem tartalmaztak e tevékenységgel kapcsolatos ellen őrzési feladatot . A KIM Ellenőrzési
Főosztályának 2011 . évi ellenőrzési tervében nem szerepelt a települési és területi kisebbségi
önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásaival kapcsolatban ellen őrzési feladat .

A 342/2010. (XII . 28.) Korm. rendelet alapján határozták meg az egy települési és a z
egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó általános m űködési támogatás összegét .

A támogatások utalásához a rendelkez ő levelet a vonatkozó jogszabályok alapján a
kötelezettségvállalásra jogosult miniszter (Közigazgatási és igazságügyi miniszter) és a
pénzügyi ellenjegyzést végz ő KIM Költségvetési Főosztály vezetője írta alá, amelyet a
Kincstár részéről ellenjegyeztek .

A KIM települési és területi kisebbségi önkormányzatokról vezetett nyilvántartá s
pontatlanságai miatt a 2011 . évben öt esetben tévesen utaltak 1,1 M Ft általános működés i
támogatást, illetve egy esetben 299,0 E Ft feladatalapú támogatást . A jogtalanul kiutal t
támogatások visszafizetését nem minden esetben követték nyomon, amely miatt két esetbe n
nem intézkedtek összesen 454,0 E Ft jogtalanul kiutalt általános működési támogatá s
visszaköveteléséről .”



Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságnak a Jobbik képvisel őcsoportjához tartoz ó
tagjai a következő kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságnak a Jobbik képvisel őcsoportjához tartoz ó
tagjai a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196 . számú törvényjavaslatot nem tartják alkalmasnak az általáno s
vitára.
Az Állami Számvevőszék jelentésében is több helyen említ hiányosságokat a költségveté s
teljesítésével összefüggésben. Ezek közül említek néhányat, például : a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség beszámolóját korlátozott záradékkal látta el, az uniós fejlesztések fejezet i
előirányzatát pedig elutasító záradékkal látta el az ÁSZ, aminek az oka alapvet ően az, hogy
körülbelül 30 milliárd forintnyi hibát vélt felfedezni az uniós fejlesztések esetében. Tudjuk ,
hogy kormányzati szándék az, hogy az eredetileg 8200 milliárd forintnyi uniós fejlesztés i
forrásból még rendelkezésre álló igen sok pénzt gyorsított ütemben sikerüljön kihelyezni . De
ha ilyen nagyságrendben van hiba a rendszerben, olyannyira, hogy ezt az egész fejezeti
előirányzatot elutasító záradékkal látja el az ÁSZ, akkor értelmezésem szerint komolyab b
intézkedésekre és számonkérésre volna szükség. Véleményem szerint rendkívül szűkszavú a
jelentésben javaslattételként az európai uniós források felhasználásával kapcsolatban NFU
felé megfogalmazottak . Messze nem tükrözi a nagyságrendjét azoknak a hibáknak vag y
hibasorozatoknak, mint amit a jelentésben említenek .
Az ilyen jellegű hibák esetén – mint például az eszközleltárral és az elszámolás rendjéve l
összefüggő súlyos hiányosságok - meg kell, hogy történjen a felel ősség megállapítása .

Megemlítem, hogy helyi önkormányzatok támogatásaival összefüggő miniszteri rendeletek
közül a 15-bő ll1 esetben nem tartották be a rendeletalkotásra vonatkozó határidőket, emiatt
az önkormányzatoknak csak jóval kevesebb id ő állt rendelkezésre pályázataik elkészítéséhez .

Budapest, 2012 . szeptember 17 .

pátiI d
alelnök



Az Országgyűlés
Sport- és turizmusbizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésér ől szóló 2010. évi CLXIX.
törvény végrehajtásáról szóló T18196. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának a törvényjavaslat általános vitára val ó
alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – az egyes házszabály i
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 Magyar Szocialista Párt nem támogatja az általános vitára való alkalmasságát a
törvényjavaslatnak .

Ez a költségvetés, amely az Orbán-kormány első önálló költségvetése volt 2011-ben, azt
eredményezte, hogy a szegényebbek még szegényebbek, a gazdagabbak még gazdagabba k
lettek. A szegények adóterhei n őttek, a gazdagoké pedig csökkentek, amely az egykulcso s
személyi jövedelemadóból adódott . Az Orbán-kormány több százmilliárdnyi adóbevétel t
engedett el az igazságtalan és szakszer űtlen adórendszer-átalakítással . Rontotta a forint
árfolyamát, drágította a hiteleket, és rombolta az ország nemzetközi megítélését is .
Növekedtek a foglalkoztatás költségei, és megsz űnt a költségvetés átláthatósága, amelyet
joggal kritizált az Állami Számvevőszék is .

Mindezek alátámasztásaként a valóság is azt mutatta, hogy 2011-ben az elfogadot t
költségvetést már másfél hónap után módosítani kellett . Az év folyamán ez többszö r
megtörtént annak ellenére, hogy már a költségvetési vita során felhívtuk arra figyelmet, hogy
nem tartjuk megalapozottnak . A sorozatos módosításokkal ez igazolódott be .

A számok nyelvén : a gazdasági növekedés a 2011-re tervezett 3 százalék helyett csak 1, 7
százalék lett, mára pedig már recesszióba fordult a magyar gazdaság . Nőtt az infláció, nem
nő tt azonban a foglalkoztatottság .

Tény, hogy a sport területén a korábbi évekkel összevetve jóval nagyobb forrást sikerült a
kormányzatnak biztosítania . Erre vonatkozóan három észrevételünk van . Az egyik, hogy nem
átlátható a költségvetés . A TAO-kedvezmény megnövekedett forrásai révén, és annak a
ténynek a következtében, hogy a költségvetés valóban többet fordít sportra: az a
véleményünk, hogy a diák- és szabadid ősportra többet kellene fordítani . Az MSZP a
létesítményfejlesztések közül nem csak a futballt támogatná, hanem más olyan komolyab b
létesítményfejlesztést is, mint például a vidéki uszodák fejlesztése .



Általános észrevételünk, hogy a TAO-kedvezmény, amely kétségtelenül pozitívan hatott a
sportra, aránytalanságokat szül . Aránytalanságokat szül óhatatlanul akkor, hogyha csak az ö t
látvány-, csapatsportágra vonatkozik, ezért javasoljuk, hogy minél el őbb sor kerülhessen más
sportágakra való kiterjesztésére is, különben a kialakuló az aránytalanságokat hosszú évek
alatt sem lehet rendezni . Így amennyit az egyik oldalon nyerünk a magyar spor t
támogatásával, a másik oldalon veszíthetünk .

A turisztikával kapcsolatban a kormányprogram elég szűkszavúan szól . Az is érzékelhető ,
hogy maga a turisztikai szektor a kormányzati struktúrában szétaprózott . Ez kétségtelenül
nem segíti a turizmus irányítását, és a turizmusra fordított pénzek átláthatóságát sem .

A turisztikai célelőirányzatba bekerült a Forma-1 támogatása, így ezzel lehet azt
kommunikálni, hogy 13,8 milliárd forint a célelő irányzat kerete . Valójában azonban tudjuk,
hogy nem ennyi, hanem a korábbi évekkel összehasonlítva az eddigi legkevesebb . A
megjelent Forma-1 támogatás semmi más, mint kommunikációs trükk .

Nem nőtt, hanem jó esetben is csak sikerült szinten tartani, rosszabb esetben pedig csökkent a
turisztikai célelőirányzatnak az a része, amelyet a Magyar Turizmus Zrt . használhat fel
különböző célokra. Ezekből pedig még azt sem tudjuk, hogy hogyan sikerült a fenntartási ,
üzemeltetési költségeket csökkenteni a marketing költségek javára .

Az uniós turisztikai fejlesztések különböz ő , általunk ismert és ismeretlen okok miatt egy id őre
leálltak, vagy csúsznak . Most napjainkban kezdenek újraindulni, amelyre a turisztika i
szektornak rendkívül nagy szüksége van.

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok álláspontja a következő:

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag kifejtette :

A Függetlenek képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok véleménye :

Budapest, 2012 . szeptember 19 .

Pál Béla
országgyűlési ké
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Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. 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 rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. ' (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A költségvetés fő elő irányzatainak teljesítése nem sikerült .

• 2011 már teljes egészében az Orbán-kormány éve volt . Ez a kormány tervezte — majd
módosíttatta többször is — a 2010. évi CLXIX. törvény (a 2011 . évi állami
költségvetési törvény) főösszegeit, a költségvetés sarokszámait . A megváltoztatott
elő irányzatokat sem sikerült azonban teljesítenie . A legfontosabbat, a hiánycélt sem
tudta elérni, az szignifikánsan „túlteljesült” . (A központi költségvetés hiánya az
eredeti elő irányzat 2,8-szerese . GDP-arányosan 6,2 % a tervezett 2,2 %-kal szemben . )
A többszöri módosítások nyomán az eredeti hiánycél változott (az év végére tervezett
hiány 1 577 milliárdra nőtt), de a tényleges deficit 165 milliárddal még ezt i s
meghaladta . A kormány a zárszámadási törvényjavaslatban 1 742 milliárd forintos
hiányt akar az Országgyűléssel jóváhagyatni az eredetileg előirányzott 687 milliárd
forinttal, és a legutoljára jóváhagyatott 1 577 milliárddal szemben! (Futball -
hasonlattal : ha a csatár képtelen eltalálni a kaput, akkor helyezzük a kaput a lövés
irányába . . . )

• Az uralkodó gazdaságpolitika másik fetisizált sarkköve a GDP-arányo s
államháztartási adósság, amit a zárszámadási törvényjavaslat általános indokolása
éppen csak megemlít (136 . old). Az Orbán-kormány államadósság ellen i
küzdelmének „eredményét”, a 80,8 %-os tavaly év végi rátát az indokolá s
„mérséklődésnek” nevezi, miközben az eladósodottság mértéke 2010 végén i s
nagyjából ennyi volt . (A Széll Kálmán-terv egyébként 75,5 százalékot, Orbán é s
Matolcsy pedig 73 százalékot szeretett volna elérni .) A 80 % fölötti ráta eredménynek
nem fogadható el, mert a tavaly államosított nyugdíjvagyon az államadósságo t
mintegy 5 százalékkal csökkentette (a forint gyengülése viszont semlegesítette enne k
hatását) .



• A kormány a központi alrendszerben 413 milliárd forinttal többet fizetett ki a
költségvetési törvényben rögzített előirányzatnál . Törvényt ezzel valószínűleg nem
sértett, mivel az államháztartási törvény maximális (irracionális) átcsoportosítás i
hatáskört biztosít számára, de a költségvetési szervek kiadásainak 672 milliárd
forintos (!) „túlteljesítése” jelzi a „bürokrácia"-csökkentés ígéretének könnyelm űségét.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék (és a céltartalékok) is ebben a
körben „hasznosultak ". (2. melléklet)

• A központi alrendszer 249 milliárd forinttal több bevételre tett szert ahhoz képest,
amit a tavalyi költségvetési törvény legutolsó módosítása el ő irányzott . Sajátos módon
ez nem az adóbevételek nagyobb mérték ű emelkedése okozta (az áfa-bevételek pl . 270

milliárddal elmaradtak a hatályos előirányzattól), hanem a költségvetési szervek
bevételei, amelyek mintegy 360 milliárd forinttal emelkedtek a tervezetthez képest . (2.
melléklet) E nővekmény okait, bels ő ősszefüggéseinek magyarázatát a zárszámadá s
mellőzi, megfosztva ez által az Országgyűlést lényeges közérdekű információktól . Az
általános indokolás egyetlen rövid bekezdésben tesz említést „a központi költségvetés i
szervek befizetéseirő l”, ami egy nagyságrenddel kisebb (45 milliárd forint), mint a
fentebbi összeg . (149. old.) Csak találgatni lehet a két szám közötti különbsé g
magyarázatát .

A fejezetek fő előirányzatainak teljesítése lényegesen eltér az Országgyűlés által
jóváhagyott kiadásoktól és bevételektő l . A címek, alcímek, jogcímek, kiemelt
előirányzatok döntő többségének tényleges adatai különböznek az Országgyűlés által
szentesített tervszámoktól (1 . melléklet) .

• A kormány a jóváhagyott támogatások egy részét zárolta, más részükre befizetési é s
maradványtartási kötelezettséget írt elő . E jogosítványai vitathatók, az államháztartás i
törvényből nem vezethetők le. Az Országgyűlés által jóváhagyott fej ezet i
sarokszámok megváltoztatásához a költségvetési törvény módosítására lett voln a
szükség . A kormány ad hoc improvizációkkal, végs ő soron a parlamenti többség
asszisztenciájával nyúlt bele a törvényben rögzített előirányzatokba. Egyetlen fejezet
sincs, amelynek a fő költségvetési elő irányzatai (kiadások, bevételek, támogatás )
többé-kevésbé megegyeznének a törvényben megállapított összegekkel .

• Az egyes fejezetek központi igazgatása, a fej ezetekhez tartozó intézmények, valamin t
a fej ezeti kezelésű elő irányzatok kiadási, bevételi és támogatási el ő irányzatainak terv-
és tény-adatai jellemzően eltérnek egymástól . Elvétve találunk olyan el ő irányzatot
(mint pl . az országos kisebbségi önkormányzatok), melyeknél a ténylege s
költségvetési támogatás ugyanannyi, mint a tervezett . A jellemző az, hogy kisebb -
nagyobb különbségek vannak a jóváhagyott és a realizált el őirányzatok között (mint
pl. az Egyetemek, fő iskolák cím a XX . fejezetben) . Ezeket az eltéréseket egy korrekt
zárszámadásban rendre meg kellett volna indokolni, bár a jogi felel ősség —
köszönhetően a kormány iránt rendkívül megengedő államháztartási törvénynek —
valószínűleg nem áll meg. Az elszámolás kultúrájának javítása viszont az
Országgyűlés és az adófizet ő állampolgárok érdemi tájékoztatását igényelné .



A kormány továbbra sem tud (akar) elszámolni az állam vagyonával.
• Az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartási rendszer, az „Országleltár ”

elkészítésére önmagának adott határidő (2011 . december 31) is lejárt . Az illetékes
tárcák nem végezték el a feladatot.

• Az állami vagyonnal kapcsolatos befizetéseket (osztalék-befizetések) kimutatja a
zárszámadás, ez azonban nem helyettesíti a teljes kör ű tájékoztatást . Két és fél évvel a
kormányváltás után sem tudjuk, hogy természetes mértékegységben mekkora az álla m
földvagyona (szántó, erdő , rét, legelő , nemzeti park stb .), víz-és gyógyvízkészlete .
Nincs sem nyitó-, sem záró-állomány, következésképpen azt sem tudjuk, hogy
mekkora volt a e téren a gyarapodás (fogyás) .

• Nem esik szó a zárszámadásban azokról a szervezetekr ől (társaságokról ,
közalapítványokról, intézményekr ő l), amelyek — de jure — nem részei ugyan az
államháztartásnak, viszont szerves részei az állami (kormányzati) szférának, é s
amelyekben az államnak kizárólagos, többségi vagy kisebbségi részesedése va n
(Posta, MÁV, erd őgazdaságok, MOL, MFB stb.) Az MNV Zrt . portfóliójába tartozó
néhány nagy cégről (MVM, Szerencsejáték rt ., Richter, OTP stb . csak mint
osztalékbefizetőről esik szó. (ált. indokolás, 151 . old.) Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadásokról (köztük a MOL orosz részvényeinek 498,3 milliárd forintér t
történt megvásárlásáról) a törvényjavaslat általános indokolása részletesebben
tájékoztat . (181-185 . old . )

Az ÁSZ jelentése nem segíti az elszámoltatást.

1. Az ÁSZ legfőbb feladata a zárszámadás auditálása volna. Megállapítani, hogy
„stimmelnek-e” az elszámolások, a kimutatások . Egyértelműen kinyilvánítani azt,
hogy a kormány pénzügyi beszámolója az egyetemes érvény ű számviteli elvek szerint
készült-e, illetőleg hű és valós képet ad-e az állam pénzügyi és vagyoni helyzetér ő l .
Ehhez az általánosan elfogadott szakmai szabályoknak (standardoknak) megfelelő
független vélemény kialakítására lett volna szükség .

2. Az ÁSZ-nak meg kellett volna állapítania továbbá a közjogi felelősséget a kormány
intézkedéseinek (átcsoportosításoknak, zárolásoknak, kifizetések visszatartásának) é s
az előirányzatok túllépésének törvényességével kapcsolatban (javasolni ez alól a
felmentését) . Miként költségvetés végrehajtásáért viselendő számviteli, a jog i
felelősség megállapítása sem a képvisel ők, hanem az Állami Számvevőszék feladata .

A zárszámadási törvényjavaslat általános vitára bocsátását illetve elfogadását, ezáltal a
kormánynak a gazdálkodás felelőssége alól történ ő felmentését nem támogatjuk. A
zárszámadás nem ad áttekinthető és teljes képet az államháztartás pénzügyi és vagyon i
helyzetérő l. A fő gazdaságpolitikai célok felemás módon valósultak meg . Ebből, továbbá
a pénzügyi év előirányzatainak teljesítéséből, számadataiból a kormánynak le kellen e
vonnia a megfelel ő (szervezeti és személyi) következtetéseket. Vissza kell állítani a 162
éven át (Kossuth óta) létezett Pénzügyminisztériumot, és annak élére olyan miniszter t
kinevezni, aki az államkassza kulcsát felel ősséggel használja . Tisztában van a
gazdaságpolitika elvi kérdéseivel, az állami költségvetéssel való viszonyával, valamint ,a
közpénzekkel való elszámolás és elszámoltatás követelményével egyaránt. Új
zárszámadás készítésére, és annak a szakma általánosan elfogadott szabályai szerin t
történő számvevőszéki auditálására van szükség!

Budapest, 2012 . szeptember 20.



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló 2010. évi CLXIX. törvény

végrehajtásáról szóló T/8196. 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 rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2011 . évi költségvetés a második Orbán-kormány els ő önállóan készített és tervezett
költségvetése volt, amely összefoglalva azt eredményezte, hogy 2011-ben a szegények
még szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek . A 2011 . évi
költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és törvénytelen államosításra épült, amelyne k
keretében elvették közel hárommillió ember id őskorra félretett megtakarításait, az így
megszerzett vagyont túlnyomó többségét pedig felélték .

A 2011 . évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az
Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2011 . évi költségvetést, az másfél hónap
után megbukott, és év közben még több alkalommal módosításra szorult, míg végül a
finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében Orbán Viktor kormányának az IM F
segítségét kellett kérnie . Ez a segítségkérés azonban végül nem volt elegendő annak
elkerüléséhez, hogy a magyar állampapírokat bóvli (befektetésre nem ajánlott)
kategóriába minősítse le a három nagy hitelminősítő .

A zárszámadás indokolása az évet ennek ellenére sikeresnek igyekszik beállítani, az
egyértelmű kudarcokkal kapcsolatos felelősséget pedig az előző kormányzatra, illetve az
Európai Unió gazdaságában bekövetkezett változásokra próbálja hárítani .

A GDP növekedése jól jellemzi az elhibázott gazdaságpolitikát . Az előző kormányzat
sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye megindította az országot a növekedés útján ,
majd az új kormány a korábbi pályáról elfordította az irányt, aminek az ország azonnal me g
is fizette az árát . 2011 . első negyedévében még mintegy 2,6%-kal nőtt a hazai GDP, de az
év második negyedévében egyértelmű lassulás következett be, jelenleg pedig recessziób a
került a magyar gazdaság . A gazdasági növekedés 2011-ben az eredetileg tervezett 3 %
helyett 1,7%-os lett.



A költségvetés hiánya az eredeti el ő irányzat 2,8-szerese lett pénzforgalmi szemléletben,
mivel a GDP a várnál kisebb mértékben nőtt, és számos egyszeri kiadási tétel növelte a
hiányt (MOL részvényvásárlás, MÁV és BKV adósságátvállalás, stb . . . )

A látszólag nem a magánszemélyeket terhelő különadók szépen beépültek az árakba, é s
ahogy ez mindig is szokott lenni, végül a lakosság fizette meg a bankokra, a távközlési é s
energiaszektorra, valamint a bolti kiskereskedelemre kivetett sarcot . Az infláció ennek
megfelelően nem is a 3,5 %-os szint körül alakult, annak mértéke az év egésze tekintetében
3,9 % volt.

Az infláció alakulására bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusainak számo s
nyilatkozata, illetve a kormányzat egyes intézkedései is (végtörlesztés szabályozása,
adóemelések, IMF megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlást
váltott ki, illetve jelentős veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, az
adósi pozíciókban lévő vállalkozásoknak és devizaadós magánszemélyeknek .

Így lett a bruttó államadósság magasabb az eredetileg tervezettnél, amelynek összeg e
(20955,5 Mrd Ft) a 2010. év végi adathoz képest 914,5 Mrd Ft-tal emelkedett (GD P
arányosan a 2010 . évi 81,3 %-ról — az általános indokolás szerint — 2011 végére 80,8% -
ra csökkent) . Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígért 201 1
végére, Orbán Viktor és Matolcsy György 73%-ot akart elérni 2011 végére . A 80,8%-o s
eredmény azért nagy kudarc, mert nagyjából ennyi volt 2010 végén is, pedig a kormán y
2011 júniusában az államosított nyugdíjvagyonból közel 5 százalékkal (1407,1 Mrd Ft)
csökkentette az adósságot . Végül azért változott csak kismértékben a szint, mert a
forintgyengülés felduzzasztotta az államadósság devizarészének forintban kifejezett
összegét .

Az államháztartás működésének átláthatósága tovább csökkent .

A költségvetés els ődleges egyenlege (kiadások az adósság kamatterhe nélkül) negatív
egyenlegű (-729,5 Mrd Ft) volt, vagyis Matolcsy György és Orbán Viktor nem fenntarthat ó
pályára helyezte a költségvetést.

A 2011 . évi hazai költségvetésben megjelenő EU források a tervezetthez képest 21,7 % -
kal alacsonyabban teljesültek. Több operatív program esetében magas a forrásvesztés
kockázata .

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatának
átcsoportosítása több esetben a jogszabályi feltételekt ő l eltérően történt .

A külgazdasági folyamatokban az export 8,4%-kal, az import 6,3%-kal b ővült. Mindezt
alátámasztja, hogy a Kormány gazdaságpolitikájának következtében a bels ő kereslet, a
fogyasztás jelentősen visszaesett.

A foglalkoztatás változatlan szintű. A múlt évben, ha nem is nőtt, de legalább stagnált a
foglalkoztatottak száma és ugyancsak nem változott, azaz magas szinten beragadt a
munkanélküliségi ráta .

A funkcionális kiadások költségvetésen belüli aránya szinte változatlan .

• A jóléti kiadások a 2010. évi 61,5%-a helyett már csak a főösszeg 57,6%-át teszik
ki, a jóléti funkciókra szánt források GDP arányos nagysága is csökkent 2010-
hez képest (30% alá) . Ezen belül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokra
fordított kiadások is csökkentek (17,51%-ról, 16,73%-ra) . Eszerint kevesebb
jutott a GDP arányában 2011-ben anyasági ellátásokra, a családoknak a
gyermekek után járó támogatásokra, a munkanélküli ellátásokra, a szociáli s
intézmények támogatására . Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a különböz ő



családi és szociális támogatásokat, illetve a szociális szolgáltatások normatívái t
befagyasztották . A közmunkáért adható bért jelentősen csökkentették
évközben (60 ezer forintról 47 ezer forintra!) . Mindezek megalapozták azt a
folyamatot, amely a családok súlyos elszegényedéséhez, a szociális rendsze r
széteséséhez vezetett, és ami 2012-ben tovább er ősödött. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülők száma, a rendszeres szociáli s
segélyezettek létszáma valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe n
részesülők száma is emelkedett, tehát a rászoruló gyermekek száma növekedett .

• az államadósság törlesztése a 2010 . évi 8,5% helyett már csak 7,7%-ra rúg .

• Az állam működésére ugyanakkor a 2010 . évi 15,3% helyett a kiadások 19,1%-a
jutott. Ennek beszédes példája a létszámgazdálkodás. Csak miniszterből van
kevesebb, az állami vezetők száma (államtitkár, helyettes államtitkár, kormány- ,
illetve miniszteri biztosok stb.) jelentősen emelkedett. Nőtt a kormány- és
köztisztviselők száma.

• A gazdasági funkciók a kiadások 13,1%-át tették ki .

Az Állami Számvev őszék 2011. évi vizsgálata igen visszafogottan értékeli a
makrogazdasági pályát befolyásoló kormányzati döntések hatásait . Nem is kritizálja, d e
alá sem támasztja a kormány felelősségáthárító megnyilatkozásait. Reálisan
valószínűleg nem is várhatunk ennél többet egy szakmai tisztességét meg őrizni próbáló
intézménytől, miután függetlensége komoly csorbát szenvedett. A jelentés szerint a
beszámolók megbízhatósága jelentősen javult, a minősített véleménnyel ellátott beszámolók
száma csökkent .

Komoly kritikával illetik a számvevők az EU-s pályázatok kezelését, amelyek esetében
fennállhat az uniós források elvesztésének kockázata .

Mindezek alapján az MSZP képvisel ő i a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát
nem támogatják, mert a zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívü l
hagyásával nem a valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2011 . évi
költségvetés végrehajtása során .

Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtala n
és szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és drágította a
hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatá s
költségeit és megszüntette a költségvetés átláthatóságát . Mindez azt eredményezte ,
hogy 2011-ben a szegények még szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhe i
csökkentek.

Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem vett e
górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját. Ezzel jelentős űrt hagyott annak
értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét. Az MSZP ugyanakkor felhívja a
Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvev őszék által megfogalmazott észrevételeket
vegye figyelembe.

Budapest, 2012 . szeptember 2 ® .

G4~
Dr. Szekeres Imre



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt tagjakén t
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdés e
alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Nem tudjuk elfogadni a beterjesztett zárszámadási törvényt, mivel az abban foglalta k
bizonyítják a 2011-es költségvetés tervezésének és végrehajtásának alapvet ő szakmai hibáit és
káros politikai döntéseit.

A zárszámadás a költségvetési, és általában a gazdaságpolitika jó lenyomata ez esetben is .
Pontos képet ad arról a felelőtlen, megalapozatlan, kapkodó és követhetetlen kormányzat i
politikáról, aminek a 2011-es évben tanúi voltunk, és amelyről az ellenzék számos
alkalommal volt kénytelen lesújtó – immár a zárszámadás és az Állami Számvev őszék által is
megerősített – véleményt megfogalmazni .

A 2011-es évben a költségvetési folyamatok teljesen felborultak, a költségvetés gyakorlatilag
megbukott . A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvényt három esetben külön törvénnyel módosították az év során, és e mellé társult a
kormányhatározattal elrendelt év közbeni megszorítás, valamint a minden korábbinál nagyob b
maradványtartási kötelezettség . A költségvetési el őirányzatokat összesen öt alkalomma l
szabták át .

Egy tisztességes kormány ilyen esetben pótköltségvetést készített volna, amire az
államháztartási törvény is kötelez . Hiába vetették fel azonban a szakértők is a pótköltségvetés
szükségességét az év közepén, a kormány a valósággal való szembenézés helyett inkább jog i

trükközéssel oldotta meg a helyzetet .



A számok azonban önmagukért beszélnek. Az államháztartás központi alrendszerének hiány a
az eredetileg tervezett 687,4 milliárd helyett 1741,6 milliárd forint lett, ami 1054,2 milliárdo s
eltérést jelent. Ezen belül a központi költségvetés hiánya a GDP 2,2%-a helyett 6,2% lett, 2,8 -
szorosa az eredeti tervnek .

A kép teljességéhez hozzá tartozik, hogy a hiány brutális mérték ű növekedése majdnem 90% -
ban három egyszeri tételből fakad. Ebből a 250 milliárd forintos áfa-visszatéríté s

elkerülhetetlen lépés volt, az önkormányzatoktól és a MÁV Zrt-től 246 milliárd forintos
adósságátvállalás pedig az államháztartás helyzetét érdemben nem befolyásolta . A MOL-
részvények 498,3 milliárd forintba kerülő megvásárlásáról ez már nem mondható el : ez a
szükségtelen lépés tovább növelte az államadósságot és annak finanszírozási költségét ,
miközben – egyelőre nem realizált – árfolyamveszteséggel is járt, így ez a „befektetés ”
összességében százmilliárdos nagyságrend ű veszteséget eredményezett .

Azonban ha a kiadási oldalon számba vesszük az egyszeri tételeket, a bevételi oldalon is meg
kell ezt tennünk. A hiány ugyanis még magasabb lett volna, ha a kormány nem használja fe l
folyó kiadásokra a magánnyugdíj-pénztári tagoktól hatalmi er őszakkal megszerzett
megtakarítások jelentős részét. A jövőbeli nyugdíjakra félretett pénzből a tervezett 528,8
milliárd helyett végül 459 milliárd forintot, a vagyon mintegy hatodát egy év alatt elköltötték .

A költségvetés teljesülése nem csak az egyszeri tételek miatt kritizálható . Az ellenzék által a
költségvetés vitája során a gazdasági miniszter szemére vetett túlzott optimizmus, vagyis a
realitásoktól való elszakadás eredménye a zárszámadásban is megmutatkozik . A gazdasági
növekedés tervezésével kapcsolatban az indoklás önmagával is ellentmondásba kerül : az

1,7%-os GDP-emelkedést el őször jó eredménynek minősíti az 1,5%-os tervhez képest, majd a
hiányszámok magyarázatakor azt tartja nagy teljesítménynek, hogy a jóval a 3%-os el őzetes
számítás alatt maradó GDP-adat nem rontotta le jobban a hiánycél teljesülését . Akárhogy is ,
annyi biztos, hogy a költségvetési bevételek túltervezettnek bizonyultak; mintegy 400

milliárddal kevesebb folyt be a központi költségvetésbe a vártnál .

Fájó veszteség, és ismét csak a valóságtól való elszakadás következménye, hogy a unió s
forrásokból származó bevétel 253,7 milliárd forinttal (21,7%-kal) volt alacsonyabb a
terveknél .

A kiadási oldalon az ÁSZ jelentése szerint a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
elő irányzatok 484,5 Mrd Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, ami nagyon nehezen
magyarázható tétel .

Látszik tehát, hogy a költségvetés a főösszegek és a legnagyobb tételek tekintetében is rosszu l
tervezett és végrehajtott volt .

A kormány téves, az ország érdekeivel nem számoló irányvonala és az ebből következő
politikai döntései, mint például a magas jövedelműeknek adott több száz milliárdos
igazságtalan szja-kedvezmény vagy a jól menő vállalkozásoknál hagyott társasági adó tovább



növelték a bevételi oldalon a kiesést, amit a szegények terheinek növelésével, a szociáli s
rendszer leépítésével és új adók bevezetésével igyekeztek pótolni .

A szakmai és politikai hibák eredményeként az ország pénzügyi helyzete 2011-ben tovább
romlott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az államadósság – a kormányzati retorika
szerinti csökkenés helyett – 914,5 milliárd forinttal n ő tt .

A 2011-es költségvetés egyik legfontosabb jellemzője az egyedi tételek meghatározó súlya
volt mind a bevételi mind a kiadási oldalon . Nagy horderejű előirányzat módosításokra kerül t
sor az év során amit tükröz a hiány jelent ős módosulása is, pénzforgalmi szemléletben
vizsgálva a folyamatokat . Az ÁSZ megállapítása szerint a hiány 1054,2 Mrd Ft-tal magasabb
lett az eredetileg előirányzott összegnél . Ennek oka három jelentős tétel volt, a MOL
részvényvásárlás (498,3 Mrd Ft), az Európai Bíróság döntése értelmében szükséges áfa -
visszatérítés (250,0 Mrd Ft), valamint a megyei és fővárosi önkormányzatoktól és a MÁV Zrt-
től átvállalt adósság (246,0 Mrd Ft) voltak . Ide kapcsolható még az MFB 130 Mrd. Ft-os
tőkeemelése is, amit a kkv-k finanszírozásának el ősegítésével indokoltak, ehhez képest a
Közgép rendelkezik közel 34 Mrd Ft-os hitelkerettel az MFB-nél .
A 2011-es költségvetésbő l kirajzolódó döntések alapján részletes, világos képet kaphatunk a
kormány elhibázott vagyongazdálkodási lépéseir ől, ami jelentős esetben eltékozolt, erősen
megkérdőjelezhető célra felhasznált kiadásokat takar.

A MOL közel félezermilliárdos értékű tulajdonszerzése megkérd őjelezhető nemcsak annak
fényében, hogy az aktuális árfolyammal számolva százmilliárdos nagyságrendű nem realizált
értékveszteség keletkezett a paketten, hanem mert a Társaság vezetésében mindig rendelkezet t
a mindenkori kormány igazgatótanácsi tagokkal, soha nem került sor arra, hogy a MO L

vezetése a kormány szándékaival ellentétes üzleti stratégiát folytasson . A több mint 20 %-o s

tulajdonszerzéssel nem lett nagyobb az állam informális befolyása a MOL-ra, azonban
jelentős segített nyújtott a kutyaszorítóban lévő orosz oligarcha körökhöz kapcsolódó

Szurgut-nak, hogy veszteség nélkül számolhassa fel pozícióit . Miközben az állam
százmilliárdos nagyságrendű veszteséggel szembesül a részvénypaketten, eközben éget ő
szükség lenne erre a pénzre a költségvetés más területein. A közvagyonnal való rossz
sáfárkodásra azonban nem ez az egyetlen példa .

2011 másik nagy horderej ű lépése volt a közel 2700 Mrd . Ft.-os magánnyugdíj vagyon
einstandja, amelyből az eredeti ígéretekkel szemben kb. 1400 Mrd. Ft ment csupán
államadósság csökkentésre. Viszont 95 Mrd. Ft -ot a központi költségvetés lyukainak

befoltozására fordítottak, kb . 440 Mrd. Ft-ot a Nyugdíjbiztosítási Alap-ba helyeztek ,
megspórolva a központi büdzsé évente nyújtott kisegítő támogatását . Azonban felelőtlen
gazdálkodásra került sor ahogy azt az ÁSZ jelentése megállapította: a 89 Mrd Ft .-os utolsó
részlet kifizetését megelőzően sem az NGM, sem a NYRACSA irányító testülete nem
vizsgálta a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyi helyzetét, különben kiderült volna, hogy a z
utolsó tételre már nem volt szükség a pozitív egyenlege miatt . Ezért évvégén 69,8 Mrd . Ft .
visszautalására került sor, eközben ennek biztosításához történ ő pénzügyi eszköz-értékesítés
2,1 Mrd Ft-os értékesítési veszteség realizálását okozta . Idézet az ÁSZ jelentésbő l : ,, . . .A
veszteséggel járó értékesítések nem szolgálták az eszközök értékének védelmét, valamint nem
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feleltek meg az Áht1 91. ' (1) bekezdése a) pontjának, amely a gazdaságosságról szól . . " .
Sajnos nem ez volt az egyetlen vagyonvesztés a magánnyugdíj pénzek kezelése során ,
ugyanis az érintett alapot (NYRACS ) kezel ő Államadósságkezelőz Zrt .-nek az ÁSZ szerint i s
legalább 57,4 Mrd. Ft. vesztesége keletkezett a nem államkötvény típusú befektetések
értékesítése során valamint 100,2 Mrd. Ft.-ot tett ki a nem realizált veszteség . A
befektetetések értékesítéséb ő l, cseréjéből végül összességében közel 650 Mrd . Ft. folyt be ,
azaz a realizált bevételekhez képest láthatóan jelentősek a veszteségek az erő ltetett értékesítés
következtében . Folytatva a rossz vagyongazdálkodási döntések sorát, a MALÉV esetében
összesen 25 Mrd. Ft-os pótlólagos t őke-, vagyonjuttatásra került sor, amibő l 15 Mrd. Ft. volt
ténylegesen pénzbeni folyósítás. A támogatás „eredményéről” majd a 2012-es
zárszámadáskor szembesülhetünk, de a friss információk szerint az azóta felszámolásra kerül t
MALÉV tartozásainak ki nem fizetendő összege elérheti a 160 Mrd . Ft-ot és a 2011-es
mérlege szerint közel 120 Mrd. Ft. veszteség leírására került sor. Pedig az ÁSZ is
megállapította, hogy ,, . . .Az EU Bizottság előzetes következtetése már 2011 . év során ismert
volt, mely szerint a magyar állam által tett finanszírozási intézkedések állami támogatásnak
minősülnek. Erre való tekintettel a számvevőszéki ellenőrzés megállapítása szerint a MALÉ V
részére az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011 . szeptember 28-i jelentését követően az
MNV Zrt. által – a 33/2011 . (XI. 21.) sz. RJGY határozat és a 3/2011. sz. NFM engedély
alapján – folyósított 4,2 Mrd Ft tulajdonosi kölcsön, valamint a 2011decemberébe n
költségvetési tételként nyújtott 5,0 Mrd Ft összegű tulajdonosi kölcsön nem volt kellőképpen
alátámasztott és indokolt. . . ". Ezt azóta többezer jegytulajdonos tapasztalta valamint számo s
kis- és közepes vállalkozás bennragadt követelése, aminek megtérülésére csekély esél y
mutatkozik .

Ezek a lépések, döntések is bőven elegendőek ahhoz, hogy világos legyen a Fidesz-kormán y
mennyire rossz gazdája volt a kövagyonnak, de ezek sem szegték kedvét a tovább i
megkérdőjelezhető lépésektől . Sor került a Rába Zrt . „államosítására” közel 8,1 Mrd . Ft. - és
az FTC stadion megvásárlására 5 Mrd . Ft - értékben . Ha ehhez hozzávesszük a több
tízmilliárdos stadionépítési kiadásokat, megállapíthatjuk, hogy a kormány a stadionépítést
„nemzetgazdaságilag kiemelt ágazatnak” tekinti .
Összességében levonható az a következtetés, 2011-ben százmilliárdokban mérhető a
felesleges, értelmetlen vagyongazdálkodási döntések értéke, több tízmilliárdos forinto s
nagyságrendű a konkrét vagyonvesztés értéke. A 2011-es esztendő költségvetéséből
egyértelműen kiviláglik, hogy a kormány rossz gazdája mind a nemzeti vagyonnak, mind a
közpénzeknek .

Áttérve a gazdaságot érint ő fejezetei kezelésű elő irányzatokra, sokatmondóan árulkodóak az
alig vagy egyáltalán nem használt el ő irányzatok köre . Nemzetgazdasági stratégiai súlyához
képest kihasználatlan volt a közösségi közlekedés összehangolását célzó-, az
energiahatékonysági -, és a regionális-, mellékvonalakra vonatkozó vasúthálózat fejlesztés i
előirányzatok illetve célel ő irányzatok köre. Amennyire árulkodó a kormány mire pazarol
százmilliárdokat, ugyanannyira sokatmondó mire nem költ amire pedig óriási szükség lenne .

Ezzel szemben a beruházásokat ösztönző célelőirányzatnál továbbra is folyik az a sokéves

gyakorlat, hogy a tízmillió euró értéket meghaladó beruházások támogatására egyedi



kormánydöntés keretében kerül sor, átláthatatlanul, üzleti érdekre hivatkozva . Anélkül, hogy
képet kapnánk milyen vállalások fejében kerül sor az egyedi támogatás nyújtására, így a

beruházások helyi gazdaságba való beágyazottságáról, a közteherviselésük nagyságáról, az új
munkahelyek számáról és minőségérő l . 2011-ben 4 db . ilyen döntésre került sor ami 21, 8
Mrd. Ft. kötelezettségvállalást jelentett amit feltehetően nemzetközi nagyvállalatok kaptak
meg. Az eddigi hasonló érvényben lévő kötelezettségvállalások értéke évvégén elérte az 56, 3
Mrd. Ft .-ot.

Összességében elmondható, miközben a kormánynak arra mindig jut elég pénze amire a
igazán akar költeni, ennek megvan az ára is . 2011 legsűrűbben használt lépése a költségvetés i

folyamatok kordában tartására a költségvetési zárolások bizonyultak, amik a f űnyíró-elv
következetes és jellegéb ő l adódóan hibás, rossz alkalmazását jelentették . A fenti döntések
fényében is látszik, ezek a súlyos, néhol öncsonkítással felérő zárolások, megszorítások
valójában nem a sz űkös források beosztása miatt születtek, hanem a kormánynak kedves,
fontos valójában sokszor felesleges, nemzetgazdaságilag káros, értelmetlen lépések, kiadáso k
fedezésére szolgáltak .
Ahogy ez igazzá vált a vagyongazdálkodás terén úgy bizonyult igaznak a közpénze k
felelőtlen felhasználásának terén is .

A kormány felel ő tlen, igazságtalan és fenntarthatatlan költségvetésével szemben az LMP sajá t
alternatívát dolgozott ki, - ahogy tette ezt az elmúlt két év során is - mely biztosítj a
szolidaritást és a fenntarthatóságot, érdemben képes a munkahelyteremtésre, fejleszti a z
oktatást és az egészségügyet, előtérbe helyezi a környezetvédelmet, mindezt hosszú távo n
pénzügyi értelemben is fenntartható módon, trükkök százai nélkül. AZ LMP már a
zárszámadási törvény vitája során szembesíteni fogja a kormányt, lehet másképp, felelősen,
jól gazdálkodni a közpénzekkel és a közvagyonnal .

AZ LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint a szociális területet érint ő
megszorítások politikája az elmúlt évek súlyosan negatív tendenciáját követve, ismét
folytatódott . A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat indoklásának mellékletei egyértelm ű képest
festenek errő l a káros folyamatról .

Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásait (a GDP %-ában) pénzforgalm i
szemléletben mutató adatok szerint az összes jóléti funkcióra 2010-ben a GDP 31,11%-á t
költötte az államháztartás, míg a 2011 . évi teljesítés már csupán 29 .84%-ot mutat. Az
államháztartási összes kiadást tekintve 61,5%-ról 57,6 . %-ra csökkent a jóléti kiadások
aránya. Ezek a folyamatok teljesen ellentétesek az LMP által vallott társadalompolitika i
célkitűzésekkel .

A jóléti funkciókon belül, a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások f őcsoport GDP
arányos teljesülése a 2010 . évi 17,51%-ról 2011-ben már csak 16,73%-ot mutat . A
lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások fócsoport esetében is



hasonló a tendencia, a 2010-es 1,69%-ról 2011-ben már csupán 1,48% a GDP arányo s
finanszírozása a területnek .

Nem látjuk, hogy változott volna az a kedvez őtlen helyzet sem, miszerint a szociáli s
szolgáltatások (alap és szakosított intézményi ellátások) normatíváinak igénybevételéve l
kapcsolatos szabályok igen gyakran változnak. 2011-ben sem oldódott meg a kiszámíthatatlan
finanszírozási környezetből adódó problémák tömege .

Az LMP korábban is kifogásolta már, és most is el kell mondanunk, hogy bár a szociális célú
kiadások a sorozatos megszorítások terhét viselik, az eleve visszafogottan tervezett kiadás i
előirányzatok így is több esetben alulteljesültek. Ez azt jelenti, hogy még a szűkös
lehetőségeket sem sikerült teljes körűen kiaknáznia a magyar államnak a szociálpolitikai
célok érvényesítésekor. Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzéséről szóló ÁSZ Jelentés többek között a szociális juttatások, családi támogatások ,
egyéb szociális ellátások és kártérítések elő irányzatok alulteljesülését emeli ki .

A szociális biztonság megteremtésében és megvédésben segít ő pénzbeli támogatások összegei
évek óta nem emelkedtek, esetenként a jogszabályváltozások miatt kifizetésük feltételei é s
körülményei az ellátásra jogosult számára kedvez őtlenebbek lettek. Többek között ez okozta
például az álláskeresési ellátások el ő irányzatukhoz viszonyított jelentős alulteljesítését. Az
LMP sokat bírálta a passzív munkaerő-piaci ellátások rendszerének 2011 . év szeptemberétő l
hatályos módosítását. A szociális biztonsági rendszerek leépítésének ez az egyik
legjellemzőbb példája.

Az ÁSZ Jelentés a lakásügyek terén az el ő irányzatok felhasználását három hitelintézetnek
kiutalt támogatás esetében nem tudta megfelel őnek minősíteni .

Az ÁSZ Jelentés kiemeli még többek között, hogy a tavalyi, a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló T/3927/1 . számú ÁSZ jelentés több
minisztérium vezetőjének különböző javaslatokat fogalmazott meg. A jelentésekben
megfogalmazott állításokhoz az ellenőrzött szervezet vezetője a jogszabályok szerint köteles
intézkedési tervet készíteni . Az intézkedési terv készítési és megküldési kötelezettségének a
nemzeti erőforrás miniszter nem tett eleget, csupán belső használatra készült el a
dokumentum. Ez alapján megállapítható volt, hogy az ÁSZ egyik javaslata nem hasznosult a
humán csúcsminisztérium esetében .

Az összes kiadáson belül is csökkent az oktatás finanszírozásának aránya, hiszen a 2010-e s
11,6%-ról 2011-re 10,8%-a csökkent.

A kiadásokat tételesen vizsgálva az is megállapítható, hogy az oktatásra szánt kiadások
veszítettek reálértékükből 2010 és 2011 között .

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
végrehajtásáról szóló Állami Számvevőszék-vélemény az oktatási területtel kapcsolatban i s
tesz néhány megállapítást . Ezek közül a következő megállapítást emelném ki : Az LMP által is



sokat kritizál, a társadalompolitikai ellátórendszereket leszálló pályára állító Széll Kálmá n
terv kapcsán az ÁSZ jelentés felsorolja az intézkedési tervben foglalt, 2011-re id őzített
legfontosabb intézkedéseket . Az oktatáspolitika terén megemlíti az közoktatási é s
felsőoktatási rendszere új jogszabályainak elfogadását. Az új törvények esetében kiemeli ,
hogy a jogszabályok megszületése a tervezetthez képest id őben csúszott. Ennek a
következményeit azóta is viseljük, többek között az idei bizonytalan tanévkezdés is mutatj a
ezt: a tavaly decemberben elfogadott köznevelési törvényhez csak tanévkezdés előtt pár
nappal készültek el a végrehajtását segítő kormányrendeletek – ez rendkívül megnehezített e
az oktatási intézmények felkészülését az új tanévre .

Ráadásul a tavalyi ÁSZ jelentés kénytelen volt „korlátozott minősítéssel” ellátni a Nemzet i
Erőforrások Minisztériumának fejezetét a költségvetési fejezetek, igazgatási címek és fejezet i
kezelésű előirányzatok beszámolói kapcsán . Nem látjuk, hogy ez a minősítés a tavalyi évet
illetően megváltozott volna .

A zárszámadásból kiolvasható, hogy az előző évhez hasonlóan 2011-ben is pozití v
egyenleggel zárt a Munkaerő-piaci Alap. Közel 22 milliárd forint nem került felhasználásra a
munkanélküliség csökkentését célzó támogatások formájában, holott meglett volna rá a
fedezet . Ez annál is inkább elszomorító, hogy ez az összeg a 2011 . évi, hasonló nagyságrendű
zároláson felül ragadt benne a Munkaerő-piaci Alapban .

Miközben a kormány a költségvetés indoklásában a foglalkoztatás bővítését és a
munkahelyteremtést jelölte meg prioritásként, ezzel ellentétes lépést sikerült tennie a
költségvetés 2011 . évi módosításában is. A stabilitásitartalék-képzés címszó alatt zárol t
összegek végleges elvonásáról rendelkez ő 2011 . évi CXIV. törvény 25,3 milliárd forinttal
csökkentette a Munkaerő-piaci Alap kiadási elő irányzatát . A fűnyíróelvszerűen elvont összeg
közel fele a munkaügyi központok által nyújtott foglalkoztatási és képzési szolgáltatásokat
érintette.

Mint azt az Állami Számvevőszék is megállapította jelentésében, a foglalkoztatási és képzés i
támogatásokon belül az egyes keretösszegeket év közben is folyamatosan módosították . Ez
ellehetetlenítette a munkaügyi központok munkáját, és a támogatások tervszer ű , ütemezett
megvalósítását. A szakszerűtlen kapkodás oda vezetett, hogy 2011 . májusában a
foglalkoztatáspolitikai államtitkár arra utasította a munkaügyi központokat, hogy állítsák le a
betervezett képzéseket, új támogatási szerz ődéseket ne kössenek. A képzési programok július i
újraindításakor is egymásnak ellentmondó utasítások kiadására került sor .

Az előirányzat-módosítások végrehajtásával a foglalkoztatási alaprész összege 40, 5
milliárdról 28,6 milliárd forintra csökkent, amelyb ől ténylegesen 25,8 milliárd forint kiadás
realizálódott . Így a 2010-ben felhasznált forrásokhoz képest 10 milliárd forinttal keveseb b
pénz jutott 2011-ben a munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő támogatásokra . Sőt, emellett
a betervezetthez képest 11 milliárd forinttal kevesebb összeg került felhasználásra a TÁMOP
1 .1 Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások program keretében is .



Az aktív eszközökön túl a passzív támogatások kiadási el őirányzata sem teljesült : a
kormánytöbbség ugyanis a közfoglalkoztatásról szóló salátatörvényben módosította az
álláskeresési ellátásokra vonatkozó szabályozást . 2011 . szeptember 1-től megszűnt az
álláskeresési segély, az álláskeresési járadék folyósításának maximális idejét pedig a
harmadára csökkentették : 270 napról 90 napra, ami Európában példátlan . Ezek a lépések 1 0
milliárd forintot hagytak benne a Munkaer ő-piaci Alapban.

A munkaerő-piaci kiadások szempontjából fekete év volt 2011 . A közfoglalkoztatási források
minden átmenet nélküli megfelezése, az aktív munkaer ő-piaci szolgáltatásokat húsbavágóan
érintő zárolások, valamint az álláskeresési ellátások drasztikus lecsökkentése mellett
megszűnt az MPA rehabilitációs alaprésze is . A cégek által befizetett rehabilitációs
hozzájárulások 2011 . januárjától a központi költségvetésbe folynak be, célzás nélkül . Mint
arra korábban is felhívtuk a figyelmet, ezáltal követhetetlenné válik, hogy az állam mennyi t
költ, költ-e egyáltalán a megváltozott munkaképességűek rehabilitációját segítő alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatók támogatására . Ezt igazolja a zárszámadás is: nem lehet
megállapítani, hogy mennyit fordított az állam ezekre a szolgáltatásokra .

Megdöbbentő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bér- illetve
költségkompenzáció teljesült kifizetése is : a bértámogatásra elkülönített 13 milliárd forintból
a zárszámadás szerint 200 millió forint került felhasználásra; a költségkompenzáció s
támogatásra szánt 24,8 milliárd forintból pedig 1,86 milliárd forint . Reméljük, hogy elírá s
történt, és a tavalyi támogatások már kifizetésre kerültek .

Külön ki kell emelni a kormány felzárkóztatási céljait és politikáját is, amivel kapcsolatban a z
LMP már többször kifejtette véleményét . A társadalmi felzárkózás és integráció iránt i
elköteleződés bár papíron és a szavak szintjén megjelenik, ugyanakkor a kormány általáno s
társadalompolitikája a tökéletesen ellenkez ő irányba mutat. Főleg az oktatási rendszer, a
szegregált telepek, az elszigetelt, infrastruktúra nélküli lakókörnyezetek felszámolása ,
komplex rehabilitációja kerül szöges ellentétbe az integrációs célokkal . A jelenlegi rendpárti ,
kirekesztő és esélymegvonó politika azonban nem csak a cigányság helyzetét rontja tovább ,
költségeit végső soron az egész társadalomnak kell majd megfizetnie, és rövid-távon is a már
most pattanásig feszült együttélés ellehetetlenüléséhez vezet .

A roma közösségek integrációjának előfeltétele a romákat az élet szinte minden területén érő
diszkrimináció radikális mértékű csökkenése, a kirekesztés minden formájának a
leghatározottabb elítélése .

Emberi jogi, esélyegyenlőségi szempontból számos speciális szociális szolgáltatásnak kiemelt
jelentősége van a társadalmi integráció elősegítésében, biztosításában. A szociális normatívák
és pályázati keretek 2011 előtt már évek óta nem emelkedtek, így az intézménye k
finanszírozása évrő l-évre egyre nehezebbé vált . Bár több szolgáltatás esetében ennek ellenér e
2012-ben jelentős költségvetési forrásmegvonás került érvényesítésre (fogyatékosok
mindennapi életét segítő támogató szolgáltatások, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára
napi segítséget nyújtó közösségi ellátások, az id ős betegek számára lakóhelyükön elérhet ő



jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az utcai szociális munka), már a 2011-e s
költségvetés is tovább rontotta egyébként is nehéz helyzetüket .

Az LMP korábban is kifogásolta már, és most is el kell mondanunk, hogy bár a szociális cél ú
kiadások a sorozatos megszorítások terhét viselik, az eleve visszafogottan tervezett kiadás i
előirányzatok így is több esetben alulteljesültek . Ez azt jelenti, hogy még a szűkös
lehetőségeket sem sikerült teljes körűen kiaknáznia a magyar államnak a szociálpolitikai
célok érvényesítésekor. Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetése végrehajtásának
ellenőrzésérő l szóló ÁSZ Jelentés többek között a szociális juttatások, családi támogatások,
egyéb szociális ellátások és kártérítések előirányzatok alulteljesülését emeli ki .

Az LMP meggyőződése ugyanakkor, hogy egy bátor, következetesen végiggondolt, az
esélyteremtés és az egyenlő bánásmód elveit érvényesítő program, hozzárendelt, prioritásként
kezelt forrásteremtéssel hosszú távon meghozza a gyümölcseit .

Az LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint az egészségügyre fordítot t
közkiadások csökkenő tendenciája – hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához – ismét
folytatódott. A '90-es évek eleje óta az egészségügyi közkiadások növekedésének üteme –
ellentétben a nemzetközi trendekkel – lényegesen elmaradt a GDP növekedési ütemét ől .
Fokozódó lemaradás figyelhet ő meg a GDP-arányos egészségügyi közkiadások terén a
visegrádi országokhoz viszonyítva is .

Az eredeti költségvetés egyáltalán nem volt megalapozott, amit az is bizonyít, hogy év közbe n
többször kellett korrigálni az E-alap sorait . Annak idején a költségvetés vitájában elmondtuk ,
hogy a gyógyító-megelőző kassza hosszú évek óta alulfinanszírozott, ez súlyos m űködési és
ellátási zavarokat okoz, amelyeket sürgősen orvosolni kell, a költségvetés nem mehet továb b
az elmúlt években kirajzolódott pályán . Ezen a 2011-es finanszírozás nem segített semmit . Az
lett volna a cél, hogy a kórházaknak jusson pénz a rendelkezésre álló kapacitások
kihasználására, így a várólisták csökkentésére . A költségvetés konzerválta az ellátórendszer
fenntarthatatlan viszonyait . Külön kiemelendő, hogy a költségvetési időszakban az
alapellátásban tovább nőtt a tartósan betöltetlen praxisok száma, ami els ősorban a ross z
finanszírozási feltételeknek volt köszönhető .

Az eleve alacsony GDP-arányos egészségügyi közkiadások ismételt csökkenése látható 201 0
és 2011 közt az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásait (a GDP %-ában )
pénzforgalmi szemléletben mutató adatok szerint . Az államháztartás összes kiadását tekintv e
is 9,1%-ról 8,8%-ra csökkent az egészségügyi kiadások aránya . Fontos kiemelni a
közegészségügyi kiadások arányát, mely a GDP 0,15%-áról 0,12%-ra csökkent. Ez 20%-o s
csökkenést jelent 2011-ben az el őző évhez képest, miközben a magyarországi
népegészségügyi mutatók messze elmaradnak a fejlett országokétól .

Ahogy azt az LMP már többször hangsúlyozta, az egészségügyi kiadások beruházás t
jelentenek a hosszú távú gazdasági – társadalmi fejl ődésbe. A fenti intézkedésekkel viszont
éppen a legkiszolgáltatottabbak, a betegek, magatehetetlenek, ellátásra szorulók jártak a



legrosszabbul, nem beszélve az orvosok, szakdolgozók egyre növekv ő terheiről, mely
folyamatok az egyébként is jelent ős humán erőforrás krízis fokozódásához vezettek.

A tavaly tárgyalt 2010 . évi zárszámadáshoz képest idén a 2011 . évi zárszámadás kapcsán
inkább az előirányzatok csökkentését, és nem azok felfelé módosítását lehet látni . Ebbő l
azonban nem következtetnék arra, hogy megfelel ően volt tervezve a költségvetés és hogy a
szükségesnél nagyobb összeget terveztek volna be az egyes kiadásokra, inkább azt lehet látni ,
hogy a megszorításokat és forráskivonást sikerült áthajtaniuk a rendszeren . El lehet mondani
azt, mint tavaly, hogy ahhoz, hogy megfelelő képet kapjunk látni kellene, hogy ezekbő l a
kiadásokból milyen színvonalú és elérhet őségű közszolgáltatások valósultak meg.

Az ÁSZ az alábbi megállapításokat tette az önkormányzatokkal kapcsolatban :

Az önkormányzati rendszerben eredetileg hiánnyal számoltak, de ez a megyei és fővárosi
adósságok átvállalásával a központi költségvetésben jelentkezett és nem az
önkormányzatoknál . „Az önkormányzati alrendszernél a tervezett hiány helyett a teljesül t
többletet a központi költségvetés adósság-átvállalása eredményezte .”

,, . . . . a központi költségvetés átvállalta a megyei önkormányzatok 2011 . december 30-án
fennálló adósságát és annak járulékait és a F ővárosi Önkormányzat adósságállományából
egyes adósságelemeket (195 965,1 M Ft), „

Hiányosságként tárta fel az ÁSZ az alábbiakat:
„A Kvtv. a helyi önkormányzatok támogatásaival kapcsolatban 15 rendelet megalkotását írt a
elő . A rendeletalkotásra vonatkozó határidőt 11 esetben nem tartották be az ágazati
miniszterek (BM, NFM, NEFMI és VM), emiatt az önkormányzatoknál a pályázato k
elkészítésére rendelkezésre álló idő jelentősen lerövidült.”

„A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezette l
kapcsolatos 2011 . évi előirányzat módosítások és felhasználások vonatkozásában a
szakmailag illetékes minisztériumok (BM, NGM, KIM, NFM, NEFMI és VM) és a kincstári
igazgatóságok, valamint a Kincstár a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel ően
jártak el .

A támogatási összegek igénybevételéhez az önkormányzatok igényléseiket és pályázataikat ,
valamint szükség esetén az elszámolásokat az előírásoknak megfelelően készítették el . A
támogatás folyósítását megel őzően végzendő értesítési, ellenőrzési, bírálati, döntési és egyéb
eljárási, valamint ellenőrzési tevékenységeket a minisztériumok – néhány kivételtő l eltekintv e
– szabályszerűen végezték.
Ez alól kivétel a Kvtv. rendeletalkotási kötelezettsége határidejének betartása, amely 1 1
rendelet esetében nem valósult meg és négy minisztériumot érintett (BM, NFM, NEFMI é s
VM) .

A BM esetében 11, 18 és 54 napos, a NEFMI esetében 46, 74, 81, 93 és 168 napos, a NF M
esetében 49 és 119 napos, míg a VM esetében 87 napos késedelmes rendeletalkotás történt .
További hiányosság volt a NEFMI-ben, hogy a zenekarok támogatásához kapcsolód ó
döntésről és/vagy utalványozásról kapcsolódóan a 13/2011 . (IV. 7.) NEFMI rendelet 4 . § (1)



bekezdésében foglaltaktól eltérően nem a miniszter, hanem a Kultúráért felel ős államtitkár
rendelkezett . "
„A budapesti 4-es — Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti — metróvonal
építésének támogatásával kapcsolatban a BM a 2011 . évben sem érvényesíthette
utalványozási felelősségét, így nem tett eleget a Kvtv. 54. § (5) bekezdésében meghatározott
ellenőrzési kötelezettségének. A metrótörvény 2011 . évi módosításával azonban az ÁSZ által
korábbi években is jelzett — BM utalványozási felelőssége érvényesítésével kapcsolatos —
probléma 2012. január 1-jétől megoldódott .

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól ó
2011 . évi CLXVI . törvény 61 . §-a értelmében a metrótörvényt módosították . Az általános
indoklás szerint : „Az Állami Számvevőszék számos problémát észlelt a 4-es metró
beruházásával összefüggésben; legutóbb az október elején közzétett jelentésében jelezve
aggályait . E problémák veszélybe sodorhatják a beruházás befejezését, annak unió s
támogatásból való finanszírozhatóságát. Erre tekintettel szükséges, hogy a beruházás
finanszírozhatóságának fenntarthatósága és takarékossága, a beruházás belátható időn belüli
megvalósítása, illetve az Állami Számvevőszék által jelzett problémák megoldása érdekében a
törvény módosuljon . ”

A KIM Nemzetiségi Főosztály Ügyrendje tartalmazta a települési és területi önkormányzato k
támogatásaival, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, azonban az ellátott feladattal
kapcsolatban a 2011 . évben ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkezett . A feladatot ellátó

munkatársak munkaköri leírásai tartalmazták az elvégzendő feladatot, azonban nem

tartalmaztak e tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatot. A KIM Ellenőrzési
Főosztályának 2011 . évi ellenőrzési tervében nem szerepelt a települési és területi kisebbségi

önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásaival kapcsolatban ellen őrzési feladat .
A 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján határozták meg az egy települési és az eg y
területi kisebbségi önkormányzatra jutó általános m űködési támogatás összegét.
A támogatások utalásához a rendelkező levelet a vonatkozó jogszabályok alapján a
kötelezettségvállalásra jogosult miniszter (Közigazgatási és igazságügyi miniszter) és a
pénzügyi ellenjegyzést végző KIM Költségvetési Főosztály vezetője írta alá, amelyet a
Kincstár részéről ellenjegyeztek .
A KIM települési és területi kisebbségi önkormányzatokról vezetett nyilvántartás
pontatlanságai miatt a 2011 . évben öt esetben tévesen utaltak 1,1 M Ft általános m űködés i

támogatást, illetve egy esetben 299,0 E Ft feladatalapú támogatást. A jogtalanul kiutalt
támogatások visszafizetését nem minden esetben követték nyomon, amely miatt két esetbe n

nem intézkedtek összesen 454,0 E Ft jogtalanul kiutalt általános működési támogatás

visszakövetelésérő l . ”

A 2011-es év a kulturális intézményrendszer számára fekete év volt . Szinte minden művészeti
területen kerültek felszámolásra független alkotóm űhelyek, érdekvédelmi szervezetek ,
finanszírozási rendszerek — az állam minden jelent ősebb művészeti vagyont, pályázati forrás t
a saját kezelésébe vont. Emellett az év közben tapasztalható zárolások az államháztartás által
működtetett kulturális intézményrendszert is megroppantották, az elbocsátások, bezárások ,

forrásmegvonások, intézményvezető i változások — vagy jó esetben „csak” átszervezések -
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nagymértékben átalakították a kulturális szolgáltatások kínálatát, sokszínűségét, nem
feltétlenül jó irányba . Csak néhány példát említve a – véleményünk szerint káros –
változásokról: ilyen volt például számos kulturális közalapítvány megszüntetése, a külföldi
magyar intézetek átszervezése, a filmfinanszírozás teljes centralizálása, vagy a z
artmozihálózat lassú kivéreztetése . Ennek oka lehetett vélhetően a finoman szólva is nem tú l
hatékony államtitkári szintű érdekérvényesítés is .

A kormány 2011-ben megszüntetett számos kulturális közalapítványt – így például a hazai
képzőművészek legnagyobb hazai érdekképviseleti szervezetét, a Magyar Alkotóművészeti
Közalapítványt, melynek feladata volt többek között az alkotóművészek jogvédelme, a
jelentős ingatlanvagyon (kiállítóhelyek, alkotóházak) kezelése, anyagi juttatások (alkotó i
munkaelő leg, ösztöndíj, segély, nyugdíj) folyósítása a művészek számára . A közalapítvány
feladatait a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft . vette át, a közalapítványt sok
éven át működtető munkatársak legtöbbjét el kellett bocsátani, a közalapítványt létrehozó
MAOE vezetősége megalázó kompromisszumokra kényszerült a MANK feltételei alapján, a
művészek a korábbinál kedvezőtlenebb feltételek között vehetik igénybe a korábban
tagságnak járó szolgáltatásokat .
Hasonló változás zajlott a filmgyártás és forgalmazás területén : az állam (egyébként
alkotmányellenes módon) megszüntette a Magyar Mozgókép Közalapítványt, melyne k
funkcióját részben a Magyar Nemzeti Filmalap vette át . A szakmai szervezetek kezéből az
végletekig centralizált Filmalap kezébe került gyakorlatilag a teljes hazai filmfinanszírozás ,
azaz a filmgyártás és -forgalmazás támogatása – de például az atrmozik támogatását már ne m
vállalja a Filmalap, amely az európai hírű magyar artmozi-hálózat lassú haldoklását vonj a
maga után.
A Magyar Könyv Alapítvány, mely korábban a hazai írók, fordítók egyik legfontosab b
támogatója volt, szintén megszűnt, funkciója betagozódott a Petőfi Irodalmi Múzeum alá,
ahol is csökkentett költségvetéssel, jóval kisebb hatékonysággal képes ellátni a korábbi
feladatát.

Hasonló, a független alkotókra nézve kedvez őtlen változások voltak tapasztalhatók a
színházfinanszírozás területén is . Az ún. VI-os kategória (fiiggetlen színházak és társulatok )
pályázati kerete jelentősen csökkent – ráadásul a költségvetésben az „El őadóművészeti
törvény végrehajtásából adódó feladatok” soron tervezett 1201 millió forintnak (mel y
jellemzően ennek a kategóriának a támogatására szolgál) a zárszámadás – érthetetlen módon –
csupán tizedével számol .
Megszüntetésre került a PANKKK-program is, melyre az LMP módosító javaslatára 201 0
decemberében még 104 millió forintot különített el az Országgy űlés. Többszöri kérdésünkre
ebbő l végül 21 millió forint került kiosztásra (tudomásunk szerint ez is 2012-ben), a korábban
le nem zárt pályázatok utófinanszírozású részeként, és a PANKK-program pályázata ezutá n
nem került kiírásra .
Az ÁSZ jelentés is kiemeli az év közbeni zárolások pusztító hatását . „Évek óta megfigyelhető
tendencia, hogy – a központi költségvetés hiányának kedvezőbb irányba történő elmozdítása
érdekében – a mindenkori kormányzat intézkedései egyre nagyobb összegű maradvány
képződését idézik elő a fejezeteknél (. . .), a 2011. évi maradvány pedig már 556,4 Mrd Ft
nagyságrendet képviselt. (. . .) A zárolt összegeket véglegesen elvonták, a képzett tartalékok
felhasználását az Országgyűlés nem engedélyezte. (. . .) Az adatokból jól látszd, hogy a



zárolások elsősorban az intézményi kört érintették. A zárolások hatása tovább súlyosbította a
magas tartozásállománnyal rendelkező egyes intézmények gazdálkodási nehézségeit." Ezen az
sem sokat segített, hogy a szeptemberi zárolást egy december végi kormányrendele t
csökkentésre módosította, ennek mértéke és teljesülése nem átlátható módon valósult meg. A
zárolásoknak számos kulturális intézmény esett áldozatul : részleges bezárásra, szolgáltatás -
csökkentésre, legrosszabb esetben elbocsátásokra került sor többek között számo s
közgyűjteményi, közművelődési intézményben . A szektorban dolgozó munkatársak
elhivatottságán múlott, hogy a végsőkig kizsigerelt intézményrendszer nem omlott össze .
Történt néhány pozitív fejlemény is – legfontosabb a Nemzeti Kulturális Alap forrásbővülése.
Az ÁSZ jelentése szerint az NKA bevétele az eredeti bevételi főösszeghez (8807,8M Ft-os )
képest jelentősen (26,5%-kal) túlteljesült, 11 145,2M Ft-ra . A bevétel jelentős részét (1 0
825,5 M Ft-ot) a játékadóból származó bevétel 124,5%-os teljesítése eredményezte . Ehhez
képest az NKA kiadási elő irányzataiból 2011 . február 11-ei hatállyal 1000,0 M Ft-ot zárolt a
Kormány, valamint a NEFMI-re kirótt zárolási kötelezettségből 601,5 M Ft-ot az NKA
kiadási előirányzatainak csökkentésével valósítottak meg. A jelentős többletteljesítéshez
képest tehát az NKA is tartalékképzésre kényszerült, a 600 milliós zárolás jelent ősen érintette
a Márai-programot is .

Az LMP nevében a 2011-es év zárszámadásával kapcsolatban el őször is két olyan
negatívumról szeretnénk megemlékezni, amely a zárszámadáson túlmutatva jelzi, hogy a
Fidesz-KDNP új állam modellje nem felel meg a fogyasztói érdekvédelem általános elveinek .
Először is meg kell emlékeznünk arról, hogy a 2011-es évben a magyar Alkotmánybíróság
(AB) már nem vizsgálhatott közvetlenül olyan ügyeket, amelyekben népszavazást sem lehet
kezdeményezni . Az AB jogkörének korlátozása megfosztja az állampolgárokat attól, hogy a z
Alkotmánybíróság jogvédőként eljárhasson olyan területeken (például adóügyek), amel y
területen adófizetőként a kormányzat esetleges jogsértéseivel szemben kiszolgáltatottak .
Másodszor pedig fel kell idéznünk az ombudsmani intézmény 2011-es átalakítását, amely
eredményeképpen a jövő nemzedékei érdekeinek védelme, vagyis a fenntarthatóság és hosszú
távú felelősségvállalás szempontjainak felmutatása ellehetetlenült .

A továbbiakban néhány megjegyzést teszünk a 2011-es év zárszámadásáról fogyasztóvédelmi
szempontból .

A Gazdasági Versenyhivatal 2011-ben 139,8 millió forinttal, azaz 10%-kal kevesebb
támogatást kapott, mint az előző költségvetési évben.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság intézményi struktúrája jelentős változáson ment át
2011-ben . A megyei (fővárosi) felügyelőségek a fővárosi és a megyei kormányhivatalo k
szakigazgatási szerveiként működtek tovább az NFH szakmai felügyelete és irányítása alatt .
Az NHF 2010-es, illetve 2011-es évi költségvetésének, forrásainak összehasonlítása ezze l
meglehetősen nehézzé vált. Ugyanakkor az Állam Számvevőszék jelentéséből (Jelentés a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéséről) kiderül, hogy a „A Kormány 2011 . évben
végrehajtott kiadáscsökkentő intézkedései, az év elej i
40,1 milliós Ft zárolás, valamint a 69,0 millió Ft maradványtartási kötelezettség, beszerzési
tilalmak az NFH-nál átmenetileg nehezítették a feladatellátást .”



A Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésében további fogyasztóvédelemhez kapcsolód ó
támogatások jelennek meg. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása — 300 millió forint volt a tervezett és kifizetett támogatás, am i
75 millióval kevesebb a 2010 . évinél (20%). A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
támogatása — 154,1 millió forint a tervezett, 133,4 millió forint a módosított és 0 forint a
kifizetett támogatás.
A minisztérium beszámolója szerint „A 2011 . évben e fejezeti kezelésű elő irányzat forrására
133,4 millió forint összegben pályázat került kiírásra azon fogyasztóvédelmi szervezete k
részére, melyeket a bíróság 2009 . december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az
alapszabályuknak megfelel ő tevékenységet ténylegesen folytattak . A pályázati kategóriák
között szerepelt az érdekfeltárás, közérdek ű kereset indítás, fogyasztóvédelmi oktatás, onlin e
fogyasztóvédelmi magazin és információs kampány . Összesen 83 pályázat érkezett, melyből 6
érvénytelen volt . Az érvényes 79 pályázatból 53 került támogatásra . . . . A nyertes pályázók
részére a folyósításra a 2011 . évben nem került sor, a teljesítés 2012-ben történik meg .”
A módosított el ő irányzat 175,1 millió forinttal volt kisebb a 2010 . évi támogatásnál — vagyis a
fogyasztóvédelmi civil szervezetek állami támogatása 56%-kal csökkent !
Az NGM átadott továbbá 19,1 millió forintot az NFH részére az Európai Fogyasztói Közpon t
Magyarország támogatása kapcsán — az EFK az NFH intézményi keretei között folytatj a
működését .
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011-ben 616,5 millió forinttal, azaz 5,4 %
százalékkal kevesebb saját bevételből gazdálkodott, miközben kiadásai 2280,7 milli ó
forinttal, azaz 15,2%-kal növekedtek . A kiadások növekedésének oka, hogy a PSZÁF kiadása i
közül 2011 . évben a legnagyobb tételt képviselő , központi költségvetés javára teljesített
befizetési kötelezettsége - összesen 7 .232,5 M Ft -, közel 44%-kal haladta meg az előző évi
előírt befizetést.

Összességében úgy véljük, hogy megállapítható, hogy a 2011-es költségvetési évben a
fogyasztóvédelem számára rendelkezésre álló erőforrások valamelyest csökkentek .

Hogy ne legyen egyoldalúan negatív a 2011-es év értékelése, ezért végül az szeretnénk pá r
pozitív fejleményt is megemlíteni . Az egyik ilyen, hogy 2011 . nyarán megkezdte
tevékenységét a PSZÁF mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület, valamint ezzel együtt
általában is megfigyelhető volt a fogyasztók pénzügyi (bank, biztosítás) területeken történt
tudatosabbá válása.

Az LMP nem tudja elfogadni a beterjesztett zárszámadást, mivel a kormányzati retorik a
ellenére sem a költségvetésben, sem annak végrehajtásában nem érhet ő tetten a határon túl i
magyarság érdekeinek valódi képviselete .

A Bethlen Gábor Alap működésében továbbra is súlyos anomáliák figyelhetőek meg.
Továbbra sem átlátható a működés, az oktatási nevelési támogatások a múlt tanévben fél éve t
késtek. A rossz és kapkodó szervezés sok ezer határon túli magyar család életét nehezítette
meg .
A támogatások elosztása körül is nagyon komoly aggályok merültek fel, gondolun k
különösen a Magyar Egyesületek Szövetségére, akik egyetlen egy pályázaton sem nyertek a
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2012-re kiírt pályázatokból, miközben a kormánynak kedves HMDK komoly támogatásoka t
kapott .
De gondolhatunk a csángó magyar oktatás körüli mindmáig homályos és kínos gyorsasággal
átszervezett pénzügyi támogatásokra .
Továbbra is csak egy újabb üres szlogen a Wekerle-terv és ennek az erdélyi alprojektje a
Mikó terv, amelyre egyetlen forintot sem költött és továbbra sem szán a kormány és amelyr ő l
kiderült, hogy sem az erdélyi szervezetekkel, pártokkal, sem pedig a szomszédos országok

kormányaival nem történt semmilyen egyeztetés, sem el őrelépés .
Ugyanígy csak a kormányzati retorika szintjén merül fel a szlovákiai magyarság kettős
állampolgárságának megadásáért való küzdelem . Ebben sem történt semmilyen el őrelépés ,
sem pedig semmilyen hathatós támogatás . A 2013-as költségvetésben a kárpát-medencei
jogsegély szolgálatra szánt pár millió forint komolytalan felvetés.
Sajnos hasonló sorsa jutott a kárpát-medencei magyar közösségek autonómia törekvéseine k
valódi támogatása. Itt sem történt semmilyen kormányzati előrelépés, sem pedig támogatás ,
noha pontosan tudjuk, hogy hathatós bel-és külföldi lobbi nélkül ez is csak egy álom marad.
Ugyancsak fájó hiányosság, hogy se 2010-ben, se 2011-ben, de úgy tűnik idén sem jut elég
pénz arra, hogy a magyar-magyar kapcsolattartás legfels őbb fórumának, a MÁÉRT-nek és
szakbizottságainak egy honlapja legyen .

Nem tartom elfogadhatónak a Belügyminisztérium fejezet intézményi szektorát érintő évközi
zárolási és maradványtartási kötelezettség Rendőrséget érintő mértékét. A Rendőrség amúgy
is súlyosan alulfinanszírozott (a 2011 . évet is már 3560,2 millió Ft-os tartozásállománnyal
kezdte), ehhez képest a 26386,4 milliós februári zárolás, majd elvonás 3/4-e érintette a
Rendőrséget, amelyet ugyan a rendkívüli kormányzati tartalékból, valamint a céltartalékból
kiutalt támogatás-kiegészítés enyhített, de elfogadhatatlan az ilyen mérték ű forráskivonás .
Különösen úgy, hogy a Rendőrség 2011 . évi eredeti kiadási előirányzata is eleve csak a 2010 .
évi teljesítés 90 %-a volt. Mindeközben pedig hatalmas költségvetési források mentek

feleslegesen a Terrorelhántási Központhoz .

Budapest, 2012. szeptember 20.
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