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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 munkaügy i
bizottsága, Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi és
rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága, Kulturális és sajt ó
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 Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002 .
számon beterjesztett törvényjavaslatot.

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

Az Országgyű lés

Budapest, 2013 . szeptember 16 .

Dr. Nyikos Lászlóa Költségvetési bizottság elrí
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Az Országgyűlé s
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CI.XXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága a 2013 . szeptember
11-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 . ,E (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva —
általános vitára alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A bizottság többségi véleményt megfogalmazó tagjai a vitában kiemelték, hogy a
költségvetés végrehajtása a jogszabályoknak megfelel ően történt. A hiánycél teljesült, a tartalék
nem került felhasználásra, az els ődleges egyenleg pedig +2,3 %-os többletet mutat .

A fentiekre tekintettel a bizottság többsége, figyelemmel az Állami Számvev őszék
véleményére is, általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Budapest, 2013. szeptember 11 .

Dr. Cser-Palkovics András
elnök



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a 2013 . szeptember 9-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgy űlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 14 igen, 3 nem, i tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az E. Alap bevételi és kiadási oldala között a korábbi évekhez hasonlóan 2012 . évben sem volt
egyensúly. A hiány 46,9 Mrd forintra teljesült, amely az eredetileg tervezett hiány összegét 32,8
%-kal haladta meg. Kedvező változás azonban, hogy a 2012.év1 hiány a 2011. évi összegnek közel
a felével (44%-kal) csökkent.

A teljesített bevétel (1744,6 Mrd Ft) 2,6 %-kal haladta meg az eredeti elő irányzatot és 24,3%-kal
a 2011. évi teljesítést . A 2011. évhez viszonyított növekedést elsősorban az Ny. Alap
profiltisztítása következtében az E . Alaphoz átkerült ellátások okozták, vagyis megjelent a
rokkantsághoz kapcsolódó ellátások tervezett fedezete (342,3 Mrd Ft) . Az átalakítások
következtében a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra átvett pénzeszköz teljesítése — igazodv a
az ellátások finanszírozási igényeihez — 15,1 Mrd forinttal haladta meg az el ő irányzatot (183,6
Mrd Ft) .

Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek teljesítése 136,1 Mrd forint ,
amely jelentősen meghaladta az el őirányzatot (31,5 Mrd Ft-tal) . Az idetartozó bevételek
legnagyobb részét a gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései adták, a tényleges bevétel 75, 1
Mrd Ft . Továbbá új elő irányzatként jelent meg a baleseti adó és a népegészségügyi termékadó .
Az előbbi mintegy 1,2 Mrd Ft-tal haladta meg az el őirányzatot (24 Mrd Ft), míg az utóbbi
csekély mértékben 0,9 Mrd Ft-tal maradt el az el ő irányzottól (20 Mrd Ft) . Itt jelenik meg az
egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése, melynek teljesítése közel 5 Mrd Ft. Az új
adónemekbő l 44,21 Mrd Ft bevétel realizálódott .
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Az ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 54,1 %-a (943,6 Mrd Ft) NAV által beszedett bevéte l
volt . A NAV által beszedett bevételek tekintetében az E . Alap beszámolójának pénzforgalmi
adatai megegyeztek a NAV adatszolgáltatásában szereplő összegekkel .
Az Alap 2012 . évi kiadásainak összege 1791,5 Mrd Ft, ami a törvényben el ő irányzott kiadás i
főösszeget 56,1 Mrd Ft-tal haladta meg . Az alap teljesített kiadásai az eredeti elő irányzatot 3,2 %-
kal meghaladták, de a módosítástól 0,3 %-kal elmaradtak .

A pénzbeli ellátásokra az összes kiadás 30,9%-át, azaz 553,3 Mrd Ft használt fel a z
egészségbiztosítás, ami az előirányzatnál 2,2 Mrd Ft-tal kevesebb. A legnagyobb
nagyságrendet képviselő tárgyévben új el őirányzatként megjelenő rokkantsági, rehabilitáció s
ellátások összege 358,4 Mrd Ft, amely 16 Mrd Ft haladta meg az el őirányzatot .
Ezzel szemben a táppénz és a gyermekgondozási díj kiadásai az elő irányzattól összességében
18,7 Mrd Ft-tal elmaradtak . Az előbbi két ellátáson képződött megtakarítás jelentős része a
táppénzkiadások elő irányzatánál keletkezett, ahol a felhasználás 56,5 Mrd Ft volt, amelybe n
meghatározó szerepe volt a táppénzen lévők napi átlagos létszáma és a táppénzes napok szám a
csökkenésének . A gyermekgondozási díj összege 89,2 Mrd Ft, ami az el őirányzatnál 2,3 Mrd Ft -
tal kevesebb, ez összefügg az igénybevev ők átlagos számának csökkenésével . A terhességi -
gyermekágyi segélyre kifizetett összeg 38,2 Mrd Ft, a teljesítés minimálisan nagyobb az
előirányzatnál . A természetbeni ellátások adták az összes kiadás 68,3%-át, az 1223,2 Mrd Ft-o t
a teljesítés az előirányzatot 56,8 Mrd Ft-tal haladta meg. Az ehhez az alcímhez tartozó
legnagyobb előirányzatot a gyógyító-megelőző ellátás kiadásai képezték, erre 824,9 Mrd Ft-ot
irányzott elő a költségvetési törvény. Az előirányzat lehetővé tette az egészségügyi bérrendezés
első ütemének végrehajtását, 2012-ben erre a célra 26,4 Mrd Ft került felhasználásra . Az év
közben történt előirányzat-átcsoportosításokat és a Kormány hatáskörében történt
módosításokat követően a teljesítés összege 842,1 Mrd Ft lett . Az elő irányzathoz viszonyított
kormánydöntéseken alapuló többlet 17,2 Mrd Ft, amelynek jelent ős része (12,6 Mrd Ft) a z
egészségügyi intézmények, szolgáltatók gazdálkodási, likviditási helyzetének javítását szolgálta .
Ezenkívül év közben emelkedett a háziorvosi, fogászati és véd őnői ellátások, a mentés ,
betegszállítás finanszírozására fordítható összeg is .

A gyógyszertámogatás törvényi előirányzata 277,7 Mrd Ft volt, a teljesítés 315,1 Mrd Ft lett ,
amelyből gyógyszertámogatás kiadásai jogcímen 295,9 Mrd Ft-ot használt fel az
egészségbiztosítás . A speciális beszerzésű gyógyszerkiadásokra (külön keretes beszerzésekre )
közel 10 Mrd Ft-ot a méltányossági kifizetésekre 6,5 Mrd Ft jutott . A gyógyszertárak juttatására
kifizetett 2,7 Mrd Ft megegyezik az elő irányzattal .
A gyógyászati segédeszköz támogatására fordított összeg 51,3 Mrd Ft volt, amely a z
elő irányzatot 8 Mrd Ft-tal haladta meg .

A kiadások és bevételek ellenőrzése során hibákat, szabálytalan kifizetéseket nem állapítottun k
meg. A költségvetési előirányzatok rendeltetési cél szerinti felhasználása biztosított volt .

A bizottság köszönettel vette az Állami Számvevőszék jelentését és az egészségügyi ágazat 2012 .
évi működéséről szóló részletes elemzését, javaslatait .

Budapest, 2013 . szeptember 9 .
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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil – é s

vallásügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i
bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi

CEXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil – és vallásügyi bizottsága a 2013 .
szeptember 9-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 : 14 igen 2 nem és 2
tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormánynak a költségvetés egyensúlya megőrzése 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 ellenőrzéséről szóló
T/12002/1 . számú jelentésére — a Bizottság kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapján
– különösen a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére, valamit a nemzetiség i
önkormányzatok támogatására - arra a megállapításra jutott, hogy a Magyarország 2012 . évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak találja .

Budapest, 2013. szeptember 9 .

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

elnök



Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CI XXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a 2013 . szeptember 16-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 14 igen, 3 nem)

Bizottsági vélemény :

Az Európai ügyek bizottság megállapította, hogy 2012 . évben, 2011 után ismét, a kormányzati
szektor hiánya alatta maradt a 3 százalékos maastrichti kritériumnak. A GDP százalékában a
kormányzati szektor uniós módszertan szerinti hiánya 1,9 % volt 2012-ben, ami az Európa i
Unióban a hetedik legalacsonyabb hiányadat, egyben történelmi eredmény, mert a hiány
nominálisan is alacsony volt : nem érte el a 600 milliárd forintot .

Az államadósság mértéke pedig tovább csökkent, a törvényjavaslat szerint a GDP 79,2 százaléká n
állt 2012 decemberében. Különösen kiemelkedő ez annak fényében, hogy 2012-ben
Magyarországon kívül mindössze négy olyan európai uniós tagállam volt, amelyik képes vol t
államadóssága csökkentésére . E folyamatok kapcsán az Európai Unió Tanácsának 2013. június
21-i határozatára kell emlékeztetni, amely megszüntette a Magyarország ellen 2004 júliusába n
megindított túlzott deficit eljárást .

2012 folyamán — köszönhetően annak, hogy a kormány maximálisan elkötelezett volt a
'= öltségvetési hiánycélok betartása mellett – helyre gi11t a Magyarország iránti bizalom a
pénzpiacokon és nyilvánvalóvá vált, hogy az ország a Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül i s
finanszírozható .

Az Európai Unió költségvetésébe történt hazai befizetések és az uniós támogatások kapcsán a z
Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy a költségvetésben megjelen ő EU források összege



jelentően meghaladta a korábbi évek átlagát : 1088 milliárd forintnyi uniós forrás jelent meg e
költségvetésben és további 347 milliárd forint közvetlen kifizetésként jutott el, els ősorban a
termelőkhöz. Az összes EU forrás összege tehát 1435,5 milliárd forint volt 2012-ben.

Az Európai Unió költségvetésébe teljesített hazai hozzájárulás 234,9 milliárd forintot tett ki . A
költségvetésben megjelenő Strukturális és vidékfejlesztési támogatások esetében a haza i
társfinanszírozás összege 278 milliárd forint volt .

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapítása szerint az államháztartás EDP (európai uniós
módszertan szerinti) egyenlege 2012 . évben a GDP 1,9%-a lett, így a hiány a Konvergenci a
Programban kitűzött 2,5% alatt maradt.

Az európai uniós kapcsolatok tekintetében az ÁSZ jelentés szerint a hazai költségvetésben 2012 -
re 1567,4 Mrd Ft EU forrás felhasználást terveztek, amely 1088,5 Mrd Ft összegben 69,4%-ban
teljesült .

Az ÁSZ elismerte, hogy a kormány intézkedéseket hozott az EU források igénybevételéne k
gyorsítására, azonban értékelése szerint a gyorsítás 2012-ben részlegesen fejtette ki a hatását . A
programokra teljesített kötelezettségvállalások az időarányoshoz mérten jobb arányt mutattak az
Uj Magyarország Vidékfejlesztési Programnál (UMVP), azonban a kifizetések teljesítése a telje s
keret 59,4 %-át érte el .

A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) Operatív Programjaira 2013 . év végéig
Magyarország számára rendelkezésre álló uniós és kapcsolódó hazai társfinanszírozás 8209, 3
Mrd Ft összegű keretét 77%-ra kötötték le támogatási szerződéssel. A teljesített kifizetések
aránya a 2011. év végi 28,0%-ról 2012 . év végére 40, 7%-ra emelkedett . A 2007-2012 . között
lekötött összegek és a teljesített kifizetések azonban továbbra is elmaradtak az id őarányostól.

Az Operatív Programnak egyharmadánál (ÁROP, EKOP, KEOP, TÁMOP, TIOP) a 2012 . évi
adatok alapján - kormányzati, illetve európai bizottsági intézkedések hiányában — továbbra i s
magas a forrásvesztés kockázata .

Az ÁSZ az Uniós Fejlesztések (UF) fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak 2012. évi
felhasználásáról a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség (NFU) által készített beszámolót elfogad ó
véleménnyel látta el, ugyanakkor figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítette ki 1 Mrd Ft összegű
alapkezelő i díj el nem számolása miatt .

A kormány képviselője a bizottság ülésén kifejtette, hogy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
felállítása, valamint az EU Önerő Alap létrehozása segítette a pályázati rendszer gyorsítását é s
csökkentette a forrásvesztés kockázatát .

Budapest, 2013. szeptember i6 .

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

Dr. Hörcsik Richárd
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXX= törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyű lés Fenntartható fejlődés bizottsága a 2013. szeptember 9-ei ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: lo igen, 4 nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

I. A Bizottság ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban : NGM) főosztályvezetője
ismertette a Bizottság tagjaival a törvényjavaslat főbb megállapításait, főként a törvényjavaslat
általános indokolásában is megtalálható adatokra támaszkodva . Ennek alapján megállapítható ,
hogy a Kormány 2012-ben is folytatta az örökölt strukturális problémák megoldását : a magas
államadósság csökkentését, az ország versenyképességének javítását, a munkaer ő-piaci aktivitá s
fokozását, valamint az ország növekedési potenciáljának emelését .

A magyar Kormány 2011 novemberében az Európai Unióhoz és a Nemzetközi Valutaalapho z
fordult annak érdekében, hogy egy „biztonsági védőháló” szerepét betöltő hitelkeret erősítse az
ország iránt a piaci bizalmat. A Valutaalap által szabott feltételek miatt azonban nem került sor a
megállapodás aláírására, és 2012-ben sikerült elérni, hogy hitelkeret nélkül is meger ősödött a
piaci bizalom, és a költségvetés finanszírozása zökkenőmentes volt .

A bruttó hazai össztermék 2012 folyamán — az eredetileg tervezett b ővülés helyett — 1,7%-kal
csökkent . Ennek egyik fő oka, hogy különösen az európai országokban romlottak a gazdaság i
növekedési mutatók, amely országok Magyarország legfőbb exportpiacait jelentik. A másik
jelentős tényező a 2012-ben bekövetkezett súlyos aszály volt, amely a mez őgazdaság
teljesítményét mintegy ötödével vetette vissza .



Kiemelkedő teljesítmény volt, hogy 10 éve nem volt ilyen alacsony mértékű a költségvetési deficit
mértéke, mint 2012-ben (GDP 1,9%-a) . Ez azt jelenti, hogy 2011 után 2o12-ben is teljesítette a z
ország az Európai Unió által megkövetelt deficitkövetelményeket . Ennek következtében –
valamint hogy előre láthatólag 2013-ban is teljesíteni fogjuk ezeket a követelményeket – 201 3
júniusában az Európai Bizottság megszüntette a hazánk ellen megindított és folyamatban vol t
túlzottdeficit-eljárást.

A Bizottság hatáskörébe tartozó környezetvédelem területén a törvényjavaslat megállapítja, hog y
az állam az összkiadások 2,o%-át fordította környezetvédelemre, ami az NGM képvisel őjének
elmondása alapján 23%-os növekedést jelentett az előző évihez képest .

A Bizottság nem vitatta az NGM képvisel őjének a Bizottság ülésén elhangzott, a
törvényjavaslat általános indokolásában is megtalálható, a költségvetés fő
számadatait érintő megállapításait.

II. A Bizottság a törvényjavaslathoz kapcsolódóan megvitatta a Magyarország 2012 . évi központi
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló állami számvevőszéki (a továbbiakban : ASZ )
jelentést is, és meghallgatta az ÁSZ jelen lévő képviselőjét.

Az ÁSZ megállapította, hogy a központi költségvetési szerveket 2012-ben terhel ő zárolás az alap-
és közfeladatok ellátását nem veszélyeztette, mert a tárcák figyelembe vették az ágazati ,
szakmapolitikai érdekeket . A Bizottság hatáskörébe tartozó környezetvédelemért felelős VM
átcsoportosításokkal, feladat és fizetési átütemezésekkel ellensúlyozta a zárolás hatását . A VM
költségvetési beszámolóját elfogadó véleménnyel látta el az ÁSZ, ami azt jelenti, hogy a vagyoni,
pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet adott a tárca . Kérdésre az ASZ képviselője
elmondta, hogy összességében a VM, így a Bizottság hatáskörébe tartozó környezetvédelmi
terület költségvetése, annak végrehajtása, az adatok megbízhatósága megfelelő volt .

Az ÁSZ jelentésében a „Kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó területek” című fejezetben két
terület szerepel, ami érinti a Bizottság hatáskörét : a szén-dioxid-kvóták értékesítése és a parlagfű
elleni közérdekű védekezés végrehajtása.

2012-ben kiotói kvóták értékesítésére nem került sor, ami azonban az er ős túlkínálattal, a
kereslethiánnyal és a rendkívül nyomott forgalmi értékkel magyarázható . Az EUA II . kibocsátási
egységek értékesítéséből származó bevétel 10 .560,6 M Ft volt.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása a VM fejezeti kezelésű
előirányzatai között szerepelt. Az ASZ megállapította, hogy az előirányzat a rendeltetési célnak é s
a jogszabályi előírásoknak megfelel ően került felhasználásra.

Budapest, 2013 . szeptemberii .

r. Szili Katalin
elnök



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága a 2013. szeptember
09-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, 5 nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2012-ben folytatta a rendszerváltással és a szocialista
kormányok tevékenysége után örökölt strukturális problémák
megoldását: a magas államadósság csökkentését, az ország versenyképességének
javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását, az ország növekedési potenciáljána k
emelését .

A háztartások magas devizaadóssága sérülékennyé tette a gazdaságot a világgazdaság i
válság hatásaival szemben, ezáltal a bels ő kereslet élénkülésének gátjává vált . Ennek a
problémának a megoldása érdekében a Kormány lehetőséget teremtett a végtörlesztésre,
majd a Bankszövetséggel megkötött megállapodás keretében egy átfogó programot
dolgozott ki, amely több százezer devizahiteles család számára jelentős segítséget kínált .

A bruttó hazai össztermék a 2012 . év folyamán 1,7%-kal csökkent . A gazdaság
teljesítményének visszaesését nagyrészt egyedi tényezők magyarázzák. Egyfelől a 2012 .
év során fokozatosan romlottak a növekedési kilátások a világgazdaságban, különösen a z
európai országokban, amelyek a Magyarországon termel ő exportőrök fő exportpiacait



képezik. Másfelől 2012-ben a mez őgazdaság teljesítménye mintegy ötödével esett vissz a
a kedvezőtlen, aszályos időjárás következtébe n

2012-ben az államadósság rátája 79,2%-ra csökkent a 2011. évi 81,4%-ról, így
2011 után 2012-ben is csökkent az államadósság szintje : 2012-ben erre csak öt tagállam
volt képes az unió 27 tagállamából .
A kamatkiadásokra, és közvetve az adósság szintjére is mérsékl ően hatott a Magyar
Nemzeti Bank 2012-ben elkezdett alapkamat-csökkentési folyamata. Ma már
kijelenthetjük: ez a jegybanki politika jelentős pozitív változást eredményezett .

2012-ben a beruházások harmadát adó feldolgozóipari nagyberuházások 4,9% -
kal bővültek, melyben kiemelt jelentőséggel bírnak az autóipari nagyberuházások.

A foglalkoztatottak száma 2012-ben is növekedett. A versenyszférában a
foglalkoztatottak száma 1,4%-kal növekedett, míg a közszféra létszámának 2,3%-o s
növekedése a közfoglalkoztatottak nagyobb létszámához köthető .
A foglalkoztatottság növekedése azt eredményezte, hogy a 15-74 év közötti lakosság
körében a foglalkoztatási ráta 49,7%-ról 2o12-ben 50,6%-ra emelkedett . A
foglalkoztatottak számának növekedésével párhuzamosan folytatódott a gazdaságila g
aktívak számának emelkedése is, így az aktivitási ráta folyamatos növekedéssel az é v
végére megközelítette az 57%-ot a 15-74 éves korosztályban .

A versenyszférában a bruttó keresetek inflációt meghaladó mértékben ,
7,2%-kal növekedtek 2o12-ben. Ebben szerepet játszott egyrészt a minimálbér
jelentős, több mint 19%-os emelése, másrészt a nettó keresetek szinten tartás a
érdekében a 2012 . januárban bevezetett bérkompenzációs rendszer is .
A gyermekek után járó adóalap-kedvezményt is figyelembe véve a nettó átlagkeresete k
2012-ben nemzetgazdasági szinten átlagosan 2,1%-kal haladták meg a 2011 . évi szintet .

Budapest, 2013. szeptember 09 .

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

Kara Ákos
alelnök



Az Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága a 2013. szeptember 9-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 : 10 igen, 3 nem, o tartózkodás) .

Bizottsági vélemény :

A Kormány a 2012. évi költségvetés megalkotása során is arra törekedett, hogy a rendelkezésr e
álló forrásokat, az ország gazdasági lehet őségeihez mérten ossza fel, figyelembe véve a
legfontosabb területeket. A kiadások és bevételek megfelel ő elosztása eredményeként, olyan
sikereket tudhat magáénak az ország, mint például a csökken ő államadósság (81,4%-ról 79,2%-
ra), csökkenő költségvetési hiány, valamint pozitív munkaerő piaci adatok . 2012-ben is azon
dolgozott a Kormány, hogy a szocialisták idején, a devizahitelben eladósodó családokat az utcár a
kerülés elől megmentse és terheiket lehet őségeihez mérten csökkentse. A különböző
mentőcsomagokkal nem csupán több százezer család mindennapjai váltak kiszámíthatóbbá ,
hanem kitettségük és sérülékenységük is csökkent . Továbbá fontos megemlíteni, hogy a
Kormány kiszámítható gazdasági és költségvetési politikájának köszönhet ően jelentősen javult a
pénzpiacok bizalma hazánkkal szemben, így már az IMF segítsége nélkül is finanszírozhatóv á
vált az ország.

Habár a bruttó hazai össztermék 1,7%-kal csökkent, mégis számos gazdasági mutatónk javult .
Ilyen terület többek között a feldolgozóipar és a külkereskedelem . Azonban idén, 2013-ban már
egyértelműen kimondhatjuk, hogy a tavalyi intézkedések hatékonynak bizonyultak, hiszen ne m
csupán GDP adataink adnak bizakodásra okot, de még az Európai Unió is elismerte hazánk
teljesítményét és megszüntette a 2004 óta ellenünk zajló túlzott deficit eljárást .

Elmondhatjuk azt is, hogy Magyarország jobban teljesít, hiszen csak egy jól működő , erős állam
tudja csökkenteni a lakosság terheit . A 2012. évi költségvetési és gazdasági eredményeink



következményeként, 2013-ban a Kormány egy nagy volumen ű rezsicsökkentésbe kezdett ,
amelynek idén ősszel már a III . üteme veszi kezdetét.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. évi munkájával a Fogyasztóvédelmi Bizottság telje s
mértékben meg van elégedve . Fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, hatékony ellenőrzés és
széleskörű tájékoztatás jellemzi őket, amely idén is folytatódott .

A hatóság 2012-ben nagy hangsúlyt fektetett a vállalkozások tájékoztatására, valamint a
társhatóságokkal, civil érdekképviseleti szervezetekkel történ ő információcserére . 2011-ben
útjára indították Nemzeti Fogyasztói Termékkosár programjukat, amelyet az azt követ ő évben is
folytatták, amiben akkor már neves hazai közszerepló'k is részt vettek . 2012 év elején
létrehozásra került a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer névre hallgató kezdeményezés, amelye t
a fogyasztók elégedettségét elnyer ő vállalkozások kaphatnak meg . 2012 év végén vette kezdetét
az „Okoskosár” elnevezésű ismeretterjesztő program, amely a Magyarország IV . középtávú
fogyasztóvédelmi politikájában foglaltaknak megfelel ően, a legfiatalabb rétegek játékos módon
történő oktatásával, tanításával foglalkozik . A hatóság 2012. évi Ellenőrzési és Vizsgálati
Programja összesen 45 vizsgálatot foglalt magában, amelyből 9 ellenőrzés a fogyasztók fokozot t
védelme és biztonsága vagy a kereskedelmi forma tipikus jellege miatt kiemelt vizsgálatkén t
került meghatározásra.

Az NFH munkatársai összesen 35.865 ellenőrzést végeztek, amelyből az ellenőrzések közel 40%-
nál hiányosságot tapasztaltak . A hatóság 2012-ben is számos olyan gasztronómiai fesztiválon ,
rendezvényen és kiállításon vett részt, ahol a fogyasztók nagy száma indokolta személye s
jelenlétüket. Ilyen volt például a Sziget Fesztivál, vagy éppen a Kézm űves Magyar Ízek fesztiválja.
A két akkreditált laboratóriumban összesen 2o .385db vizsgálatot végeztek, ahol vizsgálták a
termékek biztonsági és minőségi jellemzőit, valamint a tisztességtelen kereskedő i magatartással
összefüggő termékjellemzőket is .

Az év során az NFH valamennyi határainkkal szomszédos országgal újrakötötte megállapodásait ,
melynek eredményeként számos közös belföldi és külföldi akción vehettek részt .

A hatóság részére összesen 940,6 millió forintot szavazott meg az Országgy űlés, amely év közben
1.141,9 millió forintra módosult, a teljesítés pedig 1 .140 millió forintban alakult . Személyi
juttatásokra összesen 591 millió forintot fordítottak, bevételeik pedig meghaladták a 120 milli ó
forintot. A hatóság 8o,7%-ban költségvetési támogatásból gazdálkodott, melyet idén is a
legfontosabb célokra fordította . Ennek eredményeit a tavalyi és idei munkájukból is
egyértelműen megállapíthatjuk.

A Kormány 2012-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
támogatására, hiszen 81 millió forint került szétosztásra a szervezetek között . A megítélt
összegből a fogyasztók széles körét kívánták tájékozottá tenni fogyasztóvédelmi kérdésekben .
Ennek eszközeként TV reklámokat készítettek, online magazint üzemeltettek és egyéb oktatás i
programokat valamint táborokat szervezetek a fiatalok, vállalkozások és idősek számára ,
amelyek segítségével a legalapvetőbb fogyasztóvédelmi ismereteket sajátíthatták el a résztvev ők .

A 2012. évi költségvetés is támogatni kívánta a Békéltető Testületek munkáját, amely a fogyasztó
és a vállalkozások közötti vitás helyzetek megoldásában vesz részt . Az eljárás bármely fogyasztó
számára díjmentesen elérhető szolgáltatás az ország teljes területén. Az Országgyűlés 36o millió
forint előirányzatot határozott meg a számukra, amelyet a sikeresen el tudtak osztani, a
hazánkban működő összesen 20 Békéltető Testület között . Hatékonyságukat az is jelzi, hogy 1 év
alatt összesen 8 .388 fogyasztói panasz esetében jártak el, ami 6%-os ügyfélkör b ővülést jelentett.
Munkájuk eredményeként 2 .085 ajánlás jött létre, 1 .043 esetben a felek megegyeztek, 178
esetben ajánlást fogalmazott meg a BT, 4 .075 esetben pedig megszüntette az eljárást. A



legtipikusabb panasz a fogyasztók részéról tárgyévben is a cip őkkel volt összefüggésben, amely
összesen 18,1%-ot jelentett, több mint 1500 vizsgálatot. 891 eset postai és távközlés i
szolgáltatókkal szemben indult, 857 ügy pedig közüzemi szolgáltatók ellen .

A fenti adatok és az egyes szervek, valamint a hatóság munkájának értékelését követ ően
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Kormány 2012-ben is kiemelten nagy hangsúlyt fektetet t
a fogyasztóvédelemre, melynek eredményeit a fogyasztók nap, mint nap testközelből,
személyesen is tapasztalhatják .

Budapest, 2013. szeptember io .

(aláírás)

Dr. Horváth Zsolt
a bizottság tagja



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottság a

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés! -

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága a 2013. szeptember 9-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (1) bekezdése és 12o . § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 16 igen, 8 nem) .

Bizottsági vélemény:

A 2o10-ben megkezdett gazdasági-politikaifordulat és a 2011-ben elindult Széll Kálmán Terv
intézkedéseinek eredményeként 2012-ben, az elhúzódó európai pénzügyi válság ellenére a
magyar gazdaság jelentős eredményeket ért el : csökkent az államadósság mértéke, emelkedet t
a munkaerő-piaci aktivitás, miközben a fegyelmezett költségvetési politika lehetővé tette, hog y
Magyarország államháztartási hiánya tíz év után újra a GDP 3%-a alá csökkenjen .

A gazdaságpolitikai fő vonásai:

A tradicionálisan fontos magyar exportpiacnak számító európai országokban bekövetkezet t
gazdasági visszaesés, illetve az aszályos id őjárás következtében alacsony mezőgazdasági
teljesítmény eredményeként a magyar bruttó hazai termék 2012-ben 1,7%-kal csökkent.
Ugyanakkor a feldolgozóipari nagyberuházások terén tapasztalható jelent ős, 4,9%-os bővülés ,
illetve a külkereskedelmi mutatók további erősödése megteremtette annak a lehetőségét, hogy
a magyar gazdaság újra növekedési pályára álljon .

A Kormány munkát támogató intézkedéseinek köszönhetően 2012-ben is javultak a
foglalkoztatási adatok. Egy év alatt közel 70 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a
foglalkoztatási ráta 49,7-ról 5o,6%-ra emelkedett, megközelítve ezzel a válság előtti szintet.



A járműipari termelés dinamikus növekedésével párhuzamosan tovább nőtt hazánk
exportteljesítménye, ami továbbra is jelentős, közel 2 000 milliárd forintos külkereskedelmi
mérlegaktívumot eredményezett .

Költségvetési egyensúly :

A Kormány gazdaságpolitikájának egyik legnagyobb eredménye, hogy tíz év után sikerült a
GDP-arányos költségvetési hiányt 3% alá szorítani : a 2012. évi államháztartási hiány a GDP
1,9%-ában teljesült, ami az Európai Uniót tekintve a 7 . legalacsonyabb hiányadat . A Kormány
fegyelmezett költségvetési politikája biztosítja az államháztartás fenntartható egyensúlyát . Ezt
támasztja alá, hogy idén júniusban az európai pénzügyminiszterek tanácsa megszüntette a
Magyarország ellen 2004 óta húzódó túlzottdeficit-eljárást .

A költségvetési törvény az államháztartás 2012 . évi pénzforgalmi hiányát 726,2 milliárd
forintban határozta meg, amely a fegyelmezett költségvetési politika eredményeként 508, 3
milliárd forintban teljesült.

A javuló államháztartási adatok hatására tovább csökkent hazánk államadósság-rátája . A
2011 . évi 81,4%-ról a tavalyi év végére a bruttó államadósság a GDP 79,2%-ára csökkent . Az
adósság mértékének csökkenése nemzetközi összevetésben is kiemelked ő, hiszen 2012-ben
csupán az Európai Unió öt tagállama volt képes erre .

Az adózást érintő változások :

Az élőmunka adóterheinek csökkentése és a vállalkozások versenyképességének javítása
érdekében a 2010-2011 . évek folyamán hatályba lépett, az egykulcsos, családbarát személyi
jövedelemadót érintő adómódosításokat a 2012 . évben elsősorban a személyi jövedelemadózás
terén követték további lényegesebb változások az adójóváírás teljes és a szuperbruttósítá s
részleges kivezetésével .

Ez fontos állomást jelentett a tisztán egykulcsos és arányos személyi jövedelemadózá s
megteremtésének folyamatában, mely 2o13-ra vált teljessé . Azok számára, akiket a változá s
átmenetileg hátrányosan érintett, a Kormány bevezette a bérkompenzáció rendszerét . A
költségvetési konszolidáció keretében ugyanakkor emelkedtek a fogyasztási-forgalmi típusú
adók, így az adóterhelés súlypontja egyre inkább ezen adók irányába tolódott el .

Az általános forgalmi adótekintetében a legfontosabb változás, hogy 2012 . január 1-jétől a
normál kulcs 25%-ró127%-ra emelkedett . Az áfacsalások elleni küzdelem jegyében július 1jétő l
a gabonaágazatban a Kormány bevezette a fordított adózás intézményét . A forgalmi adó
tekintetében fontos változás volt, hogy július 20-tól tovább b ővült a 18%-os kedvezményes kulcs
alá tartozó tevékenységek köre .

Budapest, 2013. szeptember 9 .

Koszorús László
alelnök



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a 2013 . szeptember 11-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekrő l 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, 1 nem, tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A 2010 . évi XLII. törvénnyel létrejött Belügyminisztérium fejezet tekintetében 2012-ben a
következő szervezeti átalakítás következett be: A vízügyi és környezetvédelmi szerveze t
szétválasztása nyomán a belügyminiszter hatáskörébe került az ár- és belvíz elleni védekezé s
szervezése, operatív végrehajtása és irányítása továbbá a régészeti örökség és m űemléki
értékvédelem feladatköre is . Az áldozatsegítés feladatköre pedig átkerült a
Belügyminisztériumtól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz . Ennek megfelelően
Magyarország 2012 . évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény a rend – é s
közbiztonság funkcióba tartozó szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok (önkormányzato k
nélküli) kiadásaira a 2012 . évben 406,4 Mrd Ft-ot, bevételekre 22,2 Mrd Ft-ot, költségvetési
támogatásra 384,2 Mrd forintot hagyott jóvá . Az év közbeni módosítások következtében a
költségvetési egyensúly megtartása érdekében 5,9 Mrd Ft zárolási kötelezettség terhelte a
Belügyminisztériumot, ugyanakkor a Kormány döntései alapján év közben a kiadási elő irányzat
összesen 27,4 Mrd Ft-tal n őtt . A teljesítés a kiadásoknál így 535,3 Mrd Ft, a bevételeknél 124 Mr d
Ft (2o11-hez képest 58 %-os növekedés), a támogatásoknál 414,4 Mrd Ft . (2o11-hez képest 6 % -
os növekedés) . A fejezetnél az év elején az engedélyezett létszám 76 .991 fő volt, ami az év közben
11 fővel nőtt .
A Rendőrség címhez tartozó intézmények tekintetében 2012 . április 1-jétől jelentős szervezeti
változás következett be . Megszűntek a regionális gazdasági ellátó igazgatóságok, létrejött a
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, megsz űnt a Köztársasági Őrezred, később a Nemzeti
Nyomozóiroda, jogutóduk a Készenléti Rend őrség. Így a Rend őrség kiadási főösszege 227,2 Mrd
Ft-ról 264,2 Mrd Ft-ra emelkedett . Az előirányzat változásának forrásául 7,2 Mrd Ft előző évi



maradvány, 8,3 Mrd Ft saját bevétel, valamint 21,6 Mrd Ft költségvetési támogatás szolgált, am i
az előző évhez képest 13%-os emelkedést jelent . A Rendőrség adósságállománya 201 2
januárjában meghaladta a 2,4 Mrd Ft-ot . A Kormány által a költségvetési szerveknek folyósított
likvid pénzeszközök segítségével a rendőrség 2012 . december 31-én tartozásmentesen zárta az
évet . A Rendőrség engedélyezett költségvetési létszáma 2012-ben 48 .182 fő volt, az év során a
személyi juttatás előirányzata 155,7 Mrd Ft-ról 158,1Mrd Ft-ra nőtt, a Kormány határozata által
biztosított kompenzáció és póttámogatás (mintegy 6 Mrd Ft) hatására . A Kormányprogramban
meghatározott célokkal összhangban a Belügyminisztérium továbbra is kiemelt figyelmet fordít a
rendőri létszámra, így a 2011. évben állományba vett 3 .188 fő próbaidős rendőr 2012 . során
került — magasabb illetménnyel — véglegesítésre . 2011 decemberében 1 .124 fő , 2012 júliusában
pedig további 90 fő végzős hallgató állományba vétele történt meg. A követelésállomány a
nyitóidőszakhoz képest 83,24%-kal csökkent .

A Büntetés-végrehajtási Szervezet az elmúlt év során is a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően hajtotta végre feladatait . Az intézetek, intézmények szakmai feladatellátásába n
2012-ben változás nem történt. Az egy fogvatartottra jutó dologi kiadás (2012 . évi teljesítések
alapján, PPP kiadásokkal együtt) 7 .922 Ft/fő /nap, mely 2011 . évhez viszonyítva 216 Ft/fő/nap
összeggel nőtt. A Bv. Szervezetre a bűnmegelőzés, az ország közrendje fenntartásában való
közreműködés, valamint a szakszerű, jogszerű és az európai normáknak megfelelő fogva tartás
biztosítása mellett jelentős feladatok hárultak a központi és a bels ő ellátási kötelezettségek, a
dinamikusan bővülő fogvatartotti foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás területén . A Bv. Szervezet
az év közben többször jelent ősen emelkedő fogvatartotti létszámból, — az összlétszám többször
tartósan megközelítette a 17 .600 fős határt —, illetve az egyre bővülő munkáltatásból eredően
megnövekedett feladatait — az el őző évhez viszonyítva — gyakorlatilag változatlan személyi
feltételek mellett hajtotta végre. A fogvatartottak átlaglétszáma 2012 . évben 17.516 fő , amely
137%-os telítettséget mutat . A kiegyensúlyozott, biztonságos és törvényes működés fenntartása
és fejlesztése mellett elsődleges szerepet kapott a belső ellátás és a fogvatartotti foglalkoztatás
folyamatos bővítése. Az ehhez szükséges beruházások saját forrásból valósultak meg . A Bv.
Szervezet gazdasági társaságainak 2012 . évi működtetése során számottevő , pozitív irányú
elmozdulás volt tapasztalható az el őző évhez képest . Bővült a gazdasági társaságok által ellátott
költségvetési szervek köre, valamint a szervek által benyújtott igények mennyisége is. A
megrendelések számát tekintve is jelentős a növekedés, hiszen míg 2011-ben 6 hónap alatt 427 ,
addig 2012-ben éves viszonylatban ennek több mint négyszerese, mindösszesen 1 .739 ellátás i
igény érkezett . 2011-ben fél év alatt az így megkötött szerződések összege 200,0 millió Ft volt,
addig tárgyévben ez összességében meghaladta a 3 Mrd Ft-ot .

A Honvédelmi Minisztérium a 2012 . évben továbbra is prioritásként kezelte a hader ő
működő képességének fenntartását, professzionális jellegének erősítését, valamint Magyarország
nemzetközi szerepvállalásaiból és a szövetségesi kötelezettségekb ől adódó feladatok teljesítését.
Továbbá fegyverhasználati jog nélkül ellátta a katasztrófavédelemmel összefügg ő feladatokat,
részt vett az állami protokolláris feladatok teljesítésében, biztosította a Szent korona és a hozz á
tartozó egyes jelvények őrzését és védelmét, valamint végezte a hadisírok, katonai és h ősi
emlékművek fenntartását és .a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet .
2012-ben is folytatódott az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése, megkezd ődött az önkéntes
műveleti tartalékos állomány feltöltése, létszámuk az év végére meghaladta a 2000 főt .
Mindehhez a Honvédelmi Minisztérium 1,2 milliárd forint többlettámogatást kapott .

Összhangban az államháztartási hiánycél tartását biztosító intézkedésekkel, valamint
figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetési lehet őségeire a 2011. november 15 -
tól 2012 . április 3o-ig tartó szervezési időszak során szervezeti racionalizálással együtt 1 .100 fős
létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Ennek részeként végrehajtásra került a
Minisztérium szervezeti átalakítása, mely során a Minisztérium felel ősségi körébe kerültek
többek közt a korábban háttérintézmények által végzett feladatok, mint például a bels ő
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ellenőrzés, a kétoldalú nemzetközi kapcsolattartás és a fegyverzetellen őrzéssel összefüggő
tevékenység, a társadalmi szervezetekkel történ ő kapcsolattartás, és a hadisírgondozássa l
összefüggő feladatok. Ennek következtében a 2012-es évben az engedélyezett létszám a tavalyi
27 500-ról25 255-re csökkent .

A HM fejezet eredeti támogatási előirányzata a 2012 . évre 212,5 Mrd Ft-ban, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 15,5 Mrd Ft-ban, a működési és felhalmozás i
bevételek 5,8 Mrd Ft-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 233,8 Mrd Ft-ban kerül t
jóváhagyásra . A teljesítés a kiadásoknál 266,9 Mrd Ft, a bevételeknél 36 Mrd Ft, a
támogatásoknál 215,7 Mrd Ft volt . A 2012. év során a költségvetési támogatás a 2011 . évhez
képest csökkenést mutat, azonban a bevételek 4,5 Mrd Ft-tal n őttek .

A haditechnikai fejlesztés területén az alábbi meghatározó kiadások kerültek teljesítésre : a
Gripen vadászrepül őgépek bérleti díja, valamint a bérlettel összefüggő különböző fegyverzeti,
elektronikai, híradós beszerzések (3,6 Mrd Ft értékben); a híradó és informatikai területeke n
folytatódó korszerűsítési program (1,2 Mrd Ft értékben). A gépjárműprogram keretében 3,4 Mr d
Ft összegben került sor beszerzésekre, mely a tavalyi évhez képest 1,7 Mrd Ft többlet .
A 2012. évben is kiemelt figyelmet fordított a tárca a hazai kiképzési feladatokra, amelyekre
közvetlenül 3,8 Mrd Ft-ot fordított, ez 1,8 Mrd Ft-tal meghaladta a 2011 . év ilyen jellegű
kiadásait. A nemzetközi feladatokra fordított kiadások 30,5 Mrd Ft-ot tettek ki . Ezen belül
kiemelkedő jelentőséggel bírtak a békeműveletekkel és válságkezeléssel, a katonai
külképviseletek működtetésével, a NATO, EU működéséhez és fejlesztéseihez való
hozzájárulással, valamint a nemzetközi képzésekkel kapcsolatban felmerült kiadások .

A jogviszonyban álló állomány részére megtörtént az illetmények, valamint egyéb személy i
járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése ,
amely a 2012 . évben összesen n6 Mrd Ft volt.
A honvédelemért felel ős miniszter felhatalmazás alapján 2012-ben a védelmi tevékenység
ellátása, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések végrehajtása céljából — az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - összesen 993,8 millió forint összegű fejezeten
belüli átcsoportosítást hajtott végre .

A 2oo7-ben megalakult integrált MH Honvédkórház jelenleg 12 telephelyen végzi tevékenységét ,
mely rendkívül szerteágazó és sokrétű . A 2012. évre a kiadás 2,7 Mrd Ft-tal (28,1 Mrd Ft) nőtt, a
folyó bevétel 2,6 Mrd Ft-tal csökkent (18,5 Mrd Ft), a támogatás pedig 5,1 Mrd Ft-tal (9,6 Mr d
Ft) nőtt. Így a megnövelt irányzat fedezetet nyújtott az MH Honvédkórház m űködési és
fenntartási kiadásaira . A 2012 . év végi adósságkonszolidációnak köszönhetően a szállítói tartozás
állománya számottevően csökkent, de az intézet 2012 évi mérlegében még mindig 1,5 Mrd Ft a
kimutatott szállítói kötelezettség .

Budapest, 2013. szeptemberii .

lirKocsis Máté
elnök



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szól ó

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgy űlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága a 2013.
szeptember 9-i ülésén a törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120. § (3) bekezdése
alapján – megvitatta, és azt – a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálva – általános vitára alkalmasnak tartotta / általános vitára nem
tartotta alkalmasnak. (szavazati arány: 13 igen, 6 nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy hány ember részesült korhatár előtti és
szociális ellátásban, valamint a januári és novemberi nyugdíjemelésre megvolt-e a
fedezet. Az Alap kiadási el őirányzatainak szerkezete 2012-tó1 jelent ősen megváltozott .
Megtörtént az úgynevezett „profiltisztítás”, amelynek lényege a következ ő : a
továbbiakban a Nyugdíjbiztosítási Alapból csak a nyugdíjkorhatárt betöltött öregségi ,
illetve a hozzátartozói nyugellátások, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők
nyugellátásának a finanszírozása történik . Szolgálati járandóságban 41 676 fő, míg
korhatár előtti ellátásban 141 328 fő részesült 2012-ben . A fedezet természetese n
rendelkezésre állta csak már nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból, hanem a Nemzeti Csalá d
és Szociálpolitikai Alapból lett kifizetve. A korhatár előtti ellátásoknál is a nyugdíjemelé s
visszamenólegesen érvényesítésre került .

Továbbá kérdésként vetődött fel hogy az Európai Unió által biztosított, els ősorban a
szociális és gyermekvédelmi területre szánt, társadalmi megújulás operatív program,



valamint az infrastruktúra fejlesztésre a társadalmi infrastruktúra operatív programba n
a tervezethez képest milyen sikerrel tudtuk ezeket a forrásokat az ágazatba becsatolni .
Összességében a TAMOP programokra szánt uniós pénzeszközök 2012 . december 31 .
kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült 381f7 milliárd forint, ehhez a
központi költségvetési forrás 67,3 milliárd forint volt .

Véleményként fogalmazódott még meg, hogy 2012-ben a versenyszférában 1,4%-kal nőtt
a munkahelyek száma, a közfoglalkoztatás keretében pedig több mint 2%-kal dolgoztak
többen. Új típusú finanszírozási rendszer alakult ki . Normatív alapú finanszírozás helyett
feladat alapú finanszírozási rendszer kerül kialakításra az intézményeknél és ezálta l
elsősorban a szociális és gyermekvédelmi szakosított intézményeknél nem fordulhat el ő,
hogy napi működési problémái legyenek . A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012 . évi ellátási
kiadásainak alakulásában meghatározó szerepe volt a 2012 . január i-jei hatállyal
megvalósult, 4,2 %-os mértékű nyugdíjemelésnek (100,7 Md Ft) és a 2012 . novemberben
végrehajtott 1,6 %-os mértékű (41,0 Md Ft), januárra visszamenőleges emelésnek. 2012-
ben 2 millió 168 ezer fő részesült Nyugdíjbiztosítási Alapból nyugellátásban . Ez több
mint 71 ezer fővel, 3,4 %-kal magasabb az azonos szerkezetben vizsgált el őző évi 2 millió
96 ezres létszámnál . A legjelentősebb létszámnövekedést a 2011-ben a nők számára
bevezetett új öregségi nyugdíjazási forma igénybevétele eredményezte . Az új ellátás éves
átlagos létszáma a 2011 . évi közel 17 ezerrel szemben 2012-ben több, mint 76 ezer f őre
növekedett .

Budapest, 2013. szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Kulturális és sajtóbizottsága

Bizottsági ajánlás általánosvitához

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. éVi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12oo2. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága a 2013 . szeptember 9-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 megvizsgálv a
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 12 igen és 5 nem)

Bizottsági vélemény :

A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott kulturáli s
intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban elő írt, a
közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgy űjtemények gondozásához ,
fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése ,
beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévőek módosításából adódó feladatokat is .
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma eredeti költségvetésének 27,9 %-át szakmai feladatokra
irányozta elő , ennek 9 %-át a kulturális ágazat kiadásaira biztosított el ő irányzat teszi ki . A
támogatásként átcsoportosított elő irányzatok összege 1 .428,8 millió forint, amelyb ől 83,6 % a
kulturális ágazat feladataival összefüggésben került felhasználásra . A kulturális tárca 2012-ben
pl. 1,415 milliárd forinttal támogatta a M űvészetek Palotája; 995 millió forinttal a Nemzeti
Színház; 328,2 millió forinttal pedig a Nemzeti Táncszínház működését.
A támogatáspolitika terén jelentős eredménynek tekinthet ő , hogy támogathatóvá vált, az
egyházak és az állam számára egyaránt fontos m űemlékek rekonstrukciója (1.350 milliárd forint
keretösszeggel), valamint az ezzel összefüggő egyházi kulturális és oktatási programok is .

Az ágazat célja volt Magyarország külpolitikai prioritásaival összhangban és a rendelkezésre áll ó
források hatékony és eredményorientált felhasználásával a két-, illetve többoldalú kulturáli s
diplomáciai kapcsolatok erősítésével, valamint a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásával
aktív kezdeményez ő együttműködés kialakítása, a magyar álláspont érvényesítése a magya r
kulturális értékek közvetítésével és mások kultúrájának befogadásával . Támogatásra került az



EU kulturális együttműködést előmozdító Kultúra programjának (2007-2013 .) hazai
végrehajtását ellátó KultúrPont Iroda tevékenysége .

Az Új Széchenyi Terv keretében a 2012 . évben is több pályázati lehetőség nyílt meg a kulturális
intézmények és a kulturális civil szervezetek el őtt . Az Uj Széchenyi Terv támogatásával
megvalósuló kulturális pályázatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a könyvtáraknak, a
muzeális intézményeknek, a levéltáraknak és közművelődési intézményeknek ahhoz, hogy
korszerű informatikai infrastruktúrát és modern, minőségi szolgáltatásokat alakítsanak ki . A
fejlesztések zökken őmentes, gyors el őrehaladását jelzi, hogy a teljes rendelkezésre álló forrá s
meghirdetésre került, a megvalósulás sikeres voltát pedig a záró projektek magas, általánosan
90% és i00% közötti forrásfelhasználása mutatja .

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beérkez ő pályázatok száma 2012-ben némileg csökkent az el őző
évhez képest, míg a támogatott pályázatok aránya 0,7 %-os emelkedést mutat . 3,4 milliárd Ft-tal
nő tt a beérkezett pályázatok támogatási igénye, a megítélt támogatások mértéke 2,7 milliárd Ft-
tal emelkedett. A Nemzeti Kulturális Alap 2012-ben teljesített bevétele 12, 527 milliárd Ft .

A megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba (jogutód : Magyar Nemzeti Levéltár) történő
beolvadásával összefüggő kiadások finanszírozására 354,9 millió forintot, majd a Fejér Megye i
Levéltár épületének 2011. évi rekonstrukciója befejezéséhez további 500,0 millió forintot
biztosított a Kormány .

A Szépművészeti Múzeum 2012 . október 25 . és 2013. február 17 . között rendezte meg a Paul
Cezanne mintegy száz munkáját bemutató kiállítást, melyhez a Kormány 300,0 millió forintot
biztosított. A kiállítás mind nagyságrendje, mind pedig témaválasztása okán egyedülálló volt a
világon. A tárlat – melyre kölcsönadóként közel negyven gyűjteményt sikerült megnyerni –
egyedüli állomása Budapest volt . A kiállítás megfelelő színvonalú hazai és külföldi (London ,
Bécs, Brüsszel, Berlin) kommunikációjának biztosítása érdekében további 50,0 millió forint
támogatást biztosított a Kormány.

Az Iparművészeti Múzeum az „Art and design for all” című kiállításhoz 40,0 millió
forint összegű támogatást kapott. . A kiállítás a két világháború közötti Magyarország
tárgykultúrájába engedett betekintést.

A Magyar Nemzeti Galéria gazdasági egyensúlyának helyreállításához a Kormány 110,0 millió
forintot biztosított, majd az intézmény a közgyűjteményi hálózat optimalizációja okán 2012 .
szeptember 1-jei hatállyal beolvadt a Szépművészeti Múzeumba .

A Magyar Művészeti Akadémia 1,5 milliárd Ft támogatásban részesült . 2012. év során kialakult a
köztestületi és titkársági struktúra, a szervezeti m űködés stabillá vált .

A közgyűjteményeknél 6o,4 millió forint el ő irányzat-módosítás került végrehajtásra .

Kulturális és sajtóbizottság kormánypárti tagjai a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak találták, azzal a megjegyzéssel, hogy kiemelten fontosnak tartják meg őrizni a terület
elő irányzatainak növekedését .

Budapest, 2013. szeptember 9.



Az Országgyűlés
Külügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Külügyi bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága a 2013 . szeptember 11-i ülésén a törvényjavaslato t
– az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a továbbiakban :
HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt – a HHSZ. 95•§
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – (ii igen szavazattal-egyhangúlag )
általános vitára alkalmasnak tartotta.

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2012-ben folytatta az előző kormányoktól örökölt problémák megoldását,
az államháztartás rendbetételét . Számos területen sikerült átütő eredményeket elérni : a GDP-
arányos államadósság 2,2 százalékponttal, 79,2%-ra csökkent; a költségvetési hiányt tíz év óta
először sikerült 3% alá, a GDP 1,9%-ára szorítani, ami el őfeltétele volt annak, hogy az Európa i
Unió pénzügyminisztereinek tanácsa idén júniusban megszüntesse a Magyarország elle n
2004-es csatlakozása óta zajló túlzottdeficit-eljárást . A Kormány fegyelmezett költségvetés i
politikájának köszönhetően a pénzpiacokon helyreállt a Magyarország iránti bizalom é s
nyilvánvalóvá vált, hogy a Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül is finanszírozható az orszá g
költségvetése . A Kormány enyhítette a szocialista–bajnaista kormányok idején felvett
devizahitelek következtében a magyar háztartásokra nehezed ő nyomást, kiszámíthatóbbá téve
ezáltal több százezer család életét, egyben hozzájárulva a növekedés feltételeine k
megteremtéséhez .

A Külügyminisztérium számára a 2012 . évben biztosított források elegendő fedezete t
nyújtottak az előírt feladatok végrehajtására, a loo állomáshelyből álló külképviseleti hálóza t
működtetésére, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos célkitűzések
megvalósítására. A minisztérium gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt.

Budapest, 2013 . szeptember 11 .
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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CZXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a 2013 . szeptember 9-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120. § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta. (szavazati arány: 14 igen, 6 nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A Kormány 2o12-ben folytatta az el őző kormányok által örökölt strukturális problémák
megoldását, a magas államadósság csökkentését, a versenyképesség javítását, a munkaer ő-piaci
aktivitás fokozását és a növekedési potenciál emelését .

A magas devizaadósságú háztartások problémáinak megoldása érdekében a Kormány lehet őséget
teremtett a végtörlesztésre és egy átfogó programot dolgozott ki a Bankszövetséggel megkötöt t
megállapodás keretei között .
Az ország iránti piaci bizalom a Nemzetközi Valutaalap által nyújtott véd őháló nélkül is
megerősödött, melyben nagy szerepe volt a fegyelmezett költségvetési gazdálkodásnak, amely a z
ország adósságát hosszú távon is csökkenő , fenntartható pályára állította .

A bruttó hazai össztermék a 2012 . év folyamán 1,7%-kal csökkent . Minden EU tagállam esetébe n
csökkenés volt megfigyelhető . A visszaesést hazánk esetében nagyrészt külső tényezők
magyarázzák : egyfelől a 2012. év során fokozatosan romlottak a növekedési kilátások a
világgazdaságban, különösen az európai országokban, mely a Magyarországon termel ő
exportőrök fő exportpiacait képezi, másfel ől 2012-ben a mezőgazdaság teljesítménye mintegy
ötödével esett vissza a kedvezőtlen, aszályos időjárás következtében .

A belső kereslet is visszafogottabb maradt, mint a költségvetés tervezésekor . A háztartások
fogyasztási kiadása 2,o%-kal csökkent. Lényeges tényezőnek mutatkozott ebben az árak átlagos
emelkedése, melynek mértéke meghaladta az előzetesen tervezett értéket .



A foglalkoztatottak száma 2012-ben is növekedett, ezzel párhuzamosan folytatódott a
gazdaságilag aktívak számának emelkedése is .
2012-ben a reálgazdasági többlet és a beáramló EU-transzferek hatására tovább javul t
Magyarország külső egyensúlya. Míg 2oii-ben a reálgazdasági aktívum a GDP 7,2%-át érte el ,
2012-ben a többlet 7,6% volt.
Az államadósság rátája 79,2%-ra csökkent a 2oii . évi 81,4%-ról, így 2011 után 2012-ben i s
csökkent az államadósság szintje : 2012-ben erre csak öt tagállam volt képes az unió 27
tagállamából .

Rendkívül fontos eredmény, hogy az államháztartás európai uniós módszertan szerinti 2012 . évi
hiánya előzetes adatok alapján a GDP 1,9%-ában teljesült . 2011 után 2012-ben – és várhatóan
2013-ban is – Magyarország teljesíti az európai uniós deficit-követelményeket .

A magyar agrárgazdaság 2012 . évi helyzetének alakulását a makrogazdasági környezet mellett a
világpiaci terményárak és az időjárás is befolyásolta. Ebben a tekintetben keveredtek a pozitív és
negatív folyamatok. Elsősorban a nyári aszály, valamint a tavaszi és az őszi fagyok következtében
jelentősen visszaesett több fontos növényi kultúra termése . A kormány kárenyhítő
intézkedésként többek között el őre hozta a földalapú agrártámogatások kifizetését és megnövelt e
az állatjóléti kifizetések forrásait . A károkat tovább ellensúlyozta a termel ői árak növekedése.
Ugyanakkor a termelési költségek emelkedése következtében összességében csökkent a
mezőgazdaság hozzáadott értéke és jövedelmez ősége. A megnövekedett külpiaci kereslet
hatására rekord értéket ért el az agrárkivitel.

A magyar mezőgazdaság bruttó hazai össztermékhez viszonyított bruttó hozzáadott értéke
21,3%-os csökkenést mutat a 2oii-es évhez képest . Ennek fő oka a 2oi1 . évi magas bázis és a már
többször említett nagy terméskiesést eredményező nyári aszály.

A költségvetési törvény a mezőgazdasági termelőknek 2012-ben összesen 124,9 milliárd forin t
támogatást biztosított, melyet az európai uniós források és a mezőgazdasági vonatkozású
költségvetési bevételek 500,9 milliárd forinttal egészítettek ki . Így együttesen
625,8 milliárd forintos támogatás állt a termeló'k rendelkezésére . Ebből a költségvetési
törvényben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben összesen 299,3 milliárd forint szerepelt ,
melyből a központi költségvetési támogatás 124,9 milliárd forint, a költségvetési bevéte l
2,0 milliárd forint, az európai uniós bevétel pedig 172,4 milliárd forint volt .
Az átcsoportosítások, zárolások, illetve az el őző évi maradványok elő irányzatosítása után a
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben lév ő kifizethető forrás összesen 406,9 milliárd forintra
emelkedett, melyb ől ténylegesen 301,9 milliárd forint teljesült . A fejezet működésére és az agrár-
és vidékfejlesztési támogatások finanszírozására a források folyamatosan rendelkezésre álltak .

2012-ben a költségvetési törvény Nemzeti támogatások alcímen 56,6 milliárd forint kiadás i
elő irányzatot tartalmazott . Az év közbeni folyamatok hatására (maradvány-felhasználás ,
átcsoportosítások, zárolások) a kifizethet ő összeg 68,5 milliárd forintra növekedett, melyből
ténylegesen 64,1 milliárd forint felhasználása történt meg .
Állat- és növénykártalanítás keretében 1,5 milliárd forint folyósítása történt meg .
A 2012. évi költségvetési törvény az Uniós programok kiegészít ő támogatása és a Vidékfejlesztés i
és halászati programok alcímeken összesen 240,4 milliárd forint kiadási el őirányzatot
tartalmazott. Év közben az e célra felhasználható forrás 323,8 milliárd forintra módosult, míg a
tényleges kifizetés 230,5 milliárd forinttal teljesült .



♦

•

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokra
(SAPS) és egyéb uniós közvetlen támogatásokra (pl . különleges tejtámogatás, elkülönített
cukortámogatás stb .) 2012-ben 321,3 milliárd forint kifizetés történt, melyet a tisztán hazai
forrásból finanszírozott kiegészítő nemzeti támogatás (top-up) 26,3 milliárd forinttal egészítet t
ki.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban : ÚMVP) keretében az EMVA-ból
támogatott intézkedések eredeti kiadási el ő irányzata 227,4 milliárd forint volt, amibő l 169,7
milliárd forint az uniós bevétel és 57,7 milliárd forint a támogatás .
Az ÚMVP I . tengelyen belül néhány kivételtől eltekintve az összes meghatározó támogatás i
konstrukció elindult pl . kertészetek korszer űsítése, állattartó telepek korszerűsítése, fiatal gazdák
induló támogatása, mezőgazdasági termékek értéknövelése . A II. tengelyen belül 2012-ben új
jogcím került meghirdetésre : a Genetikai erőforrások megőrzése intézkedés védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának megőrzése c. alintézkedés.
A III . tengely minden LEADER Helyi akciócsoporton keresztül végrehajtott intézkedése
meghirdetésre került (pl . mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, falumegújítás- é s
fejlesztés) . Az előirányzatot növelte a visszafizetésekből befolyt 33,8 milliárd forint összegű
bevétel és a 14,3 milliárd forint összeg ű maradvány. A módosításokkal a kiadási elő irányzat
300,0 milliárd forintra emelkedett, amiből 217,4 milliárd forint kifizetés történt . A teljesítés a
módosított előirányzat 72,5%-a. A kifizetések elmaradása főként azzal magyarázható, hogy az
ügyfelek jellemzően nem hívták le a teljes támogatás összegét, egyrészt a beruházásnak a
tervezett árakhoz képest alacsonyabb árakon, másrészt a tervezett mennyiséghez, mérethe z
képest kisebb mennyiségben, mértékben való megvalósítása miatt .

2012-ben számottevő állami tulajdonú termőföld értékesítésére nem került sor. A Nemzeti
Földalap hasznosítását a földbirtok-politikai irányelvekhez igazodva els ősorban bérbeadással
kellett megoldani, az értékesítés csak olyan ingatlanok esetében jöhetett szóba, amelyek
bérbeadással nem, vagy nagyon nehezen, esetleg gazdaságtalanul voltak hasznosíthatóak .

Az állami számvevőszék jelentése szerint Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadáso k
előirányzatainak a Kormány jóváhagyásával történő túllépésére 2012-ben nem került sor.
A vidékfejlesztési miniszter részére az ÁSZ által már 2011-ben is javasolt zárt szerz ődés
nyilvántartási rendszer kialakítása részben megvalósult . A VM az intézkedési tervében a
szerződés nyilvántartási rendszer bevezetésének határidejét 2013 . szeptember 3o-ban jelölte
meg. A rendszer kialakítása megkezdődött, az NFA tájékoztatása szerint a rendszer bevezetése a z
intézkedési tervben foglalt határid őhöz képest csuszással fog megvalósulni, azonban a rendsze r
kritikus elemei, illetve központi adatbázisa és annak legfontosabb műveletei, folyamatai a 2013 .
év végére elkészülnek .

Összességében megállapítható, hogy a 2012 évi költségvetés törvény végrehajtása a Kormány
részéről a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre fordított kell ő figyelemmel történt .

Budapest, 2013. szeptemberii .

Font Sándor
elnök



Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a 2013 . szeptember lo-i ülésén a
törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján — megvitatta, és azt —
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva — általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány: 8 igen, 3 nem)

Bizottsági vélemény :

Információs Hivatal
2012 . január i-én az Információs Hivatal a Külügyminisztérium fejezetéb ő l átkerült a

Miniszterelnökség fejezetébe . Ennek hatására év közben új irányítási rend lépett életbe ,
világosan meghatározásra kerültek a Hivataltól elvárt feladatok, prioritások, végrehajtották a
belső működés szükséges módosításait . Kijelölésre kerültek az információgy űjtő tevékenység és a
kormányzati tájékoztató munka terén a súlypontok .

A Hivatal 2012 . évi gazdálkodása során első számú szempont volt az alapfeladato k
maradéktalan ellátásához szükséges anyagi és pénzügyi feltételek megteremtése, másrészt a z
állandó jellegű üzemeltetési-, működési-, és fenntartási kiadások biztosítása . Az Információs
Hivatal kiadási el őirányzata 7,8 milliárd forintban került meghatározásra, amely az éve s
elő irányzat módosításokat követ ően 264,5 millió Ft-tal 8,i milliárd forintra növekedett .
Összességében a Hivatal módosított el őirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3,4 %-os
növekedést mutat, amely a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételéb ől, kormány,
valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból, és a bevételi többlet miatti el őirányzat
növekedésből adódott . Így az Információs Hivatal teljesített kiadása 7,9 milliárd forint, a
bevétele 138,3 millió Ft, a támogatása 7,6 milliárd forint volt .

Összességében elmondható, hogy a 2012-es költségvetés a 2011 . év bázisán takarékos
gazdálkodás mellett biztosította a törvényekben meghatározott alaprendeltetés szerinti feladatok
végrehajtását .

Alkotmányvédelmi Hivatal



Az AH tekintetében jogszabályban meghatározott feladatváltozásra 2012-ben nem kerül t
sor, azonban a kormányzati elvárásoknak történő hatékonyabb megfelelés érdekében július 1-
jétől kisebb változtatás történt a szervezet struktúrájában . Az AH teljesített kiadása 7,1 milliárd
forint, bevétele 56 millió forint, a költségvetési támogatása pedig 7 milliárd forint volt . A
szervezet 2012 . évi engedélyezett létszáma nem változott (894 fő) .

Az intézményi beruházási kiadások eredeti el ő irányzata 55,5 millió forint volt, amely az év
folyamán jelentősen növekedett, így az év végére 181,1 millió forint került felhasználásra, amely a
2011. évhez képest 45,7 millió forintos növekedés . Ennek harmadát irodatechnikai berendezések
cseréjére fordították. Továbbá nagyobb összegű kiadást jelentett a híradástechnikai rendsze r
korszerűsítése, a járműbeszerzés és az informatikai eszközök cseréje. Felújítási kiadásokra a
2o11-es évhez képest 123 millió forinttal nagyobb összeg került felhasználásra (166,1 milli ó
forint) . Egy megyei kirendeltség épületének teljes felújítására, továbbá más épületeken történő
portálcserére, aggregátor felújítására, és h őközpont korszerűsítésére fordították a rendelkezésr e
álló összeget .

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
A Magyarországon történt súlyos bűncselekmények, nemzetbiztonsági szempontbó l

kiemelt ügyek felderítésében az NBSZ kivétel nélkül közrem űködött. A szűkülő költségvetés i
lehetőségek mellett is folyamatosan tudta biztosítani az eszközrendszereinek működőképességét,
fenntartotta a műveleti szakterület folyamatos rendelkezésre állását, és a sz űk keretek között i s
fejlesztette műveleti képességeit .

A Rendőrség, a TEK, a NVSZ, a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a NAV ,
valamint az Ügyészség 2012 során 65 811 írásbeli megkeresését továbbítottak az NBSZ-hez titko s
információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazására, illetve m űveleti és technikai
szolgáltatások igénylése céljából . A 2012. évi teljesített kiadás 16,9 milliárd forint, a bevétel 801, 2
millió forint, a támogatások pedig 14,9 milliárd forint volt .

Az intézményi beruházási kiadások teljesített összege 2,6 milliárd forint volt, mel y
keretében többek közt az épületeken biztonságtechnikai fejlesztéseket végeztek, a z
alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök ,
rendszerek fejlesztésére került sor, és a Mav . tv . szerinti fizikai biztonsági és a rejtjelező eszközök
elhelyezési követelményeit biztosították, és gépjárművek beszerzésére is sor került .

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
2012 . január 1-jétől a KNBSZ új szervezeti struktúrában, új személyi feltételrendszerrel

kezdte meg feladatainak teljesítését . Az új vezetés által megfogalmazott célkitűzések teljesítése
érdekében a gazdálkodási területen is megkezdődött az új feltételrendszer és szemléletváltá s
kialakítása .

A KNBSZ eredeti támogatási el ő irányzata a 2012 . évre 10,3 milliárd forintban, a bevétel
20 millió forintban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként került jóváhagyásra. Az év során a
kiadási elő irányzat 11,6 milliárd forintra módosult.

A KNBSZ költségvetési engedélyezett létszámkerete 8o5 főben került meghatározásra,
azonban végleges létszámát a szervezési id őszak végére érte el, így a statisztikai állomány i
létszám éves átlagban 817 fővel teljesült.

A célszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként a KNBSZ-nek a 2012 . évben
tartozás- és adósságállománya — az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl — nem keletkezett .

Budapest, 2013. szeptember lo .

1iTémeth Szilár
alelnök



Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a 2013 . szeptember 11-i ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 12o . § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 8 igen, 1 nem, tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

A kormány folytatta az el őző kormányoktól örökölt problémák megoldását, az államháztartá s
rendbetételét, amelynek során sikerült pozitív eredményeket elérni, javultak a mutatók.
Csökkent az államadósság és a költségvetési hiány, javult a munkaerő-piaci aktivitás .

A nemzetpolitika területén a megfogalmazott célok teljesültek, ahogy a Bethlen Gábor Alap
esetében is . A bizottság osztja az Alap működését vizsgáló könyvvizsgálói jelentést, mely szerin t
az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Bethlen Gábor Alap 2012 . december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttól végződő évre vonatkozó
jövedelmi helyzetről a számviteli törvényekkel foglaltakkal összhangban .

Budapest, 2013 . szeptember 11 .

Potápi Árpád • o s
elnök



Az Országgyűlés
Oktatási, Tudományos és Kutatás i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága
bizottságának

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

Tf12002 . számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási bizottsága a 2013 . szeptember
10-i illésén 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 megfelel ően megvizsgálva -
általános vitára alkalmasnak tartotta . (szavazati arány : 13 igen, i nem, o tartózkodás)

Bizottsági vélemény :

Az oktatási bizottság megelégedéssel vette tudomásul, hogy oktatási területen a
költségvetés végrehajtása rendben megtörtént, az Állami Számvev őszék ellenőrzése nem
talált jelent ős szabálytalanságot, és a tárca, benne az oktatási terület beszámolóját ,
elfogadta. A bizottság szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy mi az oka a klinikákat
fenntartó felsőoktatási intézményeknél sok éve megújuló hiánynak, lejárt tartozásnak, és
szükségesnek tart olyan intézkedéseket, amelyek költségvetésüket, gazdálkodásukat
konszolidálják.

Budapest, 2013 . szeptember 10 .

Dr. Pósán Lászl ó
alelnök



Az Országgyűlé s
Önkormányzati és területfejlesztés i

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitáho z

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 201. évi CLXXXVIII. törvény

végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslatho z

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a 2013. szeptember 9-i
ülésén a törvényjavaslatot — az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határoza t
(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, 6 nem, 1 tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény : Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Bizottság által megtárgyalt javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2012 . évi állami

hozzájárulásait és támogatásait, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálásá t
mérséklő kiegészítéseit és beszámításait, valamint a 2011 . december 31-én feladattal terhel t

központosított és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az

ezekkel kapcsolatos központi költségvetési és az önkormányzati visszafizetés i
kötelezettségeket.

Az önkormányzati egyenleg esetében a pozitív mutató arra utal, hogy a Magyarorszá g

gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV törvényben lefektetett, az önkormányzat i

eladósodást korlátozó előírások, valamint a Széll Kálmán Tervben foganatosított, ezen

alrendszerre irányuló takarékossági intézkedések a tervezettnél is nagyob b

megtakarítással jártak . A központi alrendszerben a Széll Kálmán Terv takarékosság i

intézkedései összességében a tervekhez közeli mértékben teljesültek .

A 2012. év a nagy önkormányzati átalakulás els ő jelentős éve volt. Sor került többek

között az önkormányzatok adósságának konszolidációjára is . Az önkormányzati adósság

átvállalásával az állam 1956 települést, illetve az ott él ő mintegy 8,8 millió embert



mentett ki két lépcsőben az adósságcsapdából . Az első lépcsőben, 2012 folyamán az 5000

főnél kisebb települések konszolidációjára került sor, mintegy 74 milliárd forint értékben .

Az intézkedés példa nélküli a magyar önkormányzatiság történetében . Az

adósságkonszolidáció eredményeképp az önkormányzatok adósságállománya jelent ős

mértékben, közel 11 százalékkal csökkent . A helyi önkormányzati államháztartás i

alrendszer egyenlege 2012-ben szufficites volt, 90 milliárd forintnyi többletet termelt ki ,

azonban ebből a többletből 74 milliárd forintot tett ki az önkormányzato k

adósságkonszolidációja . A fentieken túl érdemes említést tenni arról, hogy a z

önkormányzati hitelkihelyezések, a hitelbevételek jelent ős mértékben, mintegy 55

milliárd forinttal csökkentek a 2012 . évben, részben annak köszönhetően, hogy a megyei

önkormányzatok feladatai átstrukturálásra kerültek .

Budapest, 2013 . szeptember 9.

c .

Dr. Láng Zsolt
elnök



Az Országgyűlés
Sport- és turizmusbizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának

ajánlás a
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi

CIXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága a 2013 . szeptember 9-ei ülésén a
törvényjavaslatot – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat (a
továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) bekezdése és 120 . § (3) bekezdése alapján – megvitatta, és azt –
a HHSZ. 95.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálva – általános vitára
alkalmasnak tartotta (szavazati arány : 12 igen, 5 nem) .

Bizottsági vélemény :

Mindenekelőtt elmondható, hogy az ország már 2012-ben is jobban teljesített, nagyo n
fegyelmezett, szigorú költségvetési politika érvényesült, melynek ma már láthatóak az
eredményei .

A 2012. évi sikerek között említhetjük az államadósság 81,4%-ról 79,2%-ra való csökkentését .
2012-ben az unió 27 tagállamából erre csak öt tagállam volt képes, ami el őrevetíti, hogy
Magyarország hamarosan kilábalhat ebb ő l a rendkívül mély gazdasági válságból .

Javult az exportteljesítménye, amelynek 2 százalékos növekedése 2012-ben meghaladta a
felvevőpiacokét . Orömteli növekedés jellemezte a foglalkoztatást, és a gazdaság is növekedésne k
indult . A legnagyobb eredmény, hogy felel ős és takarékos költségvetési politikával sikerült a GD P
1,9 százalékára szorítani a hiányt, melynek köszönhet őn hazánk teljesítette az uniós deficit -
követelményt, és megszűnt ellene a túlzottdeficit-eljárás .

A sport terén a Kormány továbbra is jelent ős forrásokat mozgósított annak érdekében, hog y
sportolóink méltó körülmények között versenyezhessenek, hogy a hazai sportinfrastruktúra
alkalmassá váljon nemzetközi versenyek rendezésére . Emellett nagy hangsúlyt kapott a diák-, a
szabadidő és a fogyatékos sport támogatása. Ez a kormányzati politika különösen indokolt ,
hiszen amíg az Európai Unióban az állampolgároknak átlagosan 40 százaléka rendszeresen vag y
viszonylagos rendszerességgel – legalább heti egy alkalommal – sportol, addig hazánkban ez az
arány mindössze 23 százalék. Az egészség megőrzése és védelme társadalmi felelősség, amelynek



egyik alapfeltétele a fizikai aktivitás fokozása a lakosság körében . Az egészséges életmód
létrehozásában pedig szükségesek a kormányzati eszközök. Mindezek alapján 2012-ben a sport
és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások funkción összesen 27,8 milliárd forint kiadá s
teljesült, amelyb ől a sportkiadások összesen 27,4 milliárd forintot tettek ki . Ez az összeg csaknem
8,5 milliárd forinttal több, mint a 2011-ben volt, az ágazat támogatása tehát a tavalyi évben i s
dinamikusan növekedett. A sportcélú támogatások jelent ős része az Emberi Er őforrások
Minisztériuma fejezetben állt rendelkezésre. A fejezet részére biztosított támogatás lehetővé
tette, hogy 2012-ben is megfelelően legyenek végrehajtva az államnak az utánpótlás-neveléssel ,
versenysporttal, szabadidősporttal, sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével, sportág i
szakszövetségek támogatásával, sportegészségügyi feladatok ellátásával, doppingellen őrzéssel ,
valamint az olimpiával és paralimpiával kapcsolatos feladatai .

Lényeges változás az előző évhez képest a 2012 . január 1-je óta hatályos Sporttörvény, melynek
hatására a sport civil képviselete került előtérbe, amellyel ez a törvénymódosítás jelent ős
eredményt ért el .

Az Országgy űlés 15 milliárd forintos kiadási el őirányzatot hagyott jóvá a Nemzeti Fejlesztés i
Minisztérium fejezetben a PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával é s
befejezésével kapcsolatos feladatokra . Az MNV Zrt . a 2012. évben 8,8 milliárd forintot használt
fel e célokra, melyből a sport projektek kiváltására 18 településen 6,3 milliárd forintot kellet t
elkölteni, a két éve álló félkész törökbálinti iskola és sportközpont kiváltása pedig 2,5 milliár d
forintot emésztett fel. A PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával é s
befejezésével kapcsolatos kiadások a PPP-konstrukcióban létesült sport- és oktatási projekte k
egyedi eljárásban történő megszűntetését szolgálta. Erre azért volt szükség, mert az el őző
kormányzatok rosszul és visszaélésekre lehetőséget adva működtették ezt a konstrukciót és
nagyon sok beruházás torzóként félbemaradt és nem teljesítette a funkcióját .

A sportra, a sportfejlesztésre fordított források közül meg kell említeni az öt látványcsapat-spor t
számára leírható társasági adókedvezmény eredményeit is . A 2011/12-es támogatási időszakban
43 milliárd forint kérelmet hagytak jóvá, amelyhez 11,7 milliárd forint önerő társult. Ebben az
időszakban ténylegesen 33, 5 milliárd forintról adtak ki támogatási igazolást, amelyb ől összesen
1550 jóváhagyott sportfejlesztési program valósult meg . Eszerint jelentős összegek mozdultak
meg az utánpótlás-nevelés területén, amit mindenképpen sikeres kezdeményezésnek, sikere s
programnak nevezhetjük .

A turizmus tekintetében a turisztikai célelőirányzat (a továbbiakban TC) volt a Kormány által
jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának legfontosabb eszköze, amely a turizmus -
fejlesztési stratégia megvalósításának el ősegítését szolgálta . A turisztikai célelőirányzat az előző
évi maradványnak köszönhetően a tervezett 11085,0 millió forintnál csaknem 3 milliárd forinttal
magasabb összeget, 14 108,7 millió forintot tett ki . Ez az összeg több mint 2,3 milliárd forinttal
haladta meg az előző évi elő irányzatot. Lényeges változás a TC felhasználásában volt, ugyani s
amíg korábban a működési kiadások 40 százalék fölött voltak és az érdemi forrás 6o százalék
alatt maradt, addig most ez az arány jelentős mértékben megváltozott a felhasználható forráso k
javára és így eredményesebben tudunk marketingmunkát végezni .

A turizmus teljesítményében a pozitív trendek egyértelműen láthatóak. 2012-ben csakúgy, mint
2013-ban a turizmus volumene minden tekintetben b ővült, mind a vendégéjszakák, mind a
bevételek tekintetében .

A 2012. évi költségvetés végrehajtását illetően az Állami Számvevőszék ellenőrzése sorá n
megállapította, hogy az a jogszabályi elő írásoknak megfelelt . A beszámolók és elszámolások
adatai alátámasztják a törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat . Ez alapján a zárszámadási
törvényjavaslatot megalapozottnak és a törvényjavaslatban szerepeltetett adatokat
megbízhatónak min ősítette. A központi alrendszer 2012 . évi bruttó államadósság állománya a



GDP arányában 73,3% volt, amely 1,8 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél, így
hozzájárult ahhoz, hogy az államadósság a csökkenő tendencia tekintetében megfeleljen az
Alaptörvényben, ill . a stabilitási törvényben el ő írtaknak .

A 2012-es költségvetés tehát az elő irányzatoknak megfelelően valósult meg és jól szolgálta mind
sport, mind a turizmusban kitűzött célokat.

Budapest, 2013. szeptember 9 .



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságána k

ajánlás a

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXX viii. törvény végrehajtásáról szóló

T/12oo2. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága a 2013 . szeptember 11- i
ülésén a törvényjavaslatot - az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyű lés i
határozat (a továbbiakban : HHSZ.) 95. § (i) 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, 2 nem, o tartózkodás)

Bizottsági többségi vélemény :

A Kormány a 2012 . évi költségvetés elfogadásával folytatta az el őző kormányoktól örökölt problémák
megoldását, az államháztartás rendbetételét . Számos területen sikerült átütő eredményeket elérni : csökkent
az államadósság, a költségvetési hiány, javult a munkaerő-piaci aktivitás . Sajnálatos módon az előző
kormányok idején elterjedt deviza alapú hitelezés sérülékennyé tette a gazdaságot és jelent ősen
megnövelte a háztartások terheit, ami gátjává vált a növekedésnek . Ezért a Kormány lehetőséget adott a
végtörlesztésre, kidolgozta az árfolyamgát rendszerét, mellyel több tízezer család élete vált
kiszámíthatóbbá .

2012-ben egyre inkább javult a pénzpiacokon Magyarország iránt a bizalom és nyilvánvalóvá vált, hogy a
Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül is finanszírozható az ország költségvetése . A piaci bizalom
helyreállítása annak volt köszönhető , hogy a Kormány maximálisan elkötelezett a költségvetés i
hiánycélok betartása mellett .

A tavalyi évben a bruttó hazai össztermék 1,7 %-kal csökkent, ami alapvet ően a kedvez ő tlen
mezőgazdasági teljesítményre vezethető vissza. A belső kereslet továbbra is visszafogott, húzóágazat az
export volt, ami 2 %-kal b ővült. A beruházások összességében csökkentek 2012-ben, de biztató, hogy a
feldolgozóipari nagyberuházások 4,9 %-kal bővültek tavaly .



Az Államháztartás helyzete számokban

A Kormány a 2012. évet illetően is rendkívül fegyelmezett gazdálkodást folytatott. A kedvez ő tlen külső
gazdasági körülmények hatására év közben több lépésben került sor egyenlegjavító intézkedésekre . Ezek
hatására a 2012. évi államháztartási hiány a GDP 1,9 %-t tette ki, amely óriási eredménynek számít ,
hiszen 10 éve nem volt ilyen alacsony deficitje az országnak. Az államháztartás pénzforgalmi hiánya
508,3 milliárd forint lett, ami szintén kedvezőbb a vártnál és a GDP 1,8 %-nak felel meg .

2012-ben Magyarország adósságrátája a GDP 79,2 %-t tette ki, ami a 2011 .évi 81,4 %-os értékné l

szintén kedvezőbb. Az Európai Unióban az államadósság csökkentésére mindösszesen öt tagállam vol t
képes (Magyarország, Dánia, Görögország, Lengyelország, Lettország) . A kamatkiadásokra rendkívül
pozitívan hatott az MNB által elkezdett alapkamat-csökkentési politika, ami jelent ős megtakarítást
eredményezett a költségvetésnek. Ennyi idő elteltével megállapítható, hogy ez a korábban soka t
támadott jegybanki politika eredményes volt és a forint árfolyamát érdemben nem befolyásolta .

Az ország reálgazdasága is jobban teljesített 2012-ben, mint 2011-ben, ugyanis az áruk és szolgáltatáso k
aktívuma a GDP 7,6 %-t érte el, a korábbi 7,2 %-hoz képest . Ez a folyó fizetési mérlegben is tükröződött,
2012-ben 1,7 %-os aktívum alakult ki a korábbi 0,8 %-hoz viszonyítva . Magyarország nettó külföldi
tartozása a 2011.évi 29.655 milliárd forintról 2012-re 29 .179 milliárd forintra csökkent .

Az államháztartás alrendszereinek alakulás a

Az államháztartás alrendszerén belül a központi költségvetés 2012 . évi pénzforgalmi hiánya 611,2
milliárd forintot tett ki. Néhány adónem esetében (pl. társasági adó, pénzügyi szervezetek különadói,
ÁFA, SZJA) az előirányzathoz képest elmaradtak az adóbevételek, viszont jövedéki adóból ,
illetékbevételekből és egyes ágazati különadókból a vártnál magasabb bevételek realizálódtak .

Az elkülönített állami pénzalapok 2012-ben 130,1 milliárd forintos többlettel zártak, ami a z

előirányzathoz képest 80,0 milliárddal kedvezőbb adat . A megtakarítás els ősorban a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap kiadásaínak elmaradásával magyarázható .

A társadalombiztosítási alapok (Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap) összesen 117, 5
milliárd forintos hiánnyal zárták a tavalyi évet .

A helyi önkormányzati alrendszer mind bevételei, mind kiadásai a vártnál kedvezőbben alakultak, így a
többlet 90,3 milliárd forint lett. Bevételi oldalon els ősorban a megyei önkormányzatok
adósságkonszolidációja jelentett megtakarítást .

Budapest, 2013. szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi és

ügyrendi bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CZXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 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 :

Az MSZP képviselőcsoportjának a törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontj a
részletesen az els ő helyen kijelölt Költségvetési bizottság ülésén kerül kifejtésre. A bizottság
kisebbségi véleményt megfogalmazó tagjai a bizottság ülésén az önkormányzato k
finanszírozásával kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat . Álláspontunk szerint a 2012 .

december 13-ai kormányhatározat, melynek alapján 32 milliárd forintot juttattak egye s
önkormányzatok számára a központi költségvetés terhére rendkívül diszkriminatív, ráadásu l
a felhasználás szempontjait sem határozta meg, így az átláthatóság, az ellen őrizhetőség se
kellőképpen biztosított .

Mindezek alapján az MSZP képviselőcsoportjának tagjai nem támogatták a
törvényjavaslat általános vitára bocsátását.

Budapest, 2013 . szeptember il .

t

Dr. Lamperth Mónika
MSZP



Az Országgyűlés
Alkotmányügyi, igazságügyi é s

ügyrendi bizottság a

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szól ó

T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

A Jobbik képviselői nem támogatják a törvényjavaslat általános vitára bocsátását,
mivel a transzparencia, az átláthatóság annak ellenére sem biztosított, hogy a kormány több
összeállítást is készített, de ezek nehezen összehasonlíthatók, nem lehet folyamatábráb a
helyezni őket .

Elhangzott, hogy szufficittel zárt volna a költségvetés, ha nem lettek volna bizonyos
kifizetési kötelezettségeink . Ez viszont azért problematikus, mert ezt nyilván csak
megszorításokból lehetett elérni, lévén, hogy a GDP-növekedés ezt nem támasztotta alá .

Tehát ez is azt bizonyítja, hogy a ,kormány propagandája ellenére igenis voltak, kellet t
hogy legyenek megszorítások . Az Állami Számvevőszék jelentése is feltárt olyan
problematikákat vagy eltéréseket, akár milliárdos nagyságrendben, amelyek problematikuss á
teszik azt, hogy ez a zárszámadás megfelel-e annak, amit az Országgy ű lés elvárna, a részlete s
álláspontunkat pedig a plenáris vitában fogjuk kifejteni .

Budapest, 2013 . szeptember 11 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. Staudt Gábor

JOBBIK



Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLX~XVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

A kormány zárszámadási törvényjavaslatát nem tartjuk alkalmasnak arra, hog y
általános vitát folytasson róla az Országgyű lés, mert a pénzügyi kormányzat lényeges
információkat elhallgatott, nem adott teljes és áttekinthet ő képet az állam pénzügyi é s
vagyoni helyzetérő l.

• Az Alaptörvény (39 . cikk) szerint „A közpénzeket és a nemzeti vagyont az

átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni . A közpénzekre és a

nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.” Ezeket az alkotmányo s

elveket a kormány figyelmen kívül hagyta .

• A zárszámadás szerkezete megfelel ugyan az államháztartási törvény azo n

elő írásának, ami szerint (89 . §) „A költségvetés végrehajtásáról ( . . .J az elfogadott

költségvetéssel összehasonlítható módon ( . . .) záró számadást (továbbiakban :

zárszámadás) kell készíteni .” de – miként az Áht . sem – nem felel meg az Alaptörvén y

fentebb idézett elő írásának .

• A kormány három év alatt sem volt képes elkészíteni az „Országleltárt” (ne m

mellékelte annak kivonatát), ami nélkül továbbra sem lehet tudni, mennyi (mennyi t

gyarapodott vagy fogyott) az állam ingatlan és ingó vagyona, tulajdoni részesedés e

bel-és külföldi vállalkozásokban .

• A törvényjavaslat az államháztartásnak változatlanul csak az (aggregált) bevételeirő l

és kiadásairól ad számot, ugyanakkor a pénzügyi beszámolóktól elvárt általáno s

követelmény, hogy a vagyoni helyzet változásáról is tájékoztasson . (Ez a számvite l

legfőbb feladata, de az államszámviteli törvény megalkotását a második Orbán -

kormány elszabotálta, pedig 2001-ben még azt ígérte, hogy megcsinálja .)



• Nincs „ésszer űen részletezett” (Alaptörvény, 36 . cikk) kimutatás arról, hogy a z

államháztartás adóssága, illető leg az adósságszolgálat (kamat + törlesztés) milye n

struktúrában (külföldi deviza, lejárat, hitelez ők stb .) állt fenn a pénzügyi év végén, é s

hogyan változott az év elejéhez képest .

• Nem számolt be a kormány a közalapítványok, közhasznú szervezetek közpénz-

felhasználásáról .

Az Állami Számvevőszék legfőbb feladata a kormány (a központi költségvetési szervek)

által kezelt közpénzek és a tulajdonukban levő vagyon használatáról szóló pénzügy i

beszámoló (zárszámadás) számviteli és jogi szempontból történ ő ellenő rzése

(auditálása) . A T/12002/1 . számú jelentés I . fejezete annak megállapításával indít, hog y

„a 2012. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a

zárszámadási törvényjavaslat megalapozott és a törvényjavaslatban szerepeltetet t

adatok megbízhatóak.” 1

• Az ÁSZ hatályos szakmai szabályzata (Ellen őrzési Elvek és Standardok 2008 . május 30

szerint „A jelentéseket tárgyszerűen, tömören, világosan és közérthetően kell

megfogalmazni.” Ennek a követelménynek a napirenden levő jelentés nem felel meg .

Sok benne a ballaszt, homályos a nyelvhasználat . Nem világos (túlburjánzó) a z

ellenőrzési cél . Helyenként – mintegy átvéve a kormány szerepét – az ÁSZ

magyarázza a számok alakulását (igyekezve minél kedvez őbb színben feltüntetni a

kormányzati munkát) ahelyett, hogy azt tenné egyértelm űvé, korrektek-e a

zárszámadás adatai . Máshol a bázishoz (2011) viszonyít (ami most nem feladata) az t

bizonygatva, hogy mennyit javult a helyzet a korábbihoz képest .

• A jelentésnek ezek a jellemz ő i a számvevőszéki függetlenség, illető leg az ellenő rzési

megállapítások szakszerűségének, megalapozottságának kérdését vetik fel . Mindjárt

az első bekezdés : „beszámolóknál és elszámolásoknál feltárt hibák' összességükbe n

nem érték el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat egészének megbízhatóságá t

befolyásolják.” Az ÁSZ tízmilliárd forintra rúgó hibát állapított meg a vizsgált

szervezeteknél, ezen belül 4,3 milliárdot az intézményeknél . (Ha az összes intézmény

pénzügyi beszámolóját megvizsgálta volna, vélhetően a feltárt hibák összege is sokka l

nagyobb lenne . )

• Nincs hibátlan zárszámadás, és nem feladata a számvev őszéknek, hogy minden hibát

feltárjon . A lényeges hibákat azonban fel kell tárni . Ehhez ismertek a szakma i

eljárások, módszerek, amelyeket az ÁSZ mechanikusan, önkényesen alkalmaz . Nem

csak a pénzösszeg nagysága miatt lehet ugyanis egy hibás elszámolás lényeges ,

hanem a hiba természete vagy társadalmi jelentősége miatt is . 2 Nem derül ki a

jelentésbő l, hogy véletlen, rendszerbeli, netán szándékos hibákról (korrupcióról) van -

1 A pénzügyi ellenő rzés nemzetközi gyakorlata szerint a fiiggetlen auditori vélemény a jelentés végén található, de ez puszta
formai kérdésnek is tekinthető . Még attól is el lehetne tekinteni, hogy az idézett sommás minősítés eufémisztikus, nem a
Könyvvizsálói Kamarának a nemzetközi szakmai szervezetek standardjait adaptáló megfogalmazását használja .
2 Az ASZ saját szakmai szabályzatában is az áll, hogy „értér jelleg, valamint összefüggések szerinti lényegesség
különböztethetőmeg. A lényegességet mindhárom szempontból — érték, jelleg és összefüggések szerint — mérlegelni kell.”



e szó. Az „ellenőrzési küszöb” fogalmát (és a mintavételi szabályokat) az ÁSZ

mechanikusan értelmezi, és levonja azt a következtetést, hogy „a zárszámadás i

törvényjavaslat megalapozott, és a törvényjavaslatban szerepeltetett adatok

megbízhatóak” (23 . old) . Ez az eljárás elfogadhatatlan, a zárszámadás minősítése az

auditálás általánosan elfogadott szabályainak nem felel meg, ezért megalapozatlan .

• Az ÁSZ „mintegy száz intézmény, fejezeti kezelés ű előirányzat beszámolójának,

gazdálkodásának auditálását, valamint több tucat központi kezelésű bevétel és

kiadás ellenőrzését” végezte el . A Magyar Államkincstár adatai szerint mintegy 90 0

központi költségvetési szerv m ű ködik az országban, és százas nagyságrendű a fejezet i

kezelésű elő irányzatok száma . Kevés konkrét vizsgálat történt ahhoz, hogy az ÁSZ

elegendő bizonyítékot szerezzen egy hitelesítő záradék adásához, ezért a „független ”

véleménye csak kinyilatkoztatásnak tekinthető .

• Szakmai tisztázatlanság, terminológiai zűrzavar, definiálatlan fogalmak3, homályos

ellenő rzési célok derülnek ki a jelentésbő l . Nem világos pl . az, hogy mi értendő „A

2012. évi költségvetés végrehajtásának ellenő rzésébe bevont szervezetek” kifejezé s

alatt . (3 . sz. melléklet) Ezek között több részvénytársaság is található, ahol a társaság i

törvény szerint független könyvvizsgáló ellen őrzi az éves pénzügyi beszámolót . (Új

találmány született? A duális audit? )

Budapest, 2013. szeptember 09.

név

s „adatok közötti konzisztencia” ; „intézményi lefedettség” ; „ellenő rzésbe bevont szervezet” stb .



Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIIL törvény végrehajtásáról szól ó

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
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 :

Már a 2012. évi költségvetés hűen tükrözi az Orbán-kormány kiszámíthatatlan ,
megalapozatlan és dilettáns politikáját . A költségvetést az elfogadását követően kilenc
alkalommal kellett módosítani, egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP ,
infláció, hiány, forint-árfolyam) sem találtak el, tovább nőtt Magyarország lemaradása
Európa centrumától és a régiós versenytársaktól, a családoktól és a vállalkozásoktól újab b
és újabb áldozatokat követelt és ez a költségvetés korábban soha nem látott mértékű
megszorításokkal volt csak tartható .

A 2012. évi költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és az elmúlt 20 év legnagyobb
megszorításaira épült, amelynek keretében a korábban ígért adócsökkentés helyet t
megemelték egyebek mellett az ÁFA-t, az EVA-t, a jövedéki adót, az illetékeket, a
bírságokat, bevezettek 8 új adót és csökkentették a szociális kiadásokat . 2012-ben
jelentősen csökkent a reálkereset, a közszféra egyes területein, például a pedagógusok
körében egészen drasztikus mértékben. 2012-ben a szegények még szegényebbek lettek ,
miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

Magyarország 2012 . évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló T/12002 . számú törvényjavaslat egyértelmű bizonyítéka annak,
hogy az Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2012 . évi költségvetést .

A zárszámadási törvényjavaslat indokolása a 2012 . évet sikeresnek igyekszik beállítani, a z
egyértelmű kudarcokkal kapcsolatos felelősséget pedig az előző kormányzatra, illetve az
Európai Unió gazdaságában bekövetkezett változásokra próbálja hárítani . Az indokolás a
konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával, nem a valós folyamatokat és összefüggéseket
mutatja be a 2012 . évi költségvetés végrehajtása során .

• A gazdasági növekedés 2012-ben az eredetileg tervezett plusz 1,5% helyett mínus z
1,7%-os lett . (Németország, és Ausztria, valamint a régióbeli országok közül



Szlovákia, Románia és Lengyelország gazdasága is b ővült 2012-ben.) Az
elrugaszkodás költségvetése gazdasági zuhanást eredményezett .

• A látszólag nem a magánszemélyeket terhel ő különadók beépültek az árakba és
végül a lakosság fizette meg a bankokra, a távközlési és energiaszektorra ,
kiskereskedelmi szektorra, biztosítási szektorra kivetett sarcokat . Az infláció ennek
megfelelően nem 3,5%-os szint körül alakult, annak mértéke az év egésze
tekintetében 5,7% volt .

• A bruttó államadósság GDP arányosan 2012 végére 79,2%, amely magasabb a z
eredetileg tervezettnél . Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságo t
ígért már 2011 végére, Matolcsy György 65-70%-ot akart elérni 2014 végére . Az
államadósság nem került csökkenő pályára, sőt a jelenlegi gazdaságpolitika
folytatódása szükségszer űen az adósság növekedését vonja maga után .

• A kiszámíthatatlan, rögtönzésekkel terhelt gazdaságpolitika egyik legkritikusabb ,
hosszútávra kiható következménye a beruházások zuhanása . A 2012. évi
beruházási volumennel a magyar nemzetgazdaság gyakorlatilag a másfé l
évtizeddel ezelőtti beruházási szintre süllyedt vissza .

• Az EU források 2012. évi felhasználása csak 69,4%-ban teljesült (1567,4 Mrd
forint helyett 1088,5 Mrd Ft), így a hazai vállalkozások EU forrásokhoz való
hozzájutásának legnagyobb akadályát ma az Orbán-kormány alkalmatlanság a
jelenti. Az Orbán-kormány minden el ődjénél rosszabb teljesítményt nyújt a
támogatások kihelyezésében. 2010 . első negyedévének végén Magyarország az
ötödik helyen állt a forrásfelhasználás ütemét tekintve, jelenleg viszont már az els ő
húszban sincsen benne. Több operatív program esetében magas a forrásveszté s
kockázata .

• A foglalkoztatásban az elmúlt év nem hozott el őrelépést. A versenyszférában
tovább csökkent az alkalmazottak száma, ezen belül érzékelhet ően kevesebben
dolgoztak teljes munkaidőben, mint az el őző évben .

• Az államadósság kezelésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás 8,7%-ra rúg
(magasabb, mint 2010-ben és 2011-ben) .

Az Állami Számvevőszék jelentése is komoly kritikával illeti az EU-s pályázato k
kezelését, amelyek esetében fennállhat az uniós források elvesztésének kockázata . A
kormány próbált intézkedéseket hozni az EU források igénybevételének gyorsítására, d e
ez 2012-ben részlegesen sem fejtette ki a hatását .

A költségvetésben megjelen ő uniós támogatások 2012 . évi összege 19,2%-kal haladta
meg a 2011 . évi összeget, de a 2012 . évi kiadási előirányzatok a törvényben jóváhagyott
1 .567.500,9 M Ft-os összeghez képest jelent ősen, 30,6%-kal (478 .953,1 M Ft-tal)
alulteljesültek .

Az agrár- és vidékfejlesztési uniós támogatások kifizetésének teljesítése szintén elmara d
az időarányostól, 2007-t ő l 2012. év végéig a teljes keret 59,4%-át érte el, 872 .626,8 M Ft
összegben . A LEADER Programban a legalacsonyabb a kötelezettségvállalással terhel t
összeg és a kifizetett támogatások aránya a 2007-2012-es id őszakban .

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból teljesített kifizetések alapján
Magyarország 2007-2012-ben mindösszesen 1 .983,2 M EUR kifizetési igényt nyújtott be



az EU Bizottság felé, amelyb ől 2012. év végéig a Bizottság 1 .979,5 M EUR átutalását
teljesítette. Ez az unió által biztosított 3 .860 M EUR keretnek az 51,4%-a .

A kapott támogatásokon felül az uniós tagság alapján a költségvetést megillető bevételek
tekintetében az eredeti, 48 .630,8 M Ft összegű előirányzata 50,3%-on, 24 .440,9 M Ft-ra
teljesült .

Az ÁSZ vizsgálata azt is nyilvánossá teszi, hogy az NFÜ az átláthatóság érvényesítés e
érdekében nem alakított ki megfelelő kontrollokat . Belső eljárásrendje nem írta elő a
tulajdonosi adatok adatbázisokkal, közhiteles nyilvántartásokkal való összevetését . Az
NFÜ ellenőrzés nélkül elfogadta a pályázó cégek, szervezetek nyilatkozatait . Előfordult ,
hogy nyilatkozattétel nélkül részesültek szervezetek támogatásban . Így a pályáztatási
rendszer kontrolljainál kockázatot jelent, hogy olyan kedvezményezett is részesülhe t
támogatásban, amely nem jogosult a támogatás igénybevételére . Emellett a kialakított
szabályozási rendszer működése tekintetében az előirányzatok felhasználását szabályoz ó
rendelet, eljárásrend, a számviteli politika és a döntés-el őkészítés területén hiányosságokat
állapított meg .

Az MSZP képviselőcsoportja a fentiek alapján nem támogatja a Magyarország 2012 . évi
központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII . törvény végrehajtásáról szól ó
T/12002. számú törvényjavaslatot .

Budapest, 2013. szeptember 16.



Az Országgyűlés
Európai ügyek bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CI,XXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
való alkalmasságáról történ ő 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 kormány zárszámadási törvényjavaslatát nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy általános
vitát folytasson róla az Országgyű lés, mert a pénzügyi kormányzat lényeges információka t
elhallgatott, nem adott teljes és áttekinthető képet az állam pénzügyi és vagyoni helyzetér ő l .

Az Alaptörvény (39 . cikk) szerint „A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a
közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni . A közpénzekre és a nemzeti vagyonra
vonatkozó adatok közérdekű adatok.” Ezeket az alkotmányos elveket a kormány figyelme n
kívül hagyta .

A kormány három év alatt sem volt képes elkészíteni az „Országleltárt” (nem mellékelte
annak kivonatát), ami nélkül továbbra sem lehet tudni, mennyi (mennyit gyarapodott vag y
fogyott) az állam ingatlan és ingó vagyona, tulajdoni részesedése bel-és külföld i
vállalkozásokban .

A törvényjavaslat az államháztartásnak változatlanul csak az (aggregált) bevételeiről és
kiadásairól ad számot, ugyanakkor a pénzügyi beszámolóktól elvárt általáno s
követelmény, hogy a vagyoni helyzet változásáról is tájékoztasson .

A költségvetésben megjelenő uniós támogatások 2012. évi kiadási előirányzatai a Kvtv .-ben
jóváhagyott összeghez képest 3o,6%-al alulteljesültek . Ennek oka a kiemelt projekte k
csúszása, a kivitelezések, a közbeszerzési eljárások elhúzódása, továbbá a kedvezményezetti
oldalról elmaradó számlabenyújtás .

A 2012-ben lehívott uniós támogatások összege mindössze a tervezett összeg 70,5%-a.

A LEADER Programban a legalacsonyabb a kötelezettségvállalással terhelt összeg és a
kifizetett támogatások aránya a 2007-2012-es időszakban. A kötelezettségvállalások a
rendelkezésre álló 76 .489,6 M Ft-os keret 58,3 %-át, míg a kifizetések a teljes keret 17,5%-á t
érték el.



A költségvetés végrehajtása során a számszerűségen túl szükségesnek tartanánk elemezni,
hogy az uniós pénzek kezelése során az illetékes hatóság milyen felfogásban könnyíti, vag y
adott esetben nehezíti meg a források hatékony felhasználását . Ebben a tekintetben súlyos
hiányosságokra utal a feladat irányítását átvett illetékes államtitkár, Lázár János bírálata .
Az államtitkár fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szemléletváltásra van szükség és ne m
Brüsszel érdekeit kell Magyarországon képviselni, hanem Magyarország érdekeit
Brüsszelben. Ezek szerint eddig ez a káros szemlélet volt jellemző.

Budapest, 2013 . szeptember 16 .
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejl ődés bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

A 2012. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan é s
dilettáns politikáját, így a költségvetést az elfogadását követően kilenc alkalommal kellett
módosítani, ráadásul egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP, infláció, hiány, forint -
árfolyam) sem találtak el .

Általánosságban elmondható, hogy a bizottságot érintő szaktárcáknál a 2012-es újra a
megszorítások éve volt . Ez az esztendő újabb elvonásokkal, a szakmai apparátus további
leépítésével, a civil és szakmai szervezetek ellehetetlenítésével járt .

„Magyarországnak el ő kell segítenie az építőiparban az „energiahatékony épületekre irányul ó
európai kezdeményezés” megvalósulását, amely a zöldtechnológiák támogatására, valamint új é s
felújított épületekben az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul . Egy
országos energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a lakásállomány io%-
ának felújítása 8o 00o építőipari munkahelyet teremtene és ez a befektetés az országnak
kevesebb, mint 10 év alatt megtérülne, továbbá környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná . ”
Ez szerepel a Fidesz, a Nemzeti Ügyek Politikája című 2o10-es választási, későbbi
kormányprogramjában.

Ezzel szemben 2012-ben is azt láttuk, hogy cselekedeteiben az Orbán-kormány teljes mértékbe n
szembement korábbi ígéreteivel. A valóságban nem indultak új energiahatékonysági programok ,
a Zöld Beruházási Rendszer teljesen leállt, a rossz és elhibázott kvótaértékesítések miatt hazánk
több tízmilliárd forint bevételt ől esett el. A 2o10-ig jellemző megújulóenergiarészarány-
növekedés közel 1,5%-kal esett 2012-ben, azaz a kormány semmit sem tett a fenntarthat ó
energiagazdálkodásért .

2o10-ben megígérték „a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi intézményrendsze r
kapacitásainak és infrastruktúrájának erősítését” is, viszont 2o12-re végül teljesen végbement a
zöldpolitikai intézményrendszer lerombolása . Drasztikus, a többi szakminisztériumhoz és
háttérintézményhez mérten is aránytalan költségvetési megszorítások sújtották a
Vidékfejlesztési Minisztériumot és háttérintézményeit . Szétdarabolódott és irányíthatatlanná
vált a hazai vízgazdálkodás, megszűnt a 120 éves VITUKI, drasztikusan csökkent a zöld civil és



szakmai szervezetek támogatása, valamint a Zöld Forrás pályázatok támogatási kerete, a
nemzeti parkok gazdasági működése ellehetetlenült, és alig jutott forrás a parlagfű elleni
védekezésre .

2012-ben lezajlott a termékdíjas szabályozás jelentős átalakítása is, ami mind a kötelezettek,
mind a kötelezettségek végrehajtása szempontjából lényegesen átalakította a rendszert . A Fidesz
eredeti szándéka az volt, hogy a korábbinál hatékonyabb, átláthatóbb módon történjen meg a
termékdíjas termékek hulladékainak összegyűjtése és hasznosítása, emellett csökkenjen az
adminisztráció, és nőjön a költségvetési bevétel . Ezzel szemben 2012-ben kiderült, hogy
adatgyűjtési rendszer nem alkalmas arra, hogy a hulladékhasznosítási eredmények megbízhat ó
módon kiértékelhet ők legyenek. Mindemellett a közbeszerzések a törvényes határidőhöz képest
fél-háromnegyed éves csúszással kerültek kiírásra, ezért a kifizetések a legnagyobb volumen t
kitevő termékcsoportoknál nagyrészt 2013-ra húzódtak át, finanszírozás nélkül hagyva a
környezetvédelmi ipart.

Az új szabályozással n őtt a gazdasági szereplőket sújtó adminisztráció, és a rendelkezésre áll ó
adatok alapján 2012-ben nem teljesültek a csomagolásra vonatkozó EU-s hasznosítási célo k
sem. Ezt egészítette ki az a szakmaiatlan és közel egyéves káoszos törvényalkotás, ami a z
hulladékokról szóló törvényt vette körül .

A hangzatos szavakkal szemben szinte semmilyen előrelépés nem történt a térségi vízrendezési ,
vízminőség javítási, belvízrendszer rekonstrukciós és rehabilitációs fejlesztésekben, hacsa k
annyi nem, hogy 2012 év végén, mintegy 3 esztend ős csúszással elindult végre a már 2009-ben ,
az előző szocialista kormány részér ől aláírt támogatói szerződéssel bíró szigetközi rehabilitáció s
program. Amennyiben az említett fejlesztésekben, programokban történtek volna el őrelépések
2012-ben, akkor a 2012-es aszály, illetve a 2013-as bel- és árvízproblémák könnyebben
kezelhetőek lehettek volna .

A környezetvédelem szempontjából lényeges tény az, hogy az Állami Számvevőszék a
beszámolóról készült jelentése egyik melléklete kiemelten foglalkozik egyik környezetvédelmi
üggyel. A melléklet címe: A kiemelt közérdekl ődésre számot tartó területek. Az Állami
Számvevőszék legelőszőr a kvótakereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatát emelte ki, ami arró l
győz meg, hogy korábbi kritikáim, félelmeim megalapozottak voltak : a szén-dioxid-kvóták
értékesítése 2012-ben hatalmas kudarc volt . Kiotói kvótát a kormány nem tudott eladni egy
darabot sem.

Amikor a kvótavagyont a Fidesz 2010-ben átvette, 15 euró fölött volt az áruk. „Sikerült”
körülbelül 9 euró veszteséget realizálni 3 év alatt minden európai uniós kvótaegységen . A
jelentésből kiderül, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – bár 9 vásárló jelentkezett – addig
„vizsgálta” a vevőket, amíg meg nem tudott tőlük szabadulni. Úgy tűnik, minden feltételt
vizsgáltak, csak egyet nem kértek a vev őktől : igazolják, hogy van-e pénzük az üzlethez.
Sajnálatos, hogy a hiánypótlást mint fogalmat, a minisztérium nem ismeri . „Sikerült ” is így 40-
50 millió euró veszteséget elszenvedni ezen a tételen.

Van az ÁSZ jelentésének egy még izgalmasabb mondata : e szerint a kiotóikvóta-vagyon értéke
150 millió forintról 204 millió forintra emelkedett . Ez sikernek látszik ugyan, de olyan
értékvesztést látunk, amelyhez fogható csak a világháború utáni peng ő elértéktelenedése volt .
2010 áprilisában az akkori KvVM munkatársai a Környezetvédelmi Bizottságnál olya n
értékesítési ajánlatot mutattak be, amely szerint egy AAU egységet 7,8 euróért tudtak voln a
eladni . Ez körülbelül 2 .000 forintos értéket jelentett egységenként . Ha a jelentésben a számok
valósak, akkor jelenleg egy eladható egység ára 1 forint, vagyis a kormányváltáskori piaci ár fél
ezrelékére zuhant a Fidesz-kormány kezében a kiotóikvóta-vagyon .

A parlagfű elleni védekezés szintén érinti bizottságunk feladatait . Lesújtó, hogy annak ellenére ,
hogy a Fidesz csak 135 millió forintot akart parlagfű elleni védekezésre költeni, még ez se m
sikerült, csak 97 milliós szintig felhasználni . Látszik, hogy egy kisebb stadionra 100 évnyi



parlagfűpénzt költenek, ugyanekkor a népbetegségként jelentkező allergia megszüntetés e
semmilyen figyelmet nem kap .

Összességében megállapítható, hogy az Orbán-kormány 2012-ben folytatta tudatos rombolását a
zöldszektorban. 2012-ben sem teljesültek a Fidesz 2010-es ígéretei, folytatódott a választó k
megtévesztése, a megszorítások politikája, a szakmai, civil és érdekvédelmi szervezetek ,
valamint a társadalmi párbeszéd leépítése . Éppen ezen okok miatt az MSZP a Magyarorszá g
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII . törvény végrehajtásáról szól ó
T/12002. számú törvényjavaslatot általános vitára nem tartja alkalmasnak és nem támogatja .

Budapest, 2013. szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
=XY= törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagja i
- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése
alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Az MSZP frakció képviselői szerint:

Matolcsy György 2011 novemberében a 2012 . évi költségvetés parlamenti vitájában
úgy fogalmazott : „Magyarország 2012. évi költségvetése, mint minden költségvetés,
hűen kell, hogy tükrözze Magyarország kormányának politikáját é s
gazdaságpolitikáját .” Matolcsy György pontosan fogalmazott : a 2012 . évi költségvetés
hűen tükrözte az Orbán-kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan és
dilettáns politikáját, így
• a költségvetést az elfogadását követ ően kilenc alkalommal kellett
módosítani ,
• egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP, infláció, hiány,
forint-árfolyam) sem találtak el ,
• tovább nőtt Magyarország lemaradása Európa centrumától és a régió s
versenytársaktól ,
• a családoktól és a vállalkozásoktól újabb és újabb áldozatokat
követelt, és a költségvetés korábban soha nem látott mértékű
megszorításokkal volt csak tartható .

Bár Matolcsy György a 2012. évi költségvetési expozéját azzal fejezte be : „Ez a
költségvetés gyarapítja Maqyarországot, gyarapítja a magyar embereket . ”, 2012-

ben jelentősen csökkent a reálkereset, a közszféra egyes területein ,
például a pedagógusok körében egészen drasztikus mértékben .
Összefoglalva tehát azt eredményezte, hogy 2012-ben a szegények még
szegényebbek lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

A 2012 . évi költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és az elmúlt 20 év
legnagyobb megszorításaira épült, amelynek keretében a korábban ígért
adócsökkentés helyett megemelték egyebek mellett az AFA-t, az EVA-t, a jövedék i
adót, az illetékeket, a bírságokat, bevezettek 8 új adót és csökkentették a szociáli s
kiadásokat .



A 2012. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelm ű bizonyítéka annak, hogy
az Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2012 . évi költségvetést, az
másfél hónap után megbukott, és év közben még kilenc alkalommal módosításra
szorult. Míg 2011 novemberében a finanszírozási kockázatok csökkentése érdekébe n
Orbán Viktor kormányának az IMF segítségét kellett kérnie - és amely segítségkéré s
azonban végül nem volt elegendő annak elkerüléséhez, hogy a magyar állampapíroka t
bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriába min ősítse le a három nagy hitelminősítő
-, a nemzetközi gazdasági környezet javulása miatt végül 2012-ben se m
jött létre megállapodás az IMF-fel. Az Orbán-kormány a piacról
finanszírozta a lejáró államadósság kifizetését, de az IMF-kamatszintné l
drágábban .

A hazai költségvetésben 2012-re 1567,4 Mrd Ft EU forrás felhasználását
terveztek, amely 1088,5 Mrd Ft összegben csupán 69,4%-ban teljesült . A 2007 -
2012. között lekötött összegek és a teljesített kifizetések azonban továbbra
is elmaradtak az időarányostól.

A központi költségvetés egyenlegét egyes bevételek és kiadások teljesítése eltérően
alakította. A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
bevételei a tervezettnél 107,7 Mrd Ft-tal, a kamatbevételek 86,6 Mrd Ft-tal
magasabb összegben teljesültek. A családtámogatások, szociális
juttatások az előirányzottnál 35,7 Mrd Ft-tal, míg az EU költségvetéséhez
történő hozzájárulás 29,5 Mrd Ft-tal alacsonyabb őszszegben teljesült .
Az adó és adójellegű bevételek 355,4 Mrd Ft-tal elmaradtak a módosítot t
előirányzattól. Az egyszerűsített vállalkozói adónál 78,5 Mrd Ft-tal, a
pénzügyi szervezetek különadójánál 102, 1 Mrd Ft-tal és a személy i
jövedelemadónál 75,9 Mrd Ft-tal kevesebb folyt be a vártnál . A
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 88,o Mrd
Ft-tal, a kamatkiadások 137,4 Mrd Ft-tal voltak magasabbak a vártnál . Az
önkormányzati adósságok törlesztéséhez nyújtott támogatás ne m
tervezett kiadása 73,7 Mrd Ft volt .

A foglalkoztatásban az elmúlt év nem hozott előrelépést. A versenyszférában
tovább csökkent az alkalmazottak száma, ezen belül érzékelhet ően
kevesebben dolgoztak teljes munkaidőben, mint az előző évben . A
foglalkoztatottak teljes létszáma is csupán a közfoglalkoztatottakkal bővült ,
összességében a múlt évben kevesebben dolgoztak a versenyszférában, mint a
világválság kitörése előtt. A munkanélküliségi arány a múlt évben meghaladta az
előző évi és a két évvel korábbi értéket is ; azaz az egymillió új munkahely ígéretéből
eddig nem lett semmi . A gazdasági recesszió természetesen nem kedvez a
foglalkoztatás bővítésének, a kormányzati gazdaságpolitika meganny i
kapkodó, részben átgondolatlan, részben nagyon is tudatos intézkedés e
kifejezetten rontotta a foglalkoztatási esélyeket .

A minimálbér bruttó értékének emelése, miközben két év alatt 13%-kal csökkentett e
az alacsony képzettség űek alkalmazásában kulcsfontosságú keresetelem reálértékét ,
olyan mértékben megemelte az érintett vállalkozások bérköltségét, amely a gazdasági
visszaesésen túl is létszámleépítést indukált . 2012-ben jelentősen csökkent a
reálkereset, a közszféra egyes területein, például a pedagógusok körébe n
egészen drasztikus mértékben .



Az Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NEFA) 2012-es évben szufficites volt . Az
alap 53.7054 M Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, ez elsősorban a bevétel i
többlet, ezen belül a szakképzési hozzájárulás (27 .652,5 M Ft), illetve az
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (7.196,6 M Ft) előirányzatot meghalad ó
teljesítése eredményezett . A kiadás az eredeti előirányzat szintjén teljesült .

Az alapok közül a legnagyobb összegű kiadást a foglalkoztatási alap
teljesítette, mintegy 305 Mrd Ft-tal .

Az 1428/2012 . (X. 8 .) Korm. határozat a NEFA-nál 15.600,0 M Ft, az Nemzeti
Kulturális Alap-nál (NKA) 900,0 M Ft zárolását rendelte el . Továbbá az
1122/2012 . (IV. 25.) Korm. határozat alapján az EMMI számára meghatározott
zárolási kötelezettségből 690,4 M Ft összeget- az NGM engedélyével -a z
NKA-nál érvényesítettek.

A NEFA teljesített 2012 . évi egyenlegét negatívan befolyásolta, hogy a BM az
MPA 2011 . évi forrásaiból a közfoglalkoztatási programra átvett támogatá s
1.183,1 M Ft összegű maradványát az Alappal kötött költségvetési szerződésben
és az Flt.-ben foglalt kötelezettsége ellenére a NEFA helyett - az NGM
jóváhagyásával- a központi költségvetésbe utalta át .

A NEFA esetében az ÁSZ vizsgálat megállapításai is alátámasztják azt a tényt, hog y
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításának hatására az ala p
feladatrendszere, költségvetése átstrukturálódott. A 2011. évhez képest az
álláskeresési támogatások kiadási el őirányzata kevesebb, mint felére
csökkent, ugyanakkor a Startmunka-program kiadási előirányzaton az előző
évi forrás több mint kétszerese jelent meg, valamint közel kétszeresér e
nőtt a közfoglalkoztatás támogatása.

Az ÁSZ vizsgálat megállapította továbbá, hogy a 2011 . évhez hasonlóan a
NEFA ellenőrzési rendszere 2012-ben sem működött megfelelően. A
számviteli szabályozottság, valamint az évközi és éves területi adatszolgáltatások ne m
voltak egységesek, 2012. évben sem volt megfelelő a belső ellenőrzési feladatok
ellátása, a kormányhivatalokban továbbra sem rendelkeztek függetlenített belső
ellenőrök megbízásáról .

A fentiek alapján az MSZP frakció képvisel ői nem tartják általános vitára alkalmasna k
a törvényjavaslatot .

A Jobbik frakció képviselői szerint :

A szakképzési hozzájárulás tervezett bevételeit 52%-kal meghaladva 8o mrd forin t
volt, ám a szakképzés-felnőttképzés kiadása mindössze 16,5 mrd forint, és még az
egyéb képzésekkel együtt is jelentősen elmaradt az előirányzattól is .
Komoly kérdés, hogy mi a szándéka a kormánynak a különbséggel, miért ne m
használják, használták fel a forrásokat megjelölt céljuk szerint a munkaerő-
piaciképzésekre, különösen a fejlettebb, magas hozzáadott értéket termel ő
iparágakban történ ő foglalkoztatás növelésére?



Így mi értelme volt a munkáltatók sarcolásának, milyen alapon szedi el a
vállalkozások pénzét, és mi értelme volt annak, hogy elvették tőlük a lehetőségét a
hozzájárulás részben cégnél történő felhasználásának, ezzel egyben sz űkítették a
továbbképzések lehetőségét, a munkaerő színvonalának emelését .

A kormányzati propagandának beill ő általános indoklásból is kiderül, hogy a
versenyszférai foglalkoztatottak közül az alkalmazottak száma 2%-kal, ill. 35 ezer
fővel csökkent.
Márpedig a szakemberek szerint ez az adat jóval reálisabb képet ad a valós munkaer ő
piaci folyamatokról, hiszen az alkalmazotti jogviszony tekinthet ő valódi
munkahelynek . Ez azt mutatja, hogy a propagandával szemben egyáltalán nem vol t
hatékony a kormányzat forrásfelhasználása .

Mi a teendő abban az esetben, amikor az ÁSZ maga is felszólítja a
kormányhivatalokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot, - ami nem kevés pénz felett
diszponál - hogy belső ellenőrzéseket hajtsa végre - ám az intézmények, szervezete k
mégsem tesznek eleget a felszólításnak ?
Mi biztosítja akkor a folyamatos kontrollt, hogy valóban érdemi és jogszerű legyen a
közpénzek felhasználása? És ki az, aki ebben a helyzetben érdemileg beavatkozhat ,
hogy végrehajtsák az ellenőrzést? Ezek megválaszolatlan kérdések .

Az Állami Számvevőszék jelentése számszakilag 9,9 mrd forintos eltérést tárt fel .
Lehet, hogy az ASZ számára jelentéktelen az a 9,9 mrd forintos hiba . Amelyből 4,3
mrd forint a mintegy l000 leellenőrzött intézmény és fejezet közül mindössze 100
eltérésből adódik -, joggal feltételezhető előrevetíti azt a képet, hogy ennek mérték e
akár tízszerese is lehetne, ha az összes intézményt és fejezetet veszi figyelembe . Abban
az országban, ahol közel 4 millió ember él a létminimum alatt, közel 10 mrd forint ide
vagy oda nagyon nem mindegy !
Nem érthető, hogy miként is adhatott ki az ÁSZ hitelesítő záradékot egy ilyen
zárszámadásra .

A Jobbik frakció nem találja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot .

Az LMP frakció képviselőjének véleménye:

Az LMP nem tudja támogatni a beterjesztett zárszámadást, mert nem ért egyet a
munkaerő-piaci kiadások szerkezetének radikális átalakításával .
A kormány 2012-ben több mint duplájára, 132 milliárd Ft-ra növelte a
közfoglalkoztatásra szánt forrásokat, miközben tovább csökkentette az aktív eszközö k
kiadási tételeit .
A foglalkoztatási és képzési támogatások előirányzata több mint harmadával
csökkent, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra pedig harmadával kevesebb
forrást irányzott elő a költségvetés .
Az álláskeresési ellátások folyósítási időtartamának drasztikus lecsökkentéséve l
példátlan forráskivonást hajtottak végre a passzív munkanélküli ellátásokból is : a
2012. évi előirányzat az előző évinek kevesebb, mint fele volt .
A zárszámadásból kiolvasható, hogy még az — amúgy évközben módosított -
előirányzatok sem teljesültek, a foglalkoztatás növelésére szánt források egy része
nem került felhasználásra . Részben ennek köszönhetően az előző évhez hasonlóan
2012-ben is pozitív egyenleggel zárt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap .



2012-ben az előirányzat-módosítások végrehajtásával a „Foglalkoztatási és képzés i
támogatások” (foglalkoztatási alaprész) előirányzat összege 28 600 millió Ft lett ,
amiből ténylegesen 22 017,1 millió Ft kiadás realizálódott . 2011-ben ez az összeg 25, 8
milliárd forint volt, ami a 2010-ben felhasznált forrásokhoz képest is 10 milliárd
forinttal maradt el .
Ennél is rosszabb volt a helyzet a „Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések ”
(képzési alaprész) terén : a 2012. évi kiadási előirányzatát a költségvetési törvény
23 482,8 millió Ft-ban hagyta jóvá. Ezzel szemben a tényleges kifizetések összeg e
16 516, 1 millió Ft volt . Mindez azt jelenti, hogy nem elég, hogy évr ől évre egyre kisebb
forrás jut munkahelyteremtő , munkahelymegőrző beruházásokra, aktív munkaerő -
pici eszközökre, a források egy része is bennragad, nem kerül felhasználásra .

A kormány a foglalkoztatáspolitikai kiadások átalakítását azzal indokolta, hogy a
források hatékonyabb felhasználására van szükség . Ennek jegyében emelték meg a
közfoglalkoztatás forrásait, és határozták el 200 ezer munkanélkül i
közmunkaprogramokba való bevonását . A közmunkára szánt kiadások ugyan
i00%-ban teljesültek, a közmunkások megnövekedett száma pedi g
növelte a foglalkoztatási statisztikát, de a források felhasználása ettől
még nem lett hatékonyabb . A közmunkaprogram ugyanis nem növelte az
elsődleges munkaerő-piaci részvételt, nem segítette a benne részt vevőket az
elhelyezkedésben .
Emellett a passzív munkanélküli ellátásokból való drasztikus forráskivonás
következtében (amiből a közfoglalkoztatás megnövelt kiadásait fedezték) soha ne m
látott magasságokba emelkedett az ellátatlanok száma. Míg a kormányváltáskor még
a regisztrált munkanélküliek 6o%-a volt ellátott, addig ez az arány 2012 végére 45% -
ra csökkent.
Ez azt jelenti tehát, hogy a munkanélküliek több mint fele teljese n
ellátatlan volt .

A munkaerő-felmérés adatain kívül minden más adat a munkaerőpiac
tragikus állapotát mutatta 2012-ben: a versenyszféra szervezeteinél
alkalmazásban állók száma az egész év folyamán csökkenést mutatott az el őző évhez
képest. Az év egészének átlagában a vállalkozásoknál 14,5 ezer üres álláshely vár t
betöltésre, ami 6,6%-kal elmaradt az el őző évitől . Ezzel összefüggésben 2012-ben
folyamatosan csökkent azok száma, akik azért léptek ki az álláskeresési ellátásból ,
mert sikerült munkát találniuk . Tavaly tehát legfeljebb a közfoglalkoztatásba n
sikerült teljesíteni a beígért foglalkoztatási fordulatot : az elsődleges munkaerőpiacon
csak negatív folyamatok mentek végbe .

Budapest, 2013. szeptember 09 .



Az Országgyű lé s
Fogyasztóvédelmi bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséró7 szóló 2011 . évi CLXXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

A 2012. évi költségvetést összefoglalva tavaly a szegények még szegényebbek lettek ,
miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

Az Orbán-kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el eg y
igazságtalan és szakszerűtlen adórendszer-átalakítással, rontotta a forint árfolyamát é s
drágította a hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatá s
költségeit és megszüntette a költségvetés átláthatóságát . A legtöbb kedvezményt a pénzügyi
szervezetek (102,2 milliárd) kapták. Arányaiban a pénzügyi szervezetek különadójábó l
mondott le a legtöbbről az állam, ugyanis a tervezett 187 milliárd forinttal szemben alig 84, 9
milliárd forintot fizettek a bankok, miközben az adóból 102,2 milliárd forintot elengedet t
számukra a kormány. Az egészségügyi, az oktatási és a kulturális kiadásokon spórol t
leginkább a kormány 2012-ben .

A devizahitelezéssel kapcsolatban megemlítettük, hogy a hitelszerz ődésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáró l
szóló törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, ezzel a Nemzeti Eszközkezel ő Zrt .
megkezdhette a munkát . Azonban a kormányzati szektorba besorolt vállalatok közül jelentő s
hiánnyal zárt - 2,2 milliárd forinttal . Az elmúlt 3 éves devizahitelezéssel kapcsolato s
kormányzati intézkedések átfogó megoldást nem nyújtottak . Ezekből az intézkedésekbő l
mindig a leginkább rászorultak maradtak ki . Ezért amikor a Nemzeti Eszközkezel őnek a
költségvetési hátterét nézzük, akkor azt hozzá kell tenni, hogy egy késve létrehozot t
intézmény és korántsem hatékonyan működő intézményről beszélünk.

Az indokolásból kiolvasható, hogy az NFH 2012 . márciusában létrehozta a
Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszert . A Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelm i
politikájának megvalósítása kiemelten kezeli a gyermekkorúak, tanköteles korúak tudato s
fogyasztóvá válásának elősegítését . Ennek érdekében 2012 . novemberében indult útjára az
NFH „Okoskosár” elnevezés ű kezdeményezése . A hatóság 2012 . évre elfogadott Ellenőrzési
és Vizsgálati Programja összesen 45 vizsgálatot foglalt magában, amelyb ől 9 ellenőrzés a
fogyasztók fokozott védelme és biztonsága vagy a kereskedelmi forma tipikus jellege miat t
kiemelt vizsgálatként került meghatározásra . 2012-ben a felügyel őségek 35 865 ellenőrzést



végeztek . Az ellenőrzésszámhoz viszonyított hiányosságot feltáró ellenőrzések száma 37,9 % -
os kifogásolási arányt eredményezett. Az NFH munkatársai 2012-ben is több olyan
rendezvényen, kiállításon, gasztronómiai fesztiválon vettek részt, ahol az esemény tematikája ,
illetve a részt vev ő fogyasztók nagy száma okán indokolt volt a közvetlen hatósági jelenlé t
(p1 . : Sziget Fesztivál, Kézműves Magyar Ízek) . Sajnos azonban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság munkája láthatatlan . A fogyasztók még mindig kiszolgáltatottak, hiányoznak a
beígért jogi szabályok pontosítása, szigorítása, összehangolása .

Ugyanakkor nem meglepő , hogy a korábbi Fideszes képviselőből lett ÁSZ-elnök
olyan elismerő szavakkal mutatta be a 2012 . költségvetésr ő l készült jelentést, hogy az akár a
kormánypárt választási kampánybeszéde is lehetett volna . Az ÁSZ véleményalkotása során
nem tudott felülemelkedni a részleteken, és nem vette górcs ő alá az új kormányzat
gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott annak értékelésében, nem töltötte be társadalm i
szerepét.

Az Orbán-kormány mintegy 3000 milliárd forintértékű megszorítást vezetett be . Ez
négy év alatt majd 300 ezer forint pluszterhet jelent minden magyar embernek . Ráadásul ma
nincs gazdasági növekedés, versenyképesség . Helyette van csőd, felszámolás, befagyot t
hitelezés, megsz űnt munkahelyek, egyre rosszabb életszínvonal . A súlyosbodó kilátástalanság
pedig minden ötödik magyart külföldre vándorlásra ösztönöz . Mára tényszerűen állítható ,
hogy 4,5 millió körül jár a létminimum szintjén él ők száma, ez a kormányváltás óta jelentős
mértékben, másfél-kétmillióval növeked ő arány volt. Másfél millióan élnek
mélyszegénységben, és félmillió gyerek mindennapjainak a részét képezi az, hogy ninc s
megfelelő étkezés a gyermek számára.

Összességében elmondható, hogy a bevételek és a kiadások tervezésében a kabine t
nem állt a helyzet magaslatán . A második Orbán-kormány időszakában jelentősen romlott a
lakosság életszínvonala. Egy átlagos család évente 100 ezer forinttal többet fizet be a z
államkasszába az elmúlt évek során kivetett extra adók, adóemelések miatt. Az MSZP a
törvényjavaslat elfogadását - a fentiekre való tekintettel - nem támogatja, mert a zárszámadá s
indokolása a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a valós folyamatokat é s
összefüggéseket mutatja be a 2012 . évi költségvetés végrehajtása során .

Budapest, 2013 . szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottság a

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, a z
MSZP képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
országquűiési határozat 77. & (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbséai véleményt
cereszttK eo:

A 2012. évi költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és az elmúlt 20 év
legnagyobb megszorításaira épült, amelynek keretében a korábban ígért adócsökkenté s
helyett megemelték egyebek mellett az AFA-t, az EVA-t, a jövedéki adót, az illetékeket ,
a bírságokat, bevezettek nyolc új adót és csökkentették a szociális kiadásokat .

A 2012. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az
Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2012 . évi költségvetést, az másfél hóna p
után megbukott, és év közben még kilenc alkalommal módosításra szorult. Míg 201 1
novemberében a finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében Orbán Vikto r
kormányának az IMF segítségét kellett kérnie – és amely segítségkérés azonban végü l
nem volt elegend ő annak elkerüléséhez, hogy a magyar állampapírokat bóvl i
(befektetésre nem ajánlott) kategóriába min ősítse le a három nagy hitelminősítő –, a
nemzetközi gazdasági környezet javulása miatt végül 2012-ben sem jött létre
megállapodás az IMF-fel. Az Orbán-kormány a piacról finanszírozta a lejáró
államadósság kifizetését, de az IMF-kamatszintnél drágábban.

Matolcsy György 2011 novemberében a 2012 . évi költségvetés parlamenti vitájában úgy
fogalmazott : „Magyarország 2012. évi költségvetése, mint minden költségvetés, h űen
kell hogy tükrözze Magyarország kormányának politikáját és gazdaságpolitikáját . ”

Matolcsy György pontosan fogalmazott : a 2012. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-
kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan és dilettáns politikáját, így

• a költségvetést az elfogadását követően kilenc alkalommal kellett módosítani ,

• egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP, infláció, hiány, forint -
árfolyam) sem sikerült eltalálni ;

• tovább nőtt Magyarország lemaradása Európa centrumától és a régiós
versenytársaktól,



• a családoktól és a vállalkozásoktól újabb és újabb áldozatokat követelt, és a
költségvetés korábban soha nem látott mértékű megszorításokkal volt csak
tartható .

Bár Matolcsy György a 2012. évi költségvetési expozéját azzal fejezte be : „Ez a
költségvetés gyarapítja Magyarországot, gyarapítja a magyar embereket .”, Ehhez képest
2012-ben jelentősen csökkent a reálkereset, a közszféra egyes területein, például a
pedagógusok körében egészen drasztikus mértékben.

Összefoglalva tehát azt eredményezte, hogy 2012-ben a szegények még szegényebbek
lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

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

• A GDP alakulása jól jellemzi az elhibázott gazdaságpolitikát . Az előző
kormányzat sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye megindította a z
országot a növekedés útján, majd az új kormány a korábbi pályáról elfordította az
irányt, aminek Magyarország azóta is fizeti az árát . 2012-ben recesszióba került a
magyar gazdaság . A gazdasági növekedés 2012-ben az eredetileg tervezett plusz
1,5% helyett mínusz 1,7%-os lett . (A külgazdasági kapcsolatok szempontjábó l
jelentős Németország, és Ausztria, valamint a régióbeli országok közül Szlovákia ,
Románia és Lengyelország gazdasága is b ővült 2012-ben.) Az elrugaszkodá s
kő ltsegvetese gazdasági zuhanást eredményezett .

• A költségvetés hiányának a GDP-hez képest 1,9%-os mértékének alakulásában
meghatározó szerepe volt a mintegy 1100 Mrd forintos megszorító csomagoknak .

• A látszólag nem a magánszemélyeket terhelő különadók beépültek az árakba, é s
ahogy ez mindig is szokott lenni, végül a lakosság fizette meg a bankokra, a
távközlési és energiaszektorra, kiskereskedelmi szektorra, biztosítási szektorr a
kivetett sarcokat. Az infláció ennek megfelelően nem is a 3,5 %-os szint körü l
alakult, annak mértéke az év egésze tekintetében 5,7 % volt .

• Az infláció alakulására bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusainak
számos nyilatkozata, illetve a kormányzat egyes intézkedései is (adóemelések,
IMF megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlást (268
Ft/Euro helyett 289,4 Ft/Euro éves átlagárfolyam) váltott ki, illetve jelent ő s
veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, az adósi pozíciókban
lévő vállalkozásoknak és devizaadós magánszemélyeknek .

• Így lett a bruttó államadósság GDP arányosan 2012 végére 79,2%, amely
magasabb az eredetileg tervezettnél (nominálisan 22 373 Mrd forintra nő tt) .
Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígért már 201 1
végére, Matolcsy György 65-70%-ot akart elérni 2014 végére . A 79,2%-os
eredmény különösen azért nagy kudarc, mert az államadósság nem került
csökkenő pályára, sőt a jelenlegi gazdaságpolitika folytatódás a
szükségszerűen az adósság növekedését vonja maga után. 2013 második
negyedévének végén a GDP 81,4%-át tette ki az államadósság mértéke . A jelenlegi
adósságszint értékelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a kormán y
megsemmisítette a magánnyugdíjpénztári rendszert, és erőszakkal államosította az
ott felhalmozott vagyont, amelynek egy részét az adósság csökkentésére fordította ,
jelentős részét felélte, amivel a GDP 9%-ával n őtt az állam nyugdíjfizetési



kötelezettsége. Azaz, eredményszemléletben, a hosszabb távú kötelezettségeket i s
mérlegelve az adósság számottevően emelkedett .

• A kiszámíthatatlan, rögtönzésekkel terhelt gazdaságpolitika egyi k
legkritikusabb, hosszú távra kiható következménye a beruházások zuhanása .
A nemzetgazdasági ágak többségében jelentősen visszaesett a beruházás i
tevékenység, és az elmúlt három évben a beruházások összesített volumene
gyorsuló ütemben zuhant . Ha nem történik miel őbb gyökeres változás e
tendenciában, akkor nincs esély a gazdasági növekedésre, mert a jelenleg i
beruházási ráta gyakorlatilag megakadályozza a kilábalást a recesszióból . A
2012. évi beruházási volumennel a magyar nemzetgazdaság gyakorlatilag a
másfél évtizeddel ezelőtti beruházási szintre süllyedt vissza . Azokban az
ágazatokban, amelyekre a kormány különadókat vetett ki, drasztikusan visszaeset t
a felhalmozás. A megelőző két évben bekövetezett 5,1%-os, illetve 4,5%-o s
csökkenést követően, – az ily módon rendkívül alacsony bázishoz képest – a 2012.
évben a beruházások volumene 5,2%-kal tovább esett. A beruházásokon belül a z
építési beruházások jelentősen, 15,1 %-kal csökkentek .

• Az államháztartás működésének átláthatósága nem javult .

• Az EU források 2012. évi felhasználása csak 69,4%-ban teljesült (1567,4 Mrd
forint helyett 1088,5 Mrd Ft), így elmondható, hogy hazai vállalkozások EU
forrásokhoz való hozzájutásának legnagyobb akadályát ma az Orbán-kormány
al almatlansága jelenti . Az Orbán kormány minden elődjénél ro--szaoh
teljesítményt nyújt a támogatások kihelyezésében . 2010 . első negyedévének végén
Magyarország az ötödik helyen állt a forrásfelhasználás ütemét tekintve, jelenle g
viszont már az első húszban sincsen benne . Több operatív program esetében
magas a forrásvesztés kockázata .

• A külgazdasági folyamatokban a magyar export 2,0%-os növekedése 2012-ben
is meghaladta a felvevőpiacokét. A növekvő export és a visszaeső belső keresle t
eredőjeként az import volumene alig változott a 2011-es szinthez képest . Mindezt
alátámasztja, hogy a Kormány gazdaságpolitikájának következtében a bels ő
kereslet, a fogyasztás jelentősen visszaesett .

• A foglalkoztatásban az elmúlt év nem hozott el őrelépést. A versenyszférában
tovább csökkent az alkalmazottak száma, ezen belül érzékelhet ően
kevesebben dolgoztak teljes munkaid őben, mint az előző évben. A
foglalkoztatottak teljes létszáma is csupán a közfoglalkoztatottakkal b ővült,
összességében a múlt évben kevesebben dolgoztak a versenyszférában, mint a
világválság kitörése előtt. A munkanélküliségi arány a múlt évben meghaladta az
előző évi és a két évvel korábbi értéket is ; azaz az egymillió új munkahely
ígéretébő l eddig nem lett semmi . A gazdasági recesszió természetesen nem kedvez
a foglalkoztatás bővítésének, a kormányzati gazdaságpolitika megannyi
kapkodó, részben átgondolatlan, részben nagyon is tudatos intézkedés e
kifejezetten rontotta a foglalkoztatási esélyeket. A minimálbér bruttó értékének
emelése, miközben két év alatt 13%-kal csökkentette az alacsony képzettségűek
alkalmazásában kulcsfontosságú keresetelem reálértékét, olyan mértékben
megemelte az érintett vállalkozások bérköltségét, amely a gazdasági visszaesésen
túl is létszámleépítést indukált . 2012-ben jelentősen csökkent a reálkereset, a
közszféra egyes területein, például a pedagógusok körében egészen drasztiku s
mértékben.

• A funkcionális kiadások költségvetésen belüli aránya szinte változatlan .



o A jóléti kiadások a 2010 . évi 61,5%-a helyett már csak a főösszeg 58,9%-át
teszik ki, a jóléti funkciókra szánt források GDP arányos nagysága i s
csökkent 2010-hez képest (30% alá) .

o Az államadósság kezelésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás 8,7%-ra
rúg (magasabb, mint 2010-ben és 2011-ben). A növekedés a gyengébb
forintárfolyamnak és a nagyobb kockázatot kifejez ő magasabb kamatoknak
köszönhető .

o Az állam működésére ugyanakkor a 2010. évi 15,3% és a 2011 . évi 19,1 %
helyett a kiadások 15,1%-a jutott . A csökkenés oka a korábbi magasabb bázis ,
amely pl . : az MFB 120 Mrd forintos tőkeemelését is tartalmazta. A létszám
ugyanakkor nem csökkent . Csak miniszterb ő l van kevesebb, az állami vezet ők
száma (államtitkár, helyettes államtitkár, kormány-, illetve miniszteri biztoso k
stb.) jelentősen emelkedett. Nőtt a kormány- és köztisztviselők száma is .

o A gazdasági funkciók a kiadások 14,8%-át tették ki (ez magasabb, mint 2011 -
ben) .

Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és ne m
vette górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott
annak értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét. Az MSZP képviselő i
ugyanakkor felhívják a Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék által
megfogalmazott észrevételeket vegye figyelembe .

Az MSZP Gazdasági és informatikai bizottságban dolgozó képviselői így a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát nem támogatják, mert a
zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a való s
folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2012 . évi költségvetés végrehajtásáról.

Budapest, 2013 . szeptember 9 .

I övács Tibor
alelnök



Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottság a

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2oi1 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T112oo2. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő 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 kormány zárszámadási törvényjavaslatát nem tartjuk alkalmasnak arra, hog y
általános vitát folytasson róla az Országgyűlés, mert a pénzügyi kormányzat
lényeges információkat elhallgatott, nem adott teljes és áttekinthető képet az
állam pénzügyi és vagyoni helyzetéről .

• Az Alaptörvény (39 . cikk) szerint „A közpénzeket és a nemzeti vagyont az
átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni . A közpénzekre és a
nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.” Ezeket az alkotmányos
elveket a kormány figyelmen kívül hagyta .

• A zárszámadás szerkezete megfelel ugyan az államháztartási törvény azon el ő írásának ,
ami szerint (89 . §) „A költségvetés végrehajtásáról (. . .) az elfogadott költségvetésse l
összehasonlítható módon (. . .) záró számadást (továbbiakban : zárszámadás) kel l
készíteni .” de — miként az Áht . sem — nem felel meg az Alaptörvény fentebb idézet t
előírásának.

• A kormány három év alatt sem volt képes elkészíteni az „Országleltárt” (ne m
mellékelte annak kivonatát), ami nélkül továbbra sem lehet tudni, mennyi (mennyit
gyarapodott vagy fogyott) az állam ingatlan és ingó vagyona, tulajdoni részesedés e
bel-és külföldi vállalkozásokban .

• A törvényjavaslat az államháztartásnak változatlanul csak az (aggregált) bevételeir ől
és kiadásairól ad számot, ugyanakkor a pénzügyi beszámolóktól elvárt általáno s
követelmény, hogy a vagyoni helyzet változásáról is tájékoztasson . (Ez a számvitel
legfőbb feladata, de az államszámviteli törvény megalkotását a második Orbán -
kormány elszabotálta, pedig 2ooi-ben még azt ígérte, hogy megcsinálja. )

• Nincs „ésszerűen részletezett” (Alaptörvény, 36. cikk) kimutatás arról, hogy az
államháztartás adóssága, illet őleg az adósságszolgálat (kamat + törlesztés) milyen



struktúrában (külföldi deviza, lejárat, hitelezők stb .) állt fenn a pénzügyi év végén, é s
hogyan változott az év elejéhez képest .

• Nem számolt be a kormány a közalapítványok, közhasznú szervezetek közpénz -
felhasználásáról .

Az Állami Számvevőszék legfőbb feladata a kormány (a központi költségvetési szervek)
által kezelt közpénzek és a tulajdonukban levő vagyon használatáról szóló pénzügyi
beszámoló (zárszámadás) számviteli és jogi szempontból történő ellenőrzése (auditálása) .
A T/12oo2/1. számú jelentés I . fejezete annak megállapításával indít, hogy „a 2012 . évi
költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a zárszámadási
törvényjavaslat megalapozott és a törvényjavaslatban szerepeltetett adato k
megbízhatóak.” 1

• Az ÁSZ hatályos szakmai szabályzata (Ellenőrzési Elvek és Standardok 2008 . május
30 ) szerint „A jelentéseket tárgyszerűen, tömören, világosan és közérthetően kel l
megfogalmazni.” Ennek a követelménynek a napirenden levő jelentés nem felel meg .
Sok benne a ballaszt, homályos a nyelvhasználat . Nem világos (túlburjánzó) a z
ellenőrzési cél. Helyenként – mintegy átvéve a kormány szerepét – az ÁSZ
magyarázza a számok alakulását (igyekezve minél kedvez őbb színben feltüntetni a
kormányzati munkát) ahelyett, hogy azt tenné egyértelművé, korrektek-e a
zárszámadás adatai . Máshol a bázishoz (2011) viszonyít (ami most nem feladata) azt
bizonygatva, hogy mennyit javult a helyzet a korábbihoz képest .

• A jelentésnek ezek a jellemzői a számvevőszéki függetlenség, illetőleg az ellenőrzési
megállapítások szakszerűségének, megalapozottságának kérdését vetik fel .
Mindjárt az első bekezdés : „beszámolóknál és elszámolásoknál feltárt hibák '
összességükben nem érték el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat egészéne k
megbízhatóságát befolyásolják .” Az ÁSZ tízmilliárd forintra rúgó hibát állapított
meg a vizsgált szervezeteknél, ezen belül 4,3 milliárdot az intézményeknél . (Ha az
összes intézmény pénzügyi beszámolóját megvizsgálta volna, vélhetően a feltárt hibá k
összege is sokkal nagyobb lenne . )

• Nincs hibátlan zárszámadás, és nem feladata a számvev őszéknek, hogy minden hibát
feltárjon . A lényeges hibákat azonban fel kell tárni . Ehhez ismertek a szakma i
eljárások, módszerek, amelyeket az ÁSZ mechanikusan, önkényesen alkalmaz . Nem
csak a pénzösszeg nagysága miatt lehet ugyanis egy hibás elszámolás lényeges ,
hanem a hiba természete vagy társadalmi jelentősége miatt is .2 Nem derül ki a
jelentésből, hogy véletlen, rendszerbeli, netán szándékos hibákról (korrupcióról) van -
e szó. Az „ellenőrzési küszöb” fogalmát (és a mintavételi szabályokat) az ÁSZ
mechanikusan értelmezi, és levonja azt a következtetést, hogy „a zárszámadási
törvényjavaslat megalapozott, és a törvényjavaslatban szerepeltetett adatok
megbízhatóak” (23 . old) . Ez az eljárás elfogadhatatlan, a zárszámadás minősítése
az auditálás általánosan elfogadott szabályainak nem felel meg, ezér t
megalapozatlan .

• Az ÁSZ „mintegy száz intézmény, fejezeti kezelésű előirányzat beszámolójának ,
gazdálkodásának auditálását, valamint több tucat központi kezelés ű bevétel é s
kiadás ellen őrzését” végezte el . A Magyar Államkincstár adatai szerint mintegy 90 0

I A pénzügyi ellenőrzés nemzetközi gyakorlata szerint a független auditori vélemény a jelentés végén található, de ez puszt a
formai kérdésnek is tekinthető . Még attól is el lehetne tekinteni, hogy az idézett sommás min ősítés eufémisztikus, nem a
Könyvvizsálói Kamarának a nemzetközi szakmai szervezetek standardjait adaptáló megfogalmazását használja .
2 Az ASZ saját szakmai szabályzatában is az áll, hogy „érték, jelleg, valamint összefüggések szerinti lényegessé g
különböztethető meg. A lényegességet mindhárom szempontból — érték, jelleg és összefüggések szerint — mérlegelni kell .”



központi költségvetési szerv működik az országban, és százas nagyságrendű a fejezeti
kezelésű elő irányzatok száma. Kevés konkrét vizsgálat történt ahhoz, hogy az ÁSZ
elegendő bizonyítékot szerezzen egy hitelesítő záradék adásához, ezért a
„független” véleménye csak kinyilatkoztatásnak tekinthet ő .

Szakmai tisztázatlanság, terminológiai zűrzavar, definiálatlan fogalmak3,
homályos ellenőrzési célok derülnek ki a jelentésb ől. Nem világos pl . az, hogy mi
értendő „A2012.évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzésébe bevont
szervezetek” kifejezés alatt. (3. sz. melléklet) Ezek között több részvénytársaság
is található, ahol a társasági törvény szerint független könyvvizsgáló ellenőrzi az
éves pénzügyi beszámolót . (Uj találmány született? A duális audit? )

Budapest, 2013 . szeptember 9 .

Volt r János
álelnök

3
„adatok közötti konzisztencia” ; „intézményi lefedettség” ; „ellenő rzésbe bevont szervezet” stb.



Az Országgyűlés
Honvédelmi és rendészeti bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXX VIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

Az elmúlt három évben arányaiban a Honvédelmi Minisztérium szenvedte el a legsúlyosab b
mértékű megszorítást . A védelmi költségvetés évek óta a GDP i %-át sem éri el, amire a
második Orbán-kormány hivatalba lépése el őtt nem volt példa . A döbbenetes mértékű
elvonások pusztító hatása a 2012 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban i s
látható. A Honvédelmi Minisztérium 2012-ben óriási mértékű, 44 milliárd forintos
vagyonvesztést szenvedett el . A fejezet „o"-ra leírt eszközeinek állománya 230.702,4 millió
forint. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 20,9 %, mely a
feladatvégzéshez kapcsolódó eszközök elöregedését jelzi . Mindeközben a Honvédelm i
Minisztérium katonai fejlesztési programokra csupán 5,5 milliárd forintot tudott fordítani . A
fejlesztési kiadások aránya még a Gripen-program beszámítása mellett sem éri el a védelm i
költségvetés 9 %-át sem . A HM vezetése számos nyilatkozatban az inkurrencia értékesítésé t
jelölte meg a fejlesztések lehetséges forrásaként, azonban 2012-ben az inkurrens ingóságo k
értékesítésébő l csupán 321 millió forint bevétele származott a tárcának . A HM szállítókkal
szembeni tartozásállománya 2012 végén meghaladta a 40 milliárd forintot . A Honvédelm i
Minisztérium drákói szigorúságú megszorító intézkedésekre kényszerült, hogy a rendkívül
szűkös költségvetésből biztosítani tudja a Magyar Honvédség működőképességének
minimális szintjét [26/2012. (IV. 21.) HM utasítás] . A megszorító intézkedések egyik lényeges
eleme volt a létszámstop ismételt elrendelése, amelynek következtében több, mint 1.000 fővel
csökkent a Magyar Honvédség katona állománya, ezen belül is legnagyobb mértékben a
szerződéses állomány létszáma csökkent (495 fővel )

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóból is egyértelműen látszik, hogy a
közbiztonság javítását a Kormány csak a propaganda szintjén kezeli „legfontosabb nemzeti
ügyként”. Az előző évekhez hasonlóan a Kormány 2012-ben is tudatosan alultervezte a
Rendőrség költségvetését . Ennek következtében a Rendőrség már az év első néhány
hónapjában súlyos likviditási problémákkal szembesült, ami nyilvánvalóan rányomta
bélyegét a napi működésre is. A beszámoló szerint a „Rendőrség adósságállománya 2012 .
január hónapban meghaladta a 2,4 milliárd forintot, majd április hónapban elérte az 5, 8
milliárd forintot”. A működőképesség megőrzése érdekében a tartalék terhére a Kormány
kénytelen volt több alkalommal is jelent ős többlettámogatást biztosítani a rendőrségnek, ami
összességében meghaladta a 20 milliárd forintot . Az Allami Számvevőszék már a 2011 . évi



zárszámadáshoz benyújtott jelentésében is világosan rámutat arra, hogy a m űködési és
felhalmozási kiadások rendkívüli kormányzati elő irányzatból történ ő finanszírozása a tartalék
nem rendeltetésszerű felhasználásának minősül. Az évközi hektikus elvonások, majd a
tűzoltásként az utolsó pillanatban nyújtott többlettámogatások a Kormány költségvetés i
tervezésének teljes alkalmatlanságát mutatják, ami a költségvetési szervek számár a
lehetetlenné teszi tervszer ű , felelős gazdálkodás folytatását . Az Orbán-kormány kaotikus
költségvetési gazdálkodását jól példázza, hogy ugyanazon a napon 2012 . december 18-án két ,
a rendőrség költségvetését is érintő kormányhatározatot is kibocsátottak . A 1635/2012. (XII .
i8.) Korm. határozat 3,6 milliárd forintot zárolt a rend őrség költségvetéséből, miközben a
1633/2012. (XII. i8.) Korm. határozat 3,9 milliárd forintos többlettámogatás biztosításáró l
rendelkezett .

A zárszámadás számszer űen is alátámasztja, amit a közúti közlekedésben résztvevők eddig i s
gyanítottak, hogy a Kormány a rendőrség legfontosabb feladatának a bírságbevételek
növelését tekinti . A közlekedési morál Kormány által is elismert évek óta tapasztalható
javulásából, és a közúti közlekedésben résztvevők számának nyilvánvaló csökkenéséb ől (amit
az üzemanyag-fogyasztás jelent ős visszaesése is tanúsít) a közlekedési bírságok összegének
fokozatos mérsékl ődése következne. Ezzel szemben az objektív felel ősség alapján 2011-be n
beszedett 14,3 milliárd forinttal szemben a Kormány 2o12-re 16 milliárd forintos bevételt
irányzott elő . A kormányzati elvárást a Rendőrség maradéktalanul teljesítette : az objektív
felelősség alapján 16,09 milliárd forintot szedett be, miközben kiszabott 3,4 milliárd forin t
szabálysértési bírságot is . A szabálysértési feljelentések 94 %-át közlekedési szabálysérté s
miatt tették meg .

Miközben a pénzbehajtói szerepbe kényszerített Rend őrség 2012-ben napi likviditás i
problémákkal küszködött, addig a miniszterelnök személyes védelméért is felelős
Terrorelhárítási Központ ismét jelentős fejlesztéseket valósíthatott meg. Emellett személy i
állományának megerősítése céljából lom főt vezényeltek át a Rend őrségtől, és átvett a
Készenléti Rendőrségtől 32 db gépjárművet. Így a 876 fős állományú Terrorelhárítás i
Központ 249 darab gépjárművel rendelkezik, ami meglehetősen jó ellátottságot jelent a több i
rendészeti szervvel összehasonlítva .

Sajnos a Rendőrség mellett a többi rendészeti szerv sem részesült a Terrorelhárítási
Központhoz hasonló nagyvonalú költségvetési támogatásban . A büntetés-végrehajtás
támogatásának szerény növelése még a fogvatartotti létszám emelkedésével jár ó
többletfeladatok ellátására is csak szűkösen elegendő (a bv intézetek átlagos telítettsége elérte
a 137 %-ot!) . A költségvetési támogatás mértéke nem igazodott megfelelően az önkormányzati
tűzoltóságok államosításával és újabb hatósági jogkörök telepítésével hatalma s
gigaszervezetté növesztett katasztrófavédelmi szervezetrendszer szükségleteihez sem .

Az Orbán-kormány szakszerűtlen és felelőtlen költségvetési politikája 2012-ben tovább
rontotta a Magyar Honvédség és a rendészeti szervek működési feltételeit, ezért a Magya r
Szocialista Párt képvisel ői a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadását nem támogatják .

Budapest, 2013 . szeptemberii .

Ivánesik Imr e
alelnök



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

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

A 2012. év zárszámadása jól mutatja, hogy a kormány intézkedéseivel most is
a legszegényebbektől vett el forrásokat, annak érdekében, hogy azokat a
magasabb jövedelműeknek csoportosítsa át. Mindezek miatt a társadalmi
egyenlőtlenségek és a szegénység is n őtt az országban. A zárszámadási
beszámolót tekintve, elmondható, hogy a szegényellenes társadalompolitika eg y
újabb lenyomata fekszik előttünk.

Matolcsy György 2011 novemberében a 2012 . évi költségvetés parlamenti vitájában úgy
fogalmazott : „Magyarország 2012 . évi költségvetése, mint minden költségvetés, hűen kell
hogy tükrözze Magyarország kormányának politikáját és gazdaságpolitikáját. ” Matolcsy
György pontosan fogalmazott : a 2012. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-kormány
kiszámíthatatlan, megalapozatlan és dilettáns politikáját, így

• a költségvetést az elfogadását követ ően kilenc alkalommal kellett módosítani ,
• egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP, infláció, hiány, forint-árfolyam)

sem találtak el,
• tovább nőtt Magyarország lemaradása Európa centrumától és a régió s

versenytársaktól ,
• a családoktól, az emberekt ől újabb és újabb áldozatokat követelt, és a költségveté s

korábban soha nem látott mértékű megszorításokkal volt csak tartható .

Bár Matolcsy György a 2012 . évi költségvetési expozéját azzal fejezte be : „Ez a költségvetés
gyarapítja Magyarországot, gyarapítja a magyar embereket.”, 2012-ben jelentősen, 3,5%-
kal csökkent a reálkereset, a közszféra egyes területein, például a pedagógusok körébe n
egészen drasztikus mértékben . Eközben a kormány már 2011-ben több százmilliárd forinto t
adott a gazdagabbaknak, a fels ő adókulcs eltörlésével, amit folytatott 2012-ben az a
szuperbruttósítás részleges kivezetésével . Ezzel szemben az alacsonykeresetűektő l elvette az
adójóváírást, így sokaknak csökkent a nettó fizetése . A munkanélküli, rászoruló családoknak
járó ellátásokat, illetve a gyermekes családoknak járó pénzbeli családtámogatásokat ne m
emelte. Így 2012-ben az infláció miatt tovább folytatódott a támogatások reálérték -
csökkenése. A támogatások befagyasztása és a 4,2%-osnak tervezett infláció, továb b
csökkentette a juttatások értékét, miként az általános indoklásban is szerepel : „az infláció az
előzetesen tervezett értéket meghaladta, átlagosan 5,7%-kal voltak magasabbak az árak



2o12-ben, mint egy évvel korábban. Az infláció alakulásában döntő szerepet játszott az
áfakulcs 2 százalékpontos emelése ." Mindez többszázezer család mindennapi életét
nehezítették meg .

A családi adókedvezmény révén 184 milliárd forint támogatás jutott azoknak a gyermekes
családoknak, akiknek volt olyan jövedelműk, amelyből érvényesíteni tudták a kedvezményt .
Sajnos azonban több százezer család kimaradt ebb ől a lehetőségből .

Az egyéb családtámogatások, szociális juttatások azonban az el ő irányzottnál 35,7 Mrd Ft-
tal alacsonyabb összegben teljesült . A gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi
segélyben részesül ők kompenzációjára szánt elő irányzat megközelítőleg 59,i%-on teljesült .
Ez utóbbi azt mutatja, hogy a nagyon sokan elestek a kompenzációtól, feltehet őleg
információhiány, illetve a kompenzációs eljárás miatt .

A kormány a bölcsődékben bevezette a gondozási díjat, miközben a gyes összegét eg y
fillérrel sem emelte, az adókedvezményhez pedig családok százezrei nem jutnak hozz á
részben vagy egészben. Amit egészen három éve tagad a kormány. Még ha bővítik is a
rendszert, akkor is családonként több százezer forinttól estek el eddig azok a családok, aki k
csak hírből ismerték ezt az kedvezményt .

A gyermekszegénység egyre növekszik ma Magyarországon . Az UNICEF 2013-as jelentés e
megállapította, hogy a magyar gyermekek körében az elmúlt években n őtt a jóllétükben
veszélyeztetettek aránya, és jelenleg minden második gyermek nélkülöz valamilye n
szempontból .

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen, tehát az önkormányzat i
segélyezésre szánt forrásokból 40 milliárd forintot vontak el az év során, zárolások é s
átcsoportosítások miatt . Így, még a tervezettnél is kevesebb támogatás jutott a szegényeknek .
Kiemelendő , hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 8o%-ára csökkent az eddigi i00% helyett . Ez azt jelenti,
hogy csökkentették a segély összegét (22 800 forintra), miközben a viszonyítási alapna k
használt nyugdíjminimum továbbra sem emelkedett (28 500 forint) . Ez 18,4 milliárd forinttal
csökkentette az ellátásra szánt forrásokat . Olyan kiegészítő támogatások sem emelkedtek ,
mint a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó alapösszege (450 Ft/nm), vagy a
közgyógyellátás havi maximális kerete (12 ezer forint) .

A szociális szolgáltatások állami támogatása 2o12-ben sem emelkedett, így nem
emelkedett az idősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek fajlagos állam i
támogatása. Az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi és szociális intézménye k
támogatására (figyelembe véve a megyei fenntartású intézmények államosítását is) kb . i o
milliárd forinttal kevesebbet fordított a kormány, mint az előző évben. Eközben az egyház i
fenntartású intézmények kiegészítő támogatása majdnem ennyivel emelkedett az
elő irányzathoz képest .

Az elmúlt időszakban a munkanélküli segély folyósítási idejét és összegét is csökkentették .
Azóta, aki elveszíti a munkáját, az három hónap után ellátás nélkül marad . A közmunkáért
adható bért több ezer forinttal csökkentették . Akiknek nem jut még közmunka sem, azokna k
20%-kal csökkentették az ellátását, és megnehezítették a segélyekhez való hozzáférést . Ma
már egyre többen vannak azok, akik semmilyen állami segítséget nem kapnak . Közel
háromszázezer ember van, akinek se szociális se egészségügyi ellátása nincsen megoldva .
Feltehetően nekik nyugdíjuk sem lesz soha .

A különböző szigorítások és csökkentések miatt a munkavállalók már, ha beteg is inkáb b
dolgoznak. Nem véletlen, hogy a ténylegesen táppénzre fordított kiadások 22,6%-kal
alacsonyabbak (majd 13 milliárd forinttal), mint amit terveztek, de annál is 8 milliár d
forinttal, mint ami 2o11-ben a tényleges kiadás mértéke volt . Sőt, a szülők ma már akkor sem



mernek táppénzre menni, ha a gyermekük beteg, ezt mutatja az, hogy az erre fordítot t
kiadások majd i,8 milliárd forinttal, közel 5o%-kal kevesebb, mint amit terveztek .

A kormány ebben az évben megpróbálta a még megmaradt magánnyugdíj-pénztári tago k
vagyonát is megszerezni . Így újabb milliárdokat tudtak államosítani . De tudjuk, hogy a
magánnyugdíjrendszer államosításából befolyt közel háromezer milliárd forintot lényegébe n
már el is költötték . Pedig a választási kampányban még azt ígérte a Fidesz, hogy megvédi a
nyugdíjpénztári befizetéseket, a nyugdíjakat .

Egy tollvonással megszüntették a korhatár előtti nyugdíjakat, a meglévő ellátásokat
átnevezték, így több százezer ember „státusza” változott meg egyik napról a másikra . Sőt
vannak, akiknek még meg is adóztatják az ellátásukat (szolgálati járandóság) . A nyugdíjakat
az inflációval emelték ugyan, de mivel nem volt pontos a tervezés, ezért kiegészít ő
nyugdíjemelésre kellet sort keríteni .

De a rokkantnyugdíj asokat se hagyták békén : kétszázezer embernek kell újrakérelmezni e
ellátását, amit sok esetben csökkentettek vagy elvettek . Az érintettek számos juttatástól estek
el (pl : utazási kedvezmény, kedvezményes adózási feltételek) . A felülvizsgálatban érintettek
nagy része továbbra is kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen nem tudják, mikor kerül rájuk a
sor, és utána kapnak-e ellátást . Ehhez képest a kiadásokat sem tudták az általuk elképzelt
mértékben csökkenteni . Erre az ÁSZ is felhívta a figyelme : „A Konvergencia Program 2012-

re a rokkantsághoz és egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások átalakítása kapcsán
88,o Mrd Ft megtakarítást tervezett. A profiltisztítás miatt ezen kiadások 2012 . évtő l az E.
Alap finanszírozásába kerültek át . A becsült megtakarítással szemben csak 24,9 Mrd Ft
(28,3%) kiadás csökkenés jelentkezett. ”

Az esélyegyenlőség területén is alulteljesített a kabinet . Ezt mutatja az is, hogy a nők és
férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása 2o11-ben is csak ii millió
forintot (!) ért az esélyegyenlőségért felelős tárcának, 2o12-ben pedig már csak 1,5 millió
forintot. De a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatására i s
majd 200 millióval kevesebbet fordítottak 2012-ben, mint egy évvel korábban.

A krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatására 2c:$12-ben már
csupán ii millió forintot szánt a szociális kormányzat. Igy, a hozzátartozók közötti erőszak
(párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok ,
családtagok által elkövetett erőszak) miatt kialakult krízishelyzet következtében otthonuka t
elhagyni kényszerülők megsegítésére az előző évi forrásoknak már csupán io%-a (!) jutott .

A Nemzeti Szociálpolitikai Alap 2o12-ben került kialakítása, amely valójában egy ne m
létező szociális kassza, hiszen az ott szereplő ellátások sem céljukban, sem funkciójukban ,
elvükben nem alkotnak semmilyen rendszert . Egyszerűen a főbb szociális, családi ellátásokat
egymás alá vonták a nyugdíjas státuszuktól megvont ellátások soraival . Tekintve, hogy milyen
összegűek ezek az ellátások illetve, hogy miként jött létre, így ez inkább a szerzett jogok
elvételének szimbólumává vált : a nyomor kasszájává.

Mindezek miatt nem volt meglep ő , hogy a kormány intézkedései egyre nagyob b
szegénységbe és kilátástalanságba taszítják az ország lakosságát . A kormány egymillió
munkahelyet ígért, ehelyett csak a szegénységben él ők száma emelte .

A társadalmi folyamatokat jelző , szinte összes mutató, statisztika azt mutatja, hogy ross z
irányba mentek a dolgok 2o12-ben is . Nem véletlen, hogy bármilyen szegénység definíciót is
nézzünk, növekedett a szegénységben élők száma. A létminimumban élők száma ma már
meghaladja a négymillió főt. A TARKI 2012-re vonatkozó adatai is azt mutatják, hogy
jelentősen nőttek a jövedelmi egyenl őtlenségek is : legszegényebb és a leggazdagabbak
jövedelme közötti különbség több mint kilencszeres . A felső három jövedelmi tizedben élők
összes jövedelme négyszer akkora, mint az alsó három jövedelmi tizedben él ők összes
jövedelme. Nem véletlenül mondta meg már 2011 őszén a Magyar Szocialista Párt, a
költségvetés tervezete alapján, hogy 2012 az elszegényedés éve lesz .



Meg kell jegyezni, hogy az Állami Számvevőszék a költségvetés benyújtásakor ,
jelentésében több ponton bírálta a költségvetést : „A lassuló gazdasági növekedés, a 2012 . évi
költségvetési javaslatot megalapozó törvényi változások következtében véleményünk
szerint a tervezettnél jobban nő a szociálisan támogatásra szoruló egyének, családo k
száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten a pénzbeli szociális juttatások és az
ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatások összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os
– csökkentése kockázatos, az önkormányzatok részére biztosított 2012. évi költségvetési
előirányzat nem nyújt fedezetet a felmerülő igények kielégítésére. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatás 20%-os csökkentése a munkára ösztönző hatása mellett (a jelenleg i
öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összege 22 800 Ft/hó) a
közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban részesül ők
megélhetését nehezíti . ”

A Fidesz-KDNP kétharmada, Orbán Viktor és kormánya romba döntötték az országot :
nem teremtettek munkahelyeket és a szociális támogatások értékét is csökkentették . Számos
társadalmi csoportnak megnehezítették a mindennapi életét : a gyermekes családok, a
kiskeresetűek, a rokkantak és az idősek is egyre szűkösebben élnek . A kormány nem a
szegénység ellen, hanem a szegények ellen hozott súlyos intézkedéseket, ezzel továb b
mélyítette a szakadékot a gazdagok és a szegények között, valamint ezáltal is tovább
gyengítette a társadalmi szolidaritást.

Mindezeket figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésr ől
szóló 2011. évi CLXXXVIII . törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú
törvényjavaslatot az MSZP nem támogatja .

Budapest, 2013. szeptember 9 .



Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXgXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002 . számú törvényjavaslathoz

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 alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Továbbra sem lehet mihez viszonyítani, nem látható évtizedek óta, hogy pontosan mennyi az
ország vagyona . Ország leltár nélkül sem költségvetés, sem zárszámadást nem lehet készíteni ,
támogatni, hiszen nem lehet látni a valós csökkenést, növekedést .

Hiányoljuk az államháztartás adósságának teljes részletezését, úgy, mint ki a hitelez ő , milyen
alapkamattal, mennyi id őre .

Hiányoljuk a központi költségvetési szervek,

	

a közhasznú alapítványok
közpénzfelhasználásának részletezését, átláthatóságát .

Véleményünk szerint nem az Állami Számvev őszék feladata, hogy a szakmai kritika mellé
megfogalmazza a magyarázatokat, annál inkább elvárható lenne, hogy tömören, röviden ,
világosan és egyértelműen, közérthetően mondjon véleményt a költségvetésről, a
zárszámadásról .

Nem átlátható és egyértelm ű , hogy egy-egy hiba, probléma miből adódik. Például az EMM I
esetében a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a céltól eltérő felhasználást állapított meg,
valamint szintén az EMMI fejezetnél a PHARE programoknál 238,5 M Ft elszámolásával
kapcsolatban merültek fel hiányosságok . Nem derül ki, hogy csupán számszaki problémáról
vagy jogszabályba ütköző cselekményről van szó, valamint az sem, hogy egy-egy hiányossá g
kezelése során milyen intézkedés történt .

Nem tartjuk elegend őnek azt, hogy 900 működő intézményből csupán ioo intézmény
auditálására került sor.

Elfogadhatatlanak tartjuk azt a gyakorlatot, hogy egyes minisztériumok nem teljesítették
időben a rendeletalkotási kötelezettséget, melyből 7rel; ►~ MI-hez tartozott .

Budapest, 2013 . szeptember lo.



Az Országgyű lés
Ifjúsági, szociális, családügyi é s

lakhatási bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CL :VIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során
kisebbségben maradt tagjaként — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyű lés i
határozat 77. § (4) bekezdése alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő :

Az LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint a szociális területet érintő
megszorítások politikája a tavalyi év költségvetés alapján is folytatódott . A
társadalompolitikai területekről való forráskivonás már a kormányváltás előtti években
megindult, de a negatív tendencia 2oio-től még inkább felerősödött . Ezek a folyamatok az
LMP által vallott társadalmi célkitűzésekkel ellentétesek, szükségesnek tartju k
megváltoztatásukat, a társadalompolitikai területeket érintő érdemi forrásbővítését. Ezt a
fordulatot a tavalyi évi költségvetés sem hajtja végre .

A 2012. évi költségvetésről szóló zárszámadás alapján a nemzeti össztermékb ől való
részesedéseket nézve a társadalompolitikai területekr ől tovább folytatódott a forráskivonás .
Az államháztartás konszolidált kiadásait a GDP százalékában és pénzforgalmi szemléletbe n
mutató adatok szerint bár a 2012 . évi elő irányzathoz és a későbbi módosításhoz képest a jóléti
funkciók részesedése kedvezőbben alakult, az előző évekhez képest mégis további csökkenést
szenved el . Az összes jóléti funkcióra 2olo-ben a GDP 31,11%-át költötte az államháztartás ,
2011-ben már csak 30%-ot, 2012-ben szintén tovább folytatódott a negatív tendencia : a
tavalyi teljesítés 29,2% .

Az államháztartás összes kiadását tekintve a kormányváltás évében mért 61,5%-ához képest a
jóléti funkciók részesedése 58,9%-ra csökkent . Ez az arány bár magasabb a tavalyi évhez
képest, de a kiadások nagysága és szerkezete egyaránt alkalmatlan arra, hogy megállítsa a
felerősödő elszegényedési folyamatokat és visszafordítsa az egyenlőtlenségek növekedését. A
jóléti funkciók leépülése a társadalmi kohézió gyengítésén keresztül Magyarorszá g
versenyképességét és a gazdasági fejlődését is visszafogja .

A jóléti funkciókon belül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások f őcsoport GDP
arányos teljesülése a 2010 . évi 17,51%-ról 2011-ben már csak i6,8%-ot mutat, és ez az
alacsony arány teljesült a tavalyi év tekintetében is .

Korábban is kritizáltuk és most is el kell mondanunk, hogy bár a szociális célú kiadások a
sorozatos megszorítások terhét viselik, az eleve visszafogottan tervezett kiadási elő irányzatok
a tavalyi évben is több esetben alulteljesültek . Ez azt jelenti, hogy még a szűkös lehetőségeket



sem sikerült teljes körűen kiaknáznia a magyar államnak a szociálpolitikai célo k
érvényesítésekor. Az Állami Számvevőszék (ASZ) jelentése kiemeli többek között, hogy a
családtámogatások, szociális juttatások az el őirányzottnál 35,7 Mrd Ft-tal alacsonyab b
összegben teljesültek .

A szociális szakosított szolgáltatások államosítását az LMP több szempontból is er ősen
kritizálta. Kifogásaink egy részét az ÁSZ jelentés is megerősíti, hiszen az önkormányzatoktó l
átvett intézményhálózat finanszírozása a szükségesnél továbbra is jóval alacsonyabb, a nap i
működés is problémákat jelent . A forráshiány mellett a működés és a gazdálkodás stabilitása
a folyamatosan változó jogi környezet miatt sem biztosított .

Budapest, 2013 . szeptember 9.
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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Kisebbségi vélemén y

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyű lés Mezőgazdasági bizottságának a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt tagjai – az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló országgyű lési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő :

MSZP Képviselőcsoportjához tartozó tagok véleménye az alábbiakban
foglalható össze:

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012 . évi tevékenységének stratégiai hátterét a Kormány álta l
elfogadott Nemzeti Vidékstratégia és annak végrehajtási keretprogramja, a Darányi Igná c
Terv biztosította . A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életmin őségének
javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- é s
élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot ,
valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul. Erről szólt a Fidesz
2oio-es választási programja, ezt ígérte Orbán Viktor 2010-ben a magyar vidéknek .

Ezzel szemben 2012-ben is azt láttuk, hogy rossz adópolitikával hátráltatja a kormány a
vidékstratégia nemzeti programjainak megvalósítását, lehetetleníti el a vidéki vállalkozását ,
elhibázott törvénykezéssel veszélyezteti a vidéki munkahelyeket . A kiszámíthatatlan, gyakran
változó jogi és pénzügyi feltételrendszer visszafogta a vállalkozók fejlesztési lehet őségeit, amit
tovább nehezített a hitelszűke, valamint az ország és az ágazat tőkevonzó-képességének
csökkenése .

2012-ben a Fidesz tudatos vidékrombolása, valamint a kormány okozta gazdasági é s
társadalmi csak rontotta a magyar vidék helyzetét . Számos gazdasági vállalkozás, üzem ment
tönkre, a folyamatos elvándorlás drámaian gyengíti a helyi gazdaság fejlődésének
lehetőségeit. Vidéken a bérek folyamatosan csökkennek, növekszik az infláció, ninc s
munkahely. Nőtt a családok kilátástalansága, gyermekek éheznek, fáznak .

Az Európában rekord mértékű , 27%-os ÁFA, valamint a különadók tovább rontották az
élelmiszer-ipari ágazatok jövedelmezőségét, és egyre nagyobb az ÁFA-csalás mértéke a
húsiparban, valamint a zöldség- és gyümölcs ágazatban . A kialakult helyzet tarthatatlanságát
egyértelműen jelzik a húsiparban elkezdődött felszámolások is .

A második Orbán-kormány úgy tűnik, tudatosan teszi tönkre a vidéki foglalkoztatás gerincét
adó élelmiszeripart, és az ezt kiszolgáló állattenyésztést . A 2012-ben elindult állam i
földbérlettel kizárólag a barátaikat segítik. Azt láttuk az elmúlt évben, hogy a helyben lakó
gazdálkodók helyett fideszes tetőfedők, műkörmösök és politikai haverok jutnak állam i
termőföldekhez. A Fidesz a politikailag irányított állami földbérleti pályázatokka l
állattartóktól, öntözési infrastruktúrával berendezett gazdaságoktól és m űvelés i
eszközrendszerrel felszerelt gazdaságoktól veszi el a term őföldet. Ezzel a helyben élő
tisztességes gazdálkodók rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, miközben a havero k
tisztességes megélhetéshez jutottak .



Az előző esztendó'ben, évszázados léptékben is rendkívüli mértékű aszály sújtotta a magyar
mezőgazdaságot . Ezért is megdöbbent ő , hogy a kormány nem adott pluszforrásokat a károk
enyhítésére, így még nehezebb helyzetbe került sok száz termelő hazánkban .

2012-ben egyre nehezebb helyzetbe kerültek a magyar falvak, kistelepülések és nagyközsége k
is. Leépültek, kiürültek az önkormányzatok, a legtöbb helyen alig m űködik a
tömegközlekedés, nem épültek új utak. A legtöbb helyen ma már fejlesztésekre sincs pénz, a
vidéki önkormányzatok utolsó tartalékaikat élik fel . 2012-ben tovább csökkent az alapvető
állami intézmények, az oktatási-nevelési intézmények elérhetősége, jelent ősen romlott a
vidéki egészségügyi, orvosi ellátás is .

A közmunka program csak látszólagos megoldás a vidéki foglalkoztatás javításában .
A közmunka nem teremt tartós munkahelyeket, csupán ideiglenes jelleg ű munkavégzés t
biztosít . Jelen formájában sokkal inkább tekinthet ő a segélyezést kényszerfoglalkoztatással
összekötő rendszernek, mintsem a helyi gazdaságfejlesztés eszközének. Megalázó ,
kiszolgáltatott viszonyokat teremt, gazdasági hasznossága er ősen megkérdőjelezhető .
Kísérletet sem tesz a különbségek mérséklésére. Sokszor kimondva is megjelenik az
alapvetés, hogy a leszakadókra, kirekesztettek integrálására fordított er őforrások csak
elvonják a forrásokat a versenyképesebbek helyzetbe hozásától .

Összességében megállapítható, hogy az Orbán-kormány 2012-ben folytatta tudato s
rombolását a magyar vidéken . 2012-ben sem teljesültek a Fidesz 2olo-es ígéretei,
folytatódott a választók megtévesztése, a megszorítások politikája, a szakmai, civil é s
érdekvédelmi szervezetek, valamint a társadalmi párbeszéd leépítése. Éppen ezen okok miatt
az MSZP a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló T/12002. számú törvényjavaslatot általános vitár a
nem tartja alkalmasnak és nem támogatja .

Jobbik Képviselőcsoportjának álláspontja :

A 2012. évi központi költségvetés VM fejezetében található számadatok tanúsága szerin t
ebben az évben sem sikerült a magyar mezőgazdaság szerkezetét a kívánatos irányban
kellőképpen javítani. Továbbra is jelentős az arányeltolódás a növénytermesztés és
állattenyésztés teljesítményét tekintve . Hasonlóan igen kedvezőtlen a feldolgozott magasabb
hozzáadott értéket jelentő élelmiszerek aránya az exporton belül . Ez összefügg az import
belső szerkezetével, ahol viszont a magasan feldolgozott fogyasztásra kész termékek aránya a
magasabb. Mindez az ország kiszolgáltatott helyzetét tükrözi és részben arra is választ ad ,
hogy miért nem sikerült a kormánynak – ígéretei ellenére – vidéken a versenyszfér a
munkahelyteremt ő képességére kedvező hatást gyakorolni .
A tervezetből az is világosan kit űnik, hogy a kormány – a rendszerváltás óta megoldatlan
probléma – az osztatlan közös tulajdon kiméretése vonatkozásában sem tudott el őre lépni .
Az adott évben beadhatták ugyan igényüket az érdekeltek, de a költségvetésben az abban a z
évben erre a célra elkülönített 500 millió forint túlnyomó része a Nemzeti Kataszter nevű
Kft-nél landolt egy ún . pilot projekt költségeinek fedezetül szolgálva .

Összességében a tervezet jól tükrözi, hogy a mez őgazdaság potenciálját még mindig nem
sikerült kellőképpen kihasználnunk, melynek többnyire az az oka, hogy az EU bels ő piacán
csak a periféria országokra jellemző alapanyag beszállítói szerepet tudtuk megszerezni .
Ennek leküzdése érdekében a tervezet számaiból kiindulva azonban megfelel ő akcióterveket
lehet megalapozni.

Budapest, 2013 . szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának a törvényjavaslat általános vitár a
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 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is igazolja, hogy az Orbán-kormány
kiszámíthatatlan és dilettáns költségvetési politikát folytat . A 2012. évi költségvetést az év
folyamán kilenc alkalommal kellett módosítani, a költségvetési tervezés alapjául szolgál ó
egyetlen gazdasági mutató sem bizonyult megalapozottnak. A hibás tervezés következtében a
legtöbb költségvetési fejezetnél a Kormánynak jelentős elvonásokat kellett végrehajtani .

Mindezek a problémák a nemzetbiztonsági szolgálatok működési feltételeire is jelent ős
hatással voltak. A beszámolóból kiolvasható, hogy a több éve tartó folyamatos forráselvoná s
következtében a nemzetbiztonsági szolgálatok csak rendkívül szigorú takarékosság i
intézkedések mellett voltak képesek megőrizni működőképességüket. A Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat gazdálkodását bemutató beszámoló már azt is jelent ős eredménynek értékeli ,
hogy „az egyre szűkülő költségvetési lehetőségekre figyelemmel az NBSZ folyamatosan é s
zökkenőmentesen tudta biztosítani az alkalmazott eszközrendszerek m űködőképességét,
fenntartotta a műveleti szakterületei folyamatos rendelkezésre állását, szűk keretek között
fejlesztette műveleti képességeit”. A szolgálatok eleve szűkös költségvetési előirányzatait az év
folyamán még tovább csökkentették . A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségvetéséből 450

millió, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól 265,9 millió forintot vont el a fejezetgazda ,
míg az Információs Hivatalnál 120 millió forint előirányzat csökkentést hajtottak végre . Az
Állami Számvevőszék is megállapította jelentésében, hogy „a gazdálkodást jelentősen
befolyásolta, hogy az irányító szervek - az Áht.-ban biztosított hatáskörükben - a
költségvetési szervek előirányzatain keletkező megtakarítás terhére az NBSZ-nél 450,0 M
Ft, az AKI-nál 6o,o M Ft és a KNBSZ-nél 270,0 M Ft előirányzat-elvonást alkalmaztak . A
KNBSZ-nél az elvonás teljes összegében a dologi el őirányzatokat érintette .”



Összességében megállapítható, hogy az Orbán-kormány szakszerűtlen és felelő tlen
költségvetési politikája 2012-ben tovább rontotta a nemzetbiztonsági szolgálatok m űködési
feltételeit, ezért a Magyar Szocialista Párt képvisel ői a 2012 . évi költségvetés végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat elfogadását nem támogatják.

Budapest, 2013 . szeptember
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Az Országgyűlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 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. V (4) bekezdés e
alapján — az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

A Nemzeti összetartozása bizottsága Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjának

véleménye szerint a benyújtott törvényjavaslat nem felel meg a teljesség számviteli elvének .

Sajnálatos módon a kormány három év alatt sem volt képes elkészíteni az

„Országleltárt” (nem mellékelte annak kivonatát), ami nélkül továbbra sem lehet tudni ,

mennyi (mennyit gyarapodott vagy fogyott) az állam ingatlan és ingó vagyona, tulajdon i

részesedése bel-és külföldi vállalkozásokban . Szintén nagy problémának mutatkozik, hogy a

kormány a közalapítványok, közhasznú szervezetek közpénz-felhasználásáról sem számolt be .

Az általános kritikák sora természetesen nem fejez ődött be, azonban a további aggályo s

pontokat a frakció az általános vitában fejti majd ki .

Az összehasonlíthatóság, átláthatóság nem biztosítható a jelenlegi költségvetési

formában, amelynek egyik legjobb példája a határon túli támogatási rendszer. A Bethlen

Gábor Alapon kívül több pályázati lehet őség van a határon túliak számára, az Ember i

Erőforrások Minisztériuma, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a

Külügyminisztérium illetve a Miniszterelnökség is biztosít forrásokat a jelzett célokra, sajá t

támogatási politikájukat azonban nem hangolják össze . Ez a tény – amelyre a Jobbik már a

korábbi években is felhívta a figyelmet - nemzetpolitikai szempontból ellehetetleníti eg y

valóban egységes támogatási stratégia kidolgozását. A Jobbik többször hangsúlyozta, hogy az

egységes támogatási rendszer hiányában a kiutalt összegek több esetben követhetetlenek, am i

a határon túli magyarság érdekei ellen szól, és a zavarosban halászást segítik csak el ő .

A Jobbik Magyarországért Mozgalom úgy véli, hogy a külhoni magyarság

drasztikus fogyásának megállítása, az intézményeink fenntartása és a nemzeti értékein k

megőrzése



érdekében valóban egységes és osztatlan támogatási rendszert kell kidolgozni, amely világo s

és politikamentes nemzetpolitikai stratégia mentén működik a jövőben.

Az ÁSZ hatályos szakmai szabályzata (Ellenőrzési Elvek és Standardok, 2008 . május

30) szerint „A jelentéseket tárgyszer űen, tömören, világosan és közérthetően kel l

megfogalmazni .” Ennek a követelménynek a napirenden lev ő jelentés nem felel meg . Sok

benne a ballaszt, homályos a nyelvhasználat . Nem világos (túlburjánzó) az ellenőrzési cél .

Helyenként – mintegy átvéve a kormány szerepét – az ÁSZ magyarázza a számok alakulásá t

(igyekezve minél kedvezőbb színben feltüntetni a kormányzati munkát) ahelyett, hogy azt

tenné egyértelművé, korrektek-e a zárszámadás adatai . Máshol a bázishoz (2011) viszonyít

(ami most nem feladata) azt bizonygatva, hogy mennyit javult a helyzet a korábbihoz képest .

A fentiek figyelembe vételével a törvényjavaslatot (és a hozzá kapcsolódó jelentést )

nem tudjuk elfogadni .

Budapest, 2013 . szeptember 11 .

Szávay István

Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom



Az Országgyűlés
Oktatási, tudományos és kutatás i

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. 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 rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat 77. § (4)
bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő :

Az LMP nem tud támogatni egy olyan zárszámadást, mely szerint az oktatás területét érint ő
megszorítások politikája a tavalyi év költségvetés alapján is folytatódott .

A társadalompolitikai területekről való forráskivonás már a kormányváltás előtti években
megindult, de a negatív tendencia 2010-tő l még inkább felerősödött. Ezek a folyamatok az
LMP által vallott társadalmi célkitűzésekkel ellentétesek, szükségesnek tartjuk
megváltoztatásukat, a társadalompolitikai területeket érint ő érdemi forrásbővítését . Ezt a
fordulatot a tavalyi évi költségvetés sem hajtja végre .

A 2012 . évi költségvetésről szóló zárszámadás alapján a nemzeti össztermékb ől való
részesedéseket nézve a társadalompolitikai területekrő l tovább folytatódott a forráskivonás .
Az államháztartás konszolidált kiadásait a GDP százalékában és pénzforgalmi szemléletbe n
mutató adatok szerint bár a 2012 . évi elő irányzathoz és a későbbi módosításhoz képest a jólét i
funkciók részesedése kedvez őbben alakult, az előző évekhez képest mégis további csökkenést
szenved el . Az összes jóléti funkcióra 2010-ben a GDP 31,11%-át költötte az államháztartás ,
2011-ben már csak 30%-ot . 2012-ben szintén tovább folytatódott a negatív tendencia : a
tavalyi teljesítés 29,2% . Az államháztartás összes kiadását tekintve a kormányváltás évébe n
mért 61,5%-ához képest a jóléti funkciók részesedése 58,9%-ra csökkent .

A jóléti funkciókon belül az oktatási tevékenységek és szolgáltatások főcsoport kapcsán i s
ugyanezek a káros folyamatok látszanak . A főcsoport GDP arányos részesedése 2010-be n
még 5,88% volt, ez az arány folyamatosan csökkent, a 2012-es teljesítés már csupán 5,1%-o t
mutat. Hasonló zsugorodásról tanúskodnak az államháztartás összes kiadásainak bels ő arányai
is, hiszen míg az összes államháztartási kiadás 11,6%-át tette ki az oktatási főcsoport 2010 -
ben, addig ez ma már csupán 10,3%, amely még az el őző éveknél is kisebb részesedés. Mind
a GDP arányos, mind pedig az összes kiadáson belüli csökkenés külön-külön is megfigyelhet ő
az egyes oktatási csoportok esetében.



A társadalompolitikai területekről való forráskivonás, így az oktatás területét érintő
megszorítások egyrészt összhangban állnak a Kormány emberi erőforrásokkal kapcsolato s
politikájával, másrészt praktikus célt is szolgálnak, hiszen az adósságcsökkentést „segítik” . Ez
utóbbi célkitűzés az oktatás esetében a Széll Kálmán 2 .0 megszorító tervben foglaltakna k
megfelelően a tavalyi évben az el őre meghatározott menetrendnek megfelel ően teljesült . Ezt
kiemeli az Állami Számvevőszék Magyarország 2012 . évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentése (ÁSZ jelentés) is . Az oktatási területen
végrehajtott megszorításokat az LMP semmilyen esetben sem támogatja .

Az LMP nem értett egyet a felsőoktatási intézmények finanszírozási rendjének
megváltoztatásával sem, továbbá a támogatott hallgatói státusz helyett az állami ösztöndíja s
képzési forma bevezetésével, hiszen miként az ÁSZ jelentése is kiemeli, mindez a
felsőoktatási költségvetési el ő irányzatok jelentős csökkentésével járt .

Az LMP nem tudja támogatni a társadalompolitikai területeket, ezen belől az oktatást érintő
megszorítások politikáját . A zárszámadásban vizsgált szakpolitikai változtatások többsége
ennek a forráskivonásnak ágyaz meg, amit elutasítunk . Nincs minőségi, a társadalmi
egyenlő tlenségek felszámolásában közreműködő közoktatás és nincs minőségi, a társadalmi
felemelkedés lehet őségét mindenki számára egyformán biztosító felsőoktatás a folyamato s
költségvetési megszorítások mellett .

Budapest, 2013. szeptember 10
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Az Országgyűlés Önkormányzat i
és területfejlesztési

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési 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 alább i
kisebbségi véleményt terjesztik elő :

A Magyar Szocialista Párt képviselői nem találták általános vitára alkalmasnak a 2012 . évi
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, mert a zárszámadásból hiányzik a
célszerűség és az átláthatóság követelménye, a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásáva l
nem a valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2012. évi költségvetés végrehajtása
során .

A 2012 . évi költségvetés h űen tükrözte az Orbán-kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan
és dilettáns politikáját. A költségvetést az elfogadását követően kilenc alkalommal kellett
módosítani, egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot sem találtak el, tovább n ő tt
Magyarország lemaradása a régiós versenytársaktól, a költségvetés korábban soha nem látot t
mértékű megszorításokkal volt csak tartható .

A megalapozatlan és kiszámíthatatlan politikát igazolja az önkormányzati rendsze r
finanszírozásának problémája is . Az elmúlt 20 év legnagyobb megszorítását szenvedte el az
ország és ezen belül a helyi önkormányzatok közvetlenül és áttételesen is a szociális területe n
és egészségügyben történt megszorításokon keresztül . A Kormány, mint már az elmúl t
években sokszor ismét az önkormányzatokra tolta rá a problémát, akik ezzel nem tudtak
megbirkózni . Ezt igazolja az, hogy a források pótlására nem egy önkormányzatnál kellet t
helyi adókat, közszolgáltatások díjait emelni 2012-ben.

Az önkormányzatok rossz pénzügyi helyzetét mutatja, hogy a települések számos esetben
kaptak kiegészítő forrásokat arra, hogy működésüket biztosítani tudják . Az előre tervezetthez
képest több mint 13,7 milliárd forinttal nőtt ez az elő irányzat, összesen 38,6 milliárd forintra ,
amelyből 1743 önkormányzat kényszerült külön támogatásra ahhoz, hogy működését
biztosítani tudja. Mindezen felül két alkalommal kaptak egyedi döntés alapján megítél t
támogatást önkormányzatok, 50 település 36,3 milliárd forint támogatást kapott .
Ezek is azt bizonyítják, hogy a Kormány nem megfelel ően tervezte az alrendszer
költségvetési igényét, a források alultervezettek voltak 2012-ben .



Összességében elmondható, hogy a helyi önkormányzatok sorsa h ű tükre volt 2012-ben a
Kormányzat rossz politikájának

A fentiekre tekintettel a bizottság szocialista tagjainak véleménye szerint a törvényjavaslat
nem bocsátható általános vitára.

Budapest, 2013 . szeptember 11 .
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Az Országgyűlés Önkormányzati
és területfejlesztési

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslatho z

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról történő 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 :

Az európai uniós források felhasználása eredetileg 1567,4 Ft értékben vol t
megállapítva, ugyanakkor az valójában csak 1o88,5 milliárd Ft érkezett meg, amelynek
oka – az előterjesztés szerint is – az, hogy több szabálytalanságot tártak fel az Európai
Uniós hatóságok időközben. Ezek a veszteségek elsősorban a KEOP, TAMOP és a KOZOP
operatív programok projektjeit érintik . Ezek közül a KEOP különösen is jelentős magyar
hozzájárulást tartalmaz, úgy kormányzati, mint önkormányzati illetve lakossági önerő
formájában . Igy ezen visszásságok feltárásához kiemelt közérdek fűződik. Sajnálatos
azonban, hogy ez nem történt meg sem a kormányzati szervek, a b űnüldöző hatóságok, sem
pedig az ASZ részéről . A Jobbik Magyarországért Mozgalom korábban több ízben ,
különböző formákban már kezdeményezte az európai uniós források felhasználásának
átfogó felülvizsgálatát, tekintettel arra is, hogy a 2007-2013-as programozási id őszakra
jutó közel 8200 milliárd Forintos keretösszegből a mai napig csak 4200 milliárdot sikerül t
felhasználni, ami miatt fél ő, hogy nagy összeget veszíthet el véglegesen az ország. Tovább i
- szabálytalanságból eredő – kár elfogadhatatlan .

Elfogadhatatlannak tartjuk továbbá azt a mintegy 15 milliárd Forintos
árfolyamveszteséget, amely a támogatási összeg igénylése és annak kifizetése között i
időszakban következik be . Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben ilyen
jogcímen ne érhesse veszteség Magyarországot, a magyar adófizet őket.

Az ÁSZ vélemény tartalmazza azt a rendkívül sajnálatos helyzetet, miszerint az NF Ü
támogatást nyújt ún. nem átlátható – tehát offshore – cégeknek is, azon nagyon elítélend ő,
hanyag gyakorlat által, hogy nem ellen őrzi kellő és elvárható gondossággal az érintet t
gazdasági társaságok vonatkozó nyilatkozatait. Igy fordulhat el ő, hogy állami megbízások
alapján, európai uniós pályázati pénzek milliárdjai vándorolnak adóparadicsomokba .

Mindezek alapján nem támogatjuk a törvényjavaslat elfogadását .

Budapest, 2013. szeptember 1o .
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Az Országgyű lés
Sport- és turizmusbizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 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 Magyar Szocialista Párt képvisel ő i nem találták általános vitára alkalmasnak a 2012 . évi
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, mert a zárszámadás indokolása a konkrét
adatok figyelmen kívül hagyásával nem a valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a
2012 . évi költségvetés végrehajtása során .

A 2012. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan
és dilettáns politikáját . A költségvetést az elfogadását követően kilenc alkalommal kellett
módosítani, egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot sem találtak el .

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Állami Számvevőszék jelentése egyáltalán nem
foglalkozik a sporttal és a turizmussal . Az elmúlt években jelentősen megváltozott a két
terület forrásainak mértéke, ezért kiemelten fontos lenne, hogy a két terület költségvetés i
forrásainak felhasználásának tanulságai, - kiemelten a TAO-s pénzek felhasználására -
megjelenjenek az Állami Számvev őszék jelentésében is .

A sport területén tényként kell kezelnünk, hogy 2012-ben a korábbi évekhez képest töb b
forrással gazdálkodhatott a terület, köszönhető ez a TAO- kedvezmény rendszerének
bevezetésével, illetve annak, hogy 2012 olimpiai év volt .
Ugyanakkor el kell mondjuk, hogy a kormányzat arányaiban még így is túl kevés összege t
fordít a diák- és szabadidősport tevékenységekre, véleményünk szerint ezen a területen b őven
van mit pótolni .
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2012-ben a Kormány több milliárd forintot költött
labdarúgó stadionok építésére, míg más létesítmények fejlesztésére csak ezen pénze k
töredékét fordította .
A TAO- kedvezmény rendszerérő l általánosságban elmondható, hogy pozitívan hatott a sport
területére, ugyanakkor jelentős aránytalanságokat szült, mivel csak az öt látvány-csapatsportra



vonatkozik, ezért javasoljuk, hogy minél előbb kerüljön sor más sportágak bevonására is, mer t
az idő múlásával kialakuló aránytalanságokat hosszú évek alatt lehet csak rendezni .

A turisztikai célelőirányzat nagyobb részét 2012-ben is a Forma-1 támogatása jelentette, ezér t
nem mutat valós képet a turizmus ágazat támogatása, hiszen csak ezen támogatási össze g
miatt magasabb az el ő irányzat a korábbi évekhez képest .
Valójában azt látjuk, hogy a Fidesz kormány ígéreteinek ellenére semmivel sem szán többet a
turizmus fellendítésére, mint az előző időszakok kormányai .
Eszerint mintegy 5 milliárd forintot fordítottak a nemzeti turisztikai marketing támogatására ,
amely az előző évekhez képest is csak a szinten tartásra elegendő , sehol nem látjuk a beígért
forrásokat, a turizmus kiemelt ágazatként való kezelését .
Továbbra sem láthatjuk, hogy a Magyar Turizmus Zrt. milyen bels ő felosztásban használja fel
a rendelkezésre álló forrásait, nem látjuk azt, hogy miként oszlik meg a fenntartási ,
üzemeltetési költség, a ténylegesen turizmusra költött költségekhez viszonyítva .

A fentiekre tekintettel a bizottság szocialista tagjainak véleménye szerint a törvényjavasla t
nem bocsátható általános vitára .

Budapest, 2013 . szeptember 11 .

MSZP



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, az
MSZP képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő:

A 2012. évi költségvetés igazságtalan adóváltoztatásokra és az elmúlt 20 év

legnagyobb megszorításaira épült, amelynek keretében a korábban ígért adócsökkenté s

helyett megemelték egyebek mellett az ÁFA-t, az EVA-t, a jövedéki adót, az illetékeket ,

a bírságokat, bevezettek nyolc új adót és csökkentették a szociális kiadásokat .

A 2012 . évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat egyértelm ű bizonyítéka annak, hogy az

Orbán-kormány eleve rosszul tervezte meg a 2012 . évi költségvetést, az másfél hóna p

után megbukott, és év közben még kilenc alkalommal módosításra szorult . Míg 201 1

novemberében a finanszírozási kockázatok csökkentése érdekében Orbán Vikto r

kormányának az IMF segítségét kellett kérnie – és amely segítségkérés azonban végül

nem volt elegendő annak elkerüléséhez, hogy a magyar állampapírokat bóvli

(befektetésre nem ajánlott) kategóriába minősítse le a három nagy hitelminősítő –, a

nemzetközi gazdasági környezet javulása miatt végül 2012-ben sem jött létr e

megállapodás az IMF-fel . Az Orbán-kormány a piacról finanszírozta a lejár ó

államadósság kifizetését, de az IMF-kamatszintnél drágábban .

Matolcsy György 2011 novemberében a 2012 . évi költségvetés parlamenti vitájában úg y

fogalmazott : „Magyarország 2012. évi költségvetése, mint minden költségvetés, h űen

kell hogy tükrözze Magyarország kormányának politikáját és gazdaságpolitikáját . ”

Matolcsy György pontosan fogalmazott : a 2012 . évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-

kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan és dilettáns politikáját, így

• a költségvetést az elfogadását követően kilenc alkalommal kellett módosítani,



• egyetlen makrogazdasági tervezési célszámot (GDP, infláció, hiány, forint -

árfolyam) sem sikerült eltalálni ;

• tovább nőtt Magyarország lemaradása Európa centrumától és a régió s

versenytársaktól ,

• a családoktól és a vállalkozásoktól újabb és újabb áldozatokat követelt, és a

költségvetés korábban soha nem látott mértékű megszorításokkal volt csak

tartható .

Bár Matolcsy György a 2012 . évi költségvetési expozéját azzal fejezte be : „Eza

költségvetés jiyarapítja Magyarorszájiot, gyarapítja a magyar embereket.”, ehhez képest

2012-ben jelentősen csökkent a reálkereset, a közszféra egyes területein, például a

pedagógusok körében egészen drasztikus mértékben .

Összefoglalva tehát azt eredményezte, hogy 2012-ben a szegények még szegényebbe k

lettek, miközben a gazdagok adóterhei csökkentek .

A zárszámadás indokolása az évet ennek ellenére sikeresnek igyekszik beállítani, a z

egyértelmű kudarcokkal kapcsolatos felelősséget pedig az előző kormányzatra, illetve az

Európai Unió gazdaságában bekövetkezett változásokra próbálja hárítani .

• A GDP alakulása jól jellemzi az elhibázott gazdaságpolitikát . Az előző
kormányzat sikeres válságkezelése, a stabilizálás eredménye megindította a z

országot a növekedés útján, majd az új kormány a korábbi pályáról elfordította az

irányt, aminek Magyarország azóta is fizeti az árát . 2012-ben recesszióba került a

magyar gazdaság . A gazdasági növekedés 2012-ben az eredetileg tervezett plusz

1,5% helyett mínusz 1,7%-os lett . (A külgazdasági kapcsolatok szempontjából

jelentős Németország, és Ausztria, valamint a régióbeli országok közül Szlovákia ,

Románia és Lengyelország gazdasága is bővült 2012-ben.) Az elrugaszkodá s

költségvetése gazdasági zuhanást eredményezett .

• A költségvetés hiányának a GDP-hez képest 1,9%-os mértékének alakulásában

meghatározó szerepe volt a mintegy 1100 Mrd forintos megszorító csomagoknak .

• A látszólag nem a magánszemélyeket terhel ő különadók beépültek az árakba, é s

ahogy ez mindig is szokott lenni, végül a lakosság fizette meg a bankokra, a

távközlési és energiaszektorra, kiskereskedelmi szektorra, biztosítási szektorr a

kivetett sarcokat . Az infláció ennek megfelelően nem is a 3,5 %-os szint körül

alakult, annak mértéke az év egésze tekintetében 5,7 % volt .

• Az infláció alakulására bizonyosan hatott a kormánypárt vezető politikusaina k

számos nyilatkozata, illetve a kormányzat egyes intézkedései is (adóemelések ,

IMF megállapodás „lebegtetése"), amely komoly forintárfolyam-romlást (268

Ft/Euro helyett 289,4 Ft/Euro éves átlagárfolyam) váltott ki, illetve jelent ő s



veszteségeket okozott az adósságon keresztül az államnak, az adósi pozíciókba n

lévő vállalkozásoknak és devizaadós magánszemélyeknek .

• Így lett a bruttó államadósság GDP arányosan 2012 végére 79,2%, amel y

magasabb az eredetileg tervezettnél (nominálisan 22 373 Mrd forintra n őtt) .

Pedig a Széll Kálmán-terv 75,5%-os bruttó államadósságot ígért már 201 1

végére, Matolcsy György 65-70%-ot akart elérni 2014 végére . A 79,2%-os

eredmény különösen azért nagy kudarc, mert az államadósság nem kerül t

csökkenő pályára, sőt a jelenlegi gazdaságpolitika folytatódása

szükségszerűen az adósság növekedését vonja maga után. 2013 második

negyedévének végén a GDP 81,4%-át tette ki az államadósság mértéke . A jelenleg i

adósságszint értékelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a kormán y

megsemmisítette a magánnyugdíjpénztári rendszert, és er őszakkal államosította az

ott felhalmozott vagyont, amelynek egy részét az adósság csökkentésére fordította ,

jelentős részét felélte, amivel a GDP 9%-ával n őtt az állam nyugdíjfizetési

kötelezettsége. Azaz, eredményszemléletben, a hosszabb távú kötelezettségeket i s

mérlegelve az adósság számottevően emelkedett .

• A kiszámíthatatlan, rögtönzésekkel terhelt gazdaságpolitika egyik

legkritikusabb, hosszú távra kiható következménye a beruházások zuhanása .

A nemzetgazdasági ágak többségében jelent ősen visszaesett a beruházási

tevékenység, és az elmúlt három évben a beruházások összesített volumen e

gyorsuló ütemben zuhant . Ha nem történik miel őbb gyökeres változás e

tendenciában, akkor nincs esély a gazdasági növekedésre, mert a jelenleg i

beruházási ráta gyakorlatilag megakadályozza a kilábalást a recesszióból . A

2012. évi beruházási volumennel a magyar nemzetgazdaság gyakorlatilag a

másfél évtizeddel ezelőtti beruházási szintre süllyedt vissza . Azokban az

ágazatokban, amelyekre a kormány különadókat vetett ki, drasztikusan visszaesett

a felhalmozás. A megelőző két évben bekövetezett 5,1%-os, illetve 4,5%-o s

csökkenést követően, – az ily módon rendkívül alacsony bázishoz képest – a 2012 .

évben a beruházások volumene 5,2%-kal tovább esett . A beruházásokon belül az

építési beruházások jelent ősen, 15,1%-kal csökkentek .

• Az államháztartás működésének átláthatósága nem javult .

• Az EU források 2012. évi felhasználása csak 69,4%-ban teljesült (1567,4 Mr d

forint helyett 1088,5 Mrd Ft), így elmondható, hogy hazai vállalkozások E U

forrásokhoz való hozzájutásának legnagyobb akadályát ma az Orbán-kormány

alkalmatlansága jelenti . Az Orbán-kormány minden elődjénél rosszabb

teljesítményt nyújt a támogatások kihelyezésében . 2010. első negyedévének végén

Magyarország az ötödik helyen állt a forrásfelhasználás ütemét tekintve, jelenleg



viszont már az els ő húszban sincsen benne . Több operatív program esetében

magas a forrásvesztés kockázata .

• A külgazdasági folyamatokban a magyar export 2,0%-os növekedése 2012-ben

is meghaladta a felvevőpiacokét . A növekvő export és a visszaeső belső kereslet

eredőjeként az import volumene alig változott a 2011-es szinthez képest . Mindezt

alátámasztja, hogy a Kormány gazdaságpolitikájának következtében a bels ő
kereslet, a fogyasztás jelentősen visszaesett .

• A foglalkoztatásban az elmúlt év nem hozott el őrelépést . A versenyszférába n

tovább csökkent az alkalmazottak száma, ezen belül érzékelhet ően

kevesebben dolgoztak teljes munkaid őben, mint az előző évben . A

foglalkoztatottak teljes létszáma is csupán a közfoglalkoztatottakkal b ővült ,

összességében a múlt évben kevesebben dolgoztak a versenyszférában, mint a

világválság kitörése előtt . A munkanélküliségi arány a múlt évben meghaladta a z

előző évi és a két évvel korábbi értéket is ; azaz az egymillió új munkahely

ígéretébő l eddig nem lett semmi . A gazdasági recesszió természetesen nem kedve z

a foglalkoztatás bővítésének, a kormányzati gazdaságpolitika meganny i

kapkodó, részben átgondolatlan, részben nagyon is tudatos intézkedés e

kifejezetten rontotta a foglalkoztatási esélyeket . A minimálbér bruttó értékének

emelése, miközben két év alatt 13%-kal csökkentette az alacsony képzettség űek

alkalmazásában kulcsfontosságú keresetelem reálértékét, olyan mértékbe n

megemelte az érintett vállalkozások bérköltségét, amely a gazdasági visszaesése n

túl is létszámleépítést indukált. 2012-ben jelentősen csökkent a reálkereset, a

közszféra egyes területein, például a pedagógusok körében egészen drasztiku s

mértékben.

• A funkcionális kiadások költségvetésen belüli aránya szinte változatlan.

o A jóléti kiadások a 2010 . évi 61,5%-a helyett már csak a főösszeg 58,9%-át

teszik ki, a jóléti funkciókra szánt források GDP arányos nagysága is

csökkent 2010-hez képest (30% alá) .

o Az államadósság kezelésével kapcsolatos kiadások az összes kiadás 8,7%-r a

rúg (magasabb, mint 2010-ben és 2011-ben) . A növekedés a gyengébb

forintárfolyamnak és a nagyobb kockázatot kifejező magasabb kamatokna k

köszönhető .

o Az állam működésére ugyanakkor a 2010 . évi 15,3% és a 2011 . évi 19,1 %

helyett a kiadások 15,1%-a jutott . A csökkenés oka a korábbi magasabb bázis ,

amely pl . : az MFB 120 Mrd forintos tőkeemelését is tartalmazta . A létszám

ugyanakkor nem csökkent . Csak miniszterből van kevesebb, az állami vezet ők



száma (államtitkár, helyettes államtitkár, kormány-, illetve miniszteri biztoso k

stb.) jelentősen emelkedett . Nő tt a kormány- és köztisztviselők száma is .

o A gazdasági funkciók a kiadások 14,8%-át tették ki (ez magasabb, mint 2011 -

ben) .

Szociálpolitikai szempontból közelítve a 2012. év zárszámadása jól mutatja, hogy a

kormány intézkedéseivel a legszegényebbektől vett el forrásokat, hogy azokat

átcsoportosítsa a magasabb jövedelműeknek. A társadalmi folyamatokat jelz ő , szinte

összes mutató, statisztika azt mutatja, hogy rossz irányba mentek a dolgok 2012-ben is .

Nem véletlen, hogy bármilyen szegénység definíciót is nézzünk, növekedett a

szegénységben élők száma . A létminimumban él ők száma ma már meghaladja a

négymillió főt. A TÁRKI 2012-re vonatkozó adatai is azt mutatják, hogy jelentősen

nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek is: legszegényebb és a leggazdagabbak

jövedelme közötti különbség több mint kilencszeres . A felső három jövedelmi tizedben

élők összes jövedelme négyszer akkora, mint az alsó három jövedelmi tizedben élők

összes jövedelme .

2011-ben a Kormány több száz milliárd forintot adott a gazdagabbaknak, a fels ő adókulcs

eltörlésével . 2012-ben a nettó átlagkereset reálértéke 3,5 %-kal csökkent. Ezzel

szemben a munkanélküli, rászoruló családoknak járó ellátásokat, illetve a gyermeke s

családoknak járó pénzbeli családtámogatásokat nem emelte . Így 2012-ben az infláció

miatt tovább folytatódott a támogatások reálérték-csökkenése . A támogatások

befagyasztása és a 4,2%-osnak tervezett infláció, tovább csökkentette a juttatások értékét .

A családtámogatások, szociális juttatások az el ő irányzottnál 35,7 Mrd Ft-tal alacsonyab b

őszszegben teljesültek. Az, hogy a gyermekgondozási díjban és terhességi-

gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációjára szánt el ő irányzat megközelítő leg

59,1%-on teljesült azt mutatja, hogy a nagyon sokan elestek a kompenzációtól ,

feltehető leg információhiány, illetve az egész kompenzációs eljárás miatt .

A kormány a bölcsődékben bevezette a gondozási díjat, miközben a gyes összegét eg y

fillérrel sem emelte, az adókedvezményhez pedig családok százezrei nem jutna k

hozzá részben vagy egészben .

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen, tehát az önkormányzatoktó l

kapott segélyekre szánt forrásból 40 milliárd forintot vontak el az év során zárolások é s

átcsoportosítások miatt . Így még kevesebb támogatás jutott a szegényeknek .

Kiemelendő , hogy a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás havi összege az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ára csökkent az addigi 100% helyett .

Ez azt jelenti, hogy csökkentették a segély összegét (22 800 forintra), miközben a

viszonyítási alapnak használt nyugdíjminimum továbbra sem emelkedett (28 500 forint) .

Ez 18,4 milliárd forinttal csökkentette az ellátásra szánt forrásokat . Olyan kiegészítő

-- 9 ,4 -



támogatások sem emelkedtek, mint a lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterr e

jutó alapösszege (450 Ft/nm), vagy a közgyógyellátás havi maximális kerete (12 eze r

forint) . A szociális szolgáltatások állami támogatása 2012-ben sem emelkedett, így nem

emelkedett az id ősek, fogyatékosok, hajléktalanok intézményeinek állam i

támogatása .

A munkanélküli segély folyósítási idejét és összegét is csökkentették . Azóta, aki

elveszíti a munkáját, az három hónap után ellátás nélkül marad . A közmunkáért adható

bért több ezer forinttal csökkentették . Akiknek nem jut még közmunka sem, azoknak

20%-kal csökkentették az ellátását, és megnehezítették a segélyekhez való hozzáférést .

Ma már egyre többen vannak azok, akik semmilyen állami segítséget nem kapnak . Közel

háromszázezer ember van, akinek se szociális se egészségügyi ellátása nincse n

megoldva. Feltehetően nekik nyugdíjuk sem lesz soha .

De a rokkantnyugdíjasokat se hagyták békén : kétszázezer embernek kell

újrakérelmeznie ellátását, amit sok esetben csökkentettek vagy elvettek . Az érintettek

számos juttatástól estek el (pl : utazási kedvezmény, kedvezményes adózási feltételek) . A

felülvizsgálatban érintettek nagy része továbbra is kiszolgáltatott helyzetben van, hisze n

nem tudják, mikor kerül rájuk a sor, és utána kapnak-e ellátást . Ehhez képest a kiadásokat

sem tudták az általuk elképzelt mértékben csökkenteni : a becsült megtakarítással (8 8

Mrd forint) szemben csak 24,9 Mrd Ft (28,3%) kiadás csökkenés jelentkezett .

Az ÁSZ véleményalkotása során nem tudott felülemelkedni a részleteken, és ne m

vette górcső alá az új kormányzat gazdaságpolitikáját . Ezzel jelentős űrt hagyott

annak értékelésében, nem töltötte be társadalmi szerepét . Az MSZP képviselő i

ugyanakkor felhívják a Kormány figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék által

megfogalmazott észrevételeket vegye figyelembe .

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság MSZP képviselőcsoporthoz tartoz ó

tagjai így a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát nem támogatják,

mert a zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a

valós folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2012. évi költségvetés

végrehajtásáról.

Budapest, 2013 . szeptember 11 .
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Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi vélemény e
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi

CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történő szavazás során kisebbségben maradt
tagjaként – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló országgyűlési határozat 77. § (4)
bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A tárgyalt zárszámadás megalapozatlan .

Egy zárszámadás feladata, hogy megítélhessük : a kormányzat és az egyéb

költségvetési szervek az adott költségvetés keretein belül tevékenykedtek-e. Mind az

összegeket, mind a költés módját tekintve . Ennek megítélése eleve igen bizonytalan, hiszen a

2012-e költségvetést (is) rosszul tervezték, ami miatt év közben számos kiigazítást, zárolás t

megszorítást kellett életbe léptetni, 2012 őszén többszáz milliárdos mértékben (Matolcs y

csomagok). A rosszul és felelőtlenül tervezett, majd számtalan alkalommal átírt költségvetés

végrehajtása is csak legfeljebb kielégítőnek volna nevezhető . A költségvetés végrehajtás a

megítélésénél fontos szempont, hogy hogyan hatott a gazdaságra, milyen folyamatokat

indított be, támogatott vagy gátolt . 2012 volt az az év, amikor a gazdaság recessziób a

süllyedt. Az államadósság enyhén csökkent ugyan, ám azóta ismét a 2010-es szint felett van, a

beruházások egyre erősebben csökkentek . Nem lehet sikeresnek nevezni egy olyan

költségvetést, amely hozzájárult, sőt generálta is a negatív folyamatokat, többek között a

megszorítások sorozatával . Pénzügyi szempontból pedig felelőtlenségnek kell nevezni az

adókedvezmények mértékét, különösen a tőkét terhelő adók elengedését (lásd társasági

adókedvezmények), amelyek egy rossz és igazságtalan gazdasági struktúrához vezetnek. Még

ezen túl is számos olyan hiba rejlik a zárszámadásban, amire a kormányzat nem reagált .



Az ÁSZ jelentés is említi, hogy a Nemzeti Vagyonkezelőnek nincs teljes körű listáj a

arról, hogy mennyi is a vagyon, amit kezel . A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a legutóbb i

időkig nem ellenőrizték a cégadatokat, még a győztes pályázóknál sem, utat nyitva ezzel

csalóknak és offshore cégeknek.

Mindezek alapján az LMP számára a zárszámadás nem elfogadható .

Budapest, 2013. szeptember 11 .



Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetés i

bizottsága

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIIL törvény végrehajtásáról szóló

T/12002. számú törvényjavaslathoz

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának a törvényjavasla t
általános vitára való alkalmasságáról történ ő szavazás során kisebbségben maradt, a
Jobbik képviselőcsoportjához tartozó tagjai – az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
országgyűlési határozat 77. § (4) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt
terjesztik elő :

Húsz állandó bizottság közül a Házszabály szerint 19-nek kötelez ő napirendjére venni az
elmúlt évi központi költségvetés végrehajtásáról törvényjavaslatot (az egyetlen kivétel a
Mentelmi bizottság) . A bizottságok többsége már hétfőn (szept. 9) tárgyalni fog róla (meg az
ASZ errő l szóló ellenőrzési jelentésérő l) . A Jobbik általános álláspontjának képviseletéhez az t
javasolom: a kormány zárszámadási törvényjavaslatát nem tartjuk alkalmasnak arra ,
hogy általános vitát folytasson róla az Országgy űlés, mert a pénzügyi kormányzat
lényeges információkat elhallgatott, nem adott teljes és áttekinthet ő képet az állam
pénzügyi és vagyoni helyzetérő l .

• Az Alaptörvény (39 . cikk) szerint „A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatósá g
és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti

vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.” Ezeket az alkotmányos elveket a
kormány figyelmen kívül hagyta .

• A zárszámadás szerkezete megfelel ugyan az államháztartási törvény azo n
el őírásának, ami szerint (89. §) „A költségvetés végrehajtásáról (. . .) az elfogadot t
költségvetéssel összehasonlítható módon ( . . .) záró számadást (továbbiakban :

zárszámadás) kell készíteni.” de – miként az Áht . sem – nem felel meg az Alaptörvén y

fentebb idézett el ő írásának.

• A kormány három év alatt sem volt képes elkészíteni az „Országleltárt” (ne m

mellékelte annak kivonatát), ami nélkül továbbra sem lehet tudni, mennyi (mennyi t
gyarapodott vagy fogyott) az állam ingatlan és ingó vagyona, tulajdoni részesedés e

bel-és külföldi vállalkozásokban .



• A törvényjavaslat az államháztartásnak változatlanul csak az (aggregált) bevételeir ő l

és kiadásairól ad számot, ugyanakkor a pénzügyi beszámolóktól elvárt általáno s

követelmény, hogy a vagyoni helyzet változásáról is tájékoztasson . (Ez a számvite l

legfőbb feladata, de az államszámviteli törvény megalkotását a második Orbán -

kormány elszabotálta, pedig 2001-ben még azt ígérte, hogy megcsinálja . )

• Nincs „ésszer űen részletezett” (Alaptörvény, 36 . cikk) kimutatás arról, hogy a z

államháztartás adóssága, illet ő leg az adósságszolgálat (kamat + törlesztés) milye n

struktúrában (külföldi deviza, lejárat, hitelez ők stb .) állt fenn a pénzügyi év végén, é s

hogyan változott az év elejéhez képest .

• Nem számolt be a kormány a közalapítványok, közhasznú szervezetek közpénz -

felhasználásáról .

Az Állami Számvev őszék legfő bb feladata a kormány (a központi költségvetési szervek )

által kezelt közpénzek és a tulajdonukban lev ő vagyon használatáról szóló pénzügy i

beszámoló (zárszámadás) számviteli és jogi szempontból történ ő ellen ő rzése

(auditálása) . A T/12002/1 . számú jelentés I . fejezete annak megállapításával indít, hog y

„a 2012. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a

zárszámadási törvényjavaslat megalapozott és a törvényjavaslatban szerepeltetet t

adatok megbízhatóak.” 1

• Az ÁSZ hatályos szakmai szabályzata (Ellenőrzési Elvek és Standardok 2008 . május 30 )

szerint „A jelentéseket tárgyszerűen, tömören, világosan és közérthetően kell
megfogalmazni.” Ennek a követelménynek a napirenden lev ő jelentés nem felel meg .

Sok benne a ballaszt, homályos a nyelvhasználat . Nem világos (túlburjánzó) a z

ellen őrzési cél. Helyenként – mintegy átvéve a kormány szerepét – az ÁSZ

magyarázza a számok alakulását (igyekezve minél kedvez ő bb színben feltüntetni a

kormányzati munkát) ahelyett, hogy azt tenné egyértelm űvé, korrektek-e a

zárszámadás adatai . Máshol a bázishoz (2011) viszonyít (ami most nem feladata) az t

bizonygatva, hogy mennyit javult a helyzet a korábbihoz képest .

• A jelentésnek ezek a jellemz ő i a számvevőszéki függetlenség, illető leg az ellenő rzés i

megállapítások szakszerűségének, megalapozottságának kérdését vetik fel . Mindjárt
az első bekezdés : „beszámolóknál és elszámolásoknál feltárt hibák' összességükbe n

nem érték el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat egészének megbízhatóságá t

befolyásolják.” Az ÁSZ tízmilliárd forintra rúgó hibát állapított meg a vizsgált

szervezeteknél, ezen belül 4,3 milliárdot az intézményeknél . (Ha az összes intézmény

pénzügyi beszámolóját megvizsgálta volna, vélhetően a feltárt hibák összege is sokka l

nagyobb lenne .)

A pénzügyi ellenő rzés nemzetközi gyakorlata szerint a független auditori vélemény a jelentés végén található, de ez puszta
formai kérdésnek is tekinthet ő . Még attól is el lehetne tekinteni, hogy az idézett sommás min ősítés eufémisztikus, nem a
Könyvvizsálói Kamarának a nemzetközi szakmai szervezetek standardjait adaptáló megfogalmazását használja .

-T3-



Nincs hibátlan zárszámadás, és nem feladata a számvevőszéknek, hogy minden hibát

feltárjon : A lényeges hibákat azonban fel kell tárni . Ehhez ismertek a szakma i

eljárások, módszerek, amelyeket az ÁSZ mechanikusan, önkényesen alkalmaz . Nem

csak a pénzösszeg nagysága miatt lehet ugyanis egy hibás elszámolás lényeges ,

hanem a hiba természete vagy társadalmi jelent ősége miatt is . 2 Nem derül ki a

jelentésbő l, hogy véletlen, rendszerbeli, netán szándékos hibákról (korrupcióról) van -

e szó. Az „ellen őrzési küszöb” fogalmát (és a mintavételi szabályokat) az ÁSZ

mechanikusan értelmezi, és levonja azt a következtetést, hogy „a zárszámadás i

törvényjavaslat megalapozott, és a törvényjavaslatban szerepeltetett adato k

megbízhatóak” (23. old) . Ez az eljárás elfogadhatatlan, a zárszámadás minősítése az

auditálás általánosan elfogadott szabályainak nem felel meg, ezért megalapozatlan .

• Az ÁSZ „mintegy száz intézmény, fejezeti kezelésű előirányzat beszámolójának,

gazdálkodásának auditálását, valamint több tucat központi kezelés ű bevétel és

kiadás ellenőrzését” végezte el . A Magyar Államkincstár adatai szerint mintegy 900

központi költségvetési szerv m űködik az országban, és százas nagyságrend ű a fejezet i

kezelésű elő irányzatok száma . Kevés konkrét vizsgálat történt ahhoz, hogy az ÁSZ

elegend ő bizonyítékot szerezzen egy hitelesít ő záradék adásához, ezért a „független ”

véleménye csak kinyilatkoztatásnak tekinthet ő .

• Szakmai tisztázatlanság, terminológiai zű rzavar, definiálatlan fogalmak 3, homályos

ellenőrzési célok derülnek ki a jelentésből . Nem világos pl . az, hogy mi értend ő „A

2012. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzésébe bevont szervezetek” kifejezé s

alatt . (3 . sz . melléklet) Ezek között több részvénytársaság is található, ahol a társaság i

törvény szerint független könyvvizsgáló ellen őrzi az éves pénzügyi beszámolót . (Új

találmány született? A duális audit? )

Budapest, 2013. szeptemberii .

2 Az ASZ saját szakmai szabályzatában is az áll, hogy „érték jelleg, valamint összefüggések szerinti lényegesség
különböztethető meg. A lényegességet mindhárom szempontból — érték jelleg és összefüggések szerint — mérlegelni kell. ”

3 „adatok közötti konzisztencia”; „intézményi lefedettség” ; „ellenőrzésbe bevont szervezet” stb.
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