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Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága
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Kapcsolódó bizottság

Az Igazságügyi bizottság jelentése

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012 . évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/1143. szám)
részletes vitájáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 92. § (3) bekezdése
alapján, vitához kapcsolódó bizottságként – a 2014. október 3o-ai ülésén –
a T/1143/13. számú bejelentésében foglaltaknak megfelel ően – lefolytatta
A Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a
HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

A törvényjavaslathoz a bizottság által tárgyalandó módosító javaslatot nem nyújtotta k
be, és a bizottság sem fogalmazott meg módosításra irányuló szándékot .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2014 . október 3o-án lezárta .

Budapest, 2014 . október 30 .

r. Rubovszky Gyö
a bizottság elnöke



Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143 . számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshe z

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részlete s

vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségbe n

maradt, az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok – az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92 . § (5)

bekezdése és 117. § (2) - (3) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi vélemény t

terjesztik elő :

Álláspontunk szerint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat (továbbiakban : HHSZ.) 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján meg
kellett volna állapítani, hogy a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésének

végrehajtásáról benyújtott törvényjavaslat nem felel meg a jogalkotás szakmai

követelményeinek . Bebizonyosodott ugyanis, hogy a zárszámadás főkötetéhez
képest a Bethlen Gábor Alap 2013 . évi tevékenységéről szóló beszámoló (és a
zárszámadás fent hivatkozott oldalai) szerint a Bethlen Gábor Alap 2013-ban 4442, 1

millió forint helyett ténylegesen 4316,9 millió forintot fordított Oktatás-nevelés i

támogatás nyújtására, a Nemzeti jelentőségű intézmények támogatására pedig 5927, 5
millió forint helyett valójában 5746,1 millió forintot költött . Ez a hiba megkérdőjelezi
a zárszámadás összeállításának szakmai megalapozottságát, ami más fejezete k

esetében is felveti a hasonló hibák előfordulásának lehetőségét .

A zárszámadás ugyanakkor a Házszabály 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ,
az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek történő
megfelelés feltételének sem tesz eleget, tekintettel arra, hogy az államháztartá s
működésének átláthatósága nem javult a 2013 . évben sem .



Bár az Alaptörvény 37. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány a központ i
költségvetést törvényesen és célszer űen, a közpénzek eredményes kezelésével és az
átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani, a 2013 . évi költségvetéssel az Orbán -
kormány kiszámíthatatlan, megalapozatlan politikájának végrehajtása történt . A
költségvetést az elfogadását követ ően hét alkalommal kellett módosítani 2013-ban ,
nem csökkent Magyarország lemaradása Európa centrumától és a régiós
versenytársaktól 2013-ban . A családok és a vállalkozások 2013-ban 6,1%-kal több –
összesen 6861,8 Mrd forint – adót fizettek, mint 2012-ben, így a költségveté s
megszorításokkal volt csak tartható. Ráadásul a zárszámadásból kiderül, hogy a 2013 .
évi költségvetés végrehajtása nem volt összhangban a költségvetési törvényben a
Kormány által ismertetett tervekkel . A költségvetés elfogadásakor megfogalmazot t
állításokkal ellentétben a 2013 a csökkenő reálkeresetek, a növekvő adók, a növekvő
államadósság, a gyengülő forint, kapkodó, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika éve
volt .

A költségvetési gazdálkodás az igazságügyi ágazat és a közigazgatás területén is több
tekintetben sértette az Alaptörvény 37 . cikk (i) bekezdésében megfogalmazott
követelményeket . Döbbenetesen alultervezetnek bizonyultak a „A büntetőeljárásról

szóló törvény alapján megállapított kártalanítás”, a „Jogi segítségnyújtás” és a

„Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” fejezeti kezelésű előirányzatok,
amelyeknél a teljesítés az előirányzat több mint kétszerese volt. Annak a korábbi

jogsértő döntésnek a következtében, amivel a megszüntették a nyugdíjkorhatár t
betöltött, de a törvény szerinti fels ő korhatárt még el nem érő bírák és ügyészek
szolgálati viszonyát 2013-ban közel 3 milliárd forint általány-kártérítést kellett
kifizetnie a költségvetésnek . A 2013. évi költségvetési végrehajtása során tovább
romlottak a területi és helyi közigazgatási szervek működési feltételei . Miközben
központi szinten még n őttek is a kiadások (pl : a KIM kiküldetés, reprezentáció,

reklám kiadásai előző évhez képest 73,9 %-kal nőttek), addig a helyi és terület i
szervek eszközállomány tovább amortizálódott, és a kormányhivatalok év végére 1 7
milliárd forintot meghaladó lejárt adósságállományt halmoztak fel, ami az el őző
évhez képet 77,9 %- os növekedést jelent .

Budapest, 2014 . október 30.
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