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A Magyarország 2015 . évi központi költségvetésérő l szóló

2014. évi C. törvény végrehajtásáról

szóló törvényjavaslat

(T/12284. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelenté s

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

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

bekezdésében foglalt követelményeknek .

A törvényjavaslathoz képvisel ői módosító javaslat nem érkezett, azonban a bizottság további

módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg.

A bizottság — a HHSZ 45 . § (5) bekezdése alapján — az általa megfogalmazott módosítási javaslato t

magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be .

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

A Kormány az Alaptörvény 36 . cikkének megfelelően készítette elő és nyújtotta be a zárszámadási

törvényjavaslatot az Áht .-ban előírt határidők betartásával. A 2015. évi központi költségvetés

végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a törvényjavaslatban szereplő pénzügyi adatok

megbízhatóak . Megállapítható, hogy a 2015-ös költségvetés végrehajtása is megalapozott módon ,

az előre nem látható események megfelel ő kezelésével történt .

A Kormány 2015-ben is elkötelezett volt az alacsony költségvetési hiány, a csökken ő államadósság

iránt, és nem tett le a foglalkoztatottak számának növelésér ől sem. Az ország GDP-je 3,1 %-kal

növekedett 2015-ben, ami a tervezetthez képest több, mint fél százalékponttal lett magasabb . Úgy

sikerült ilyen növekményt elérni, hogy az egyensúlyi mutatókban nem hogy romlás, hanem tovább i

javulás volt megfigyelhető . Fontos kiemelni, hogy 2015 volt az az év, mikor a nagy nemzetköz i

hitelminősítők egyike elismerte a magyar gazdaság teljesítményét és felmin ősítette Magyarország

adósbesorolását. Mint tudjuk, idén következett be a második felmin ősítés, és került hazánk a



befektetésre ajánlott kategóriába .

Az alacsony inflációnak (-0,1%) és az emelkedő béreknek köszönhetően jelentős reálbér-növekedé s
történt, és a foglalkoztatás is emelkedett .

A háztartások szempontjából szintén nagyon fontos volt a Kúria döntése a bankok devizahitelezés i
gyakorlatát illetően, mely szerint az alkalmazott árfolyamrés és a folyamatos kamatmódosításo k
tisztességtelenek voltak. A banki elszámoltatás keretében a hitelintézeteknek az ebb ől származó
hasznukat vissza kellett téríteni az ügyfeleknek, így 2015 elején kb . 1000 milliárd forint
visszafizetése történt meg.

A növekedési fordulatot egyértelműen jelzi, hogy a belső kereslet is a vártnál gyorsabban b ővült ,
hiszen a GDP-növekedést meghaladó mértékben, 3,4%-kal nőtt a háztartások fogyasztása .

A magyar export tavaly összességében 7,7%-os növekedést ért el, ami egyrészr ől a lakossági
fogyasztásnak, másrészről pedig az autóipari és a járműipari kivitelnek volt köszönhető .

2015-ben az Európai Unió módszertana szerint számított adósságráta 74,7 százalékra mérsékl ődött
az előző évi 75,7 százalékról, így 2015-ben is tovább csökkent az államadósság. Ezen belül
megállapítható, hogy az államadósság devizaszerkezete is kedvezően alakult, ugyanis a
devizaadósság aránya a 2014. évi 37,5%-ról 31,3%-ra csökkent .

A költségvetési hiány tekintetében a tavalyi évben a vártnál kedvez őbb deficit lett, ugyanis a 2,4%-
os hiány helyett 1,6%-ban teljesült. A kisebb deficit a kedvező makrogazdasági folyamatokból és a
gazdaság fehéredésébő l származó többletbevételeknek volt köszönhet ő .

A költségvetés stabilitását jól mutatja, hogy az el őző évben mindösszesen kétszer kellett
költségvetést módosítani . Az egyik alkalommal a BKV adósságátvállalása és az ERSTE Ban k
részesedésszerzése miatt . Második alkalommal pedig a migránsválsággal összefüggésben felmerül ő
többletköltségek, az MTVA adósságátvállalása és a Modern Városok Program miatt .

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelentés függelék e
tartalmazza .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016 . október 18-án lezárta .
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tago k

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérő l szóló
2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284 . számú törvényjavaslat részlete s

vitájáról szóló bizottsági jelentéshe z

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részlete s

vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt ,
az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok – az egyes házszabály i
rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és 117 . § (2) -

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

Az Országgyűlés az idei évben számtalan alkalommal módosította kormányzati javaslatra a z
államháztartásról szóló törvényt . Ennek célja nem volt más, mint az Országgy űlés
költségvetés feletti kontrolljának minimálisra csökkentése . A Kormány már akkor és úgy
csoportosíthat át forrásokat, ahogy akar, sőt, még a szükséges forrás megléte sem kell a

kötelezettségvállaláshoz . Úgy tárgyal a Ház egy zárszámadásról szóló javaslatot, hogy közbe n
egyre kevésbé átlátható és ellen őrizhető a költségvetés végrehajtása .

A 2015 . évi költségvetés Kormány által dicsért fő számai ugyan impozánsnak tűnnek,
azonban fontos kiemelni, hogy a tavalyi évben a GDP 6%-ának megfelel ő Európai Uniós
forrás érkezett Magyarországra, ennek köszönhet őek a kedvez ő gazdasági adatok. Azonban a
szakértők szerint a gazdaság szerkezete ingatag lábakon áll . Hiába kerültek ugyanis
egyensúlyba Magyarország pénzügyei makroszinten, ha mindeközben a hazai gazdasá g
egészének versenyképessége történelmi mélypontra zuhant a Világgazdasági Fórum
legfrissebb elemzése, amely szerint Magyarország hat helyett rontott, ezzel a 69 . helyre esett
vissza a listán. Még szembetűnőbb, hogy az Európai Unió 28 tagállama közül hazánk mögött



csak a lényegében becs ődölt Görögország, a hozzá kereskedelmileg ezer szállal köt ődő Ciprus

és a politikai káoszba süllyedt Horvátország kullog .

Már a bolgár és a román gazdaság is lekörözte hazánkat versenyképességben 2015-ben . A

hazai gazdaság legnagyobb problémái közé tartozik az adómértékek átlagos szintje és az

állami szintű korrupció! A versenyképesség romlása abban mutatkozik meg, hogy a cégek ,

érzékelvén a részrehajló kormányzati döntéseket, nem fejlesztenek, nem fektetnek be, hisze n

úgysem térül meg a beruházás, ha nem a legjobb cégek nyernek a pályázatokon . Mindez

Magyarország fejl ődését már rövidtávon is aláássa .

Az Orbán-kormány 2015-ös költségvetése fenntartotta azt az elhibázott, unortodo x
gazdaságpolitikát, melynek eredményeképpen fennmaradt az ezermilliárd forinto s
forráskivonás az egészségügyi, az oktatási, a nyugdíj- és a szociális ellátásból . Míg jelentősen

csökkent a jóléti kiadások súlya, addig az állam magára sokkal többet költ . Az állandó
bürokráciacsökkentés ellenére 2010 óta százezrekkel n őtt az állami szférában
foglalkoztatottak száma, ahogy az állam gazdasági szerepvállalása is sokszorosára emelkedett .

Ahogy arra az Állami Számvevőszék is rávilágított, jelentős kockázatot jelentett a 2015-ö s

költségvetés végrehajtásában az, hogy az el őirányzatok több mint fele, ún. felülrő l nyitott

volt. Ezt, a veszélyeket hordozó gyakorlatot a kormányzat a kés őbbi költségvetések esetében
is fenntartotta . Mindezekre tekintettel az MSZP képvisel őcsoportja a 2015 . évi költségvetés
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadását nem támogatta .

Budapest, 2016 . október 18 .
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Az Országgyű lés

Költségvetési bizottsága

Függelék

A Jobbik képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági ta g

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2015 . évi központi költségvetésérő l szóló
2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat részlete s

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyű lés Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .
A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként – az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és 117 . § (2) - (3) bekezdése alapján – az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem el ő :

A kormányt – mint gazdálkodót – is beszámolási kötelezettség terheli, különös tekintettel arra,
hogy közpénzeket, közvagyont kezel . Évenként elkészített beszámolója számadás a megel őző
év pénzügyi elő irányzatainak teljesítéséről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a z
államháztartás vagyoni helyzetérő l . A beszámolás általános szabályai szerint "a vagyonról és a
költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót
(továbbiakban : zárszámadás) kell készíteni" (Áht . 87. §) . A kormány az előirt határidőre (szept .
30) benyújtotta a zárszámadási törvényjavaslatot, az Állami Számvev őszék elnöke pedig a
jelentését Magyarország 2015 . évi központi költségvetése végrehajtásának ellen őrzésérő l .

Nálunk a rendszerváltás óta az a gyakorlat, hogy a kormány pénzügyi beszámolóját – a
zárszámadást – az Országgyűlés törvény alkotásával fogadja el . Ezzel a jogi aktussal adja me g
a felmentést a gazdálkodás felelőssége alól . (A múlt század els ő felében volt arra példa, hogy
ez OGY-határozat formájában történt .) Ezt követően a kormány politikai felel őssége –
költségvetési jogi szempontból – már nem vethet ő fel .

A zárszámadási törvényjavaslat parlamenti vitája Magyarországon első sorban a gazdaság-és
szociálpolitika kérdései, a gazdaság helyzetének el őző évi alakulása, nem pedig a zárszámadá s
eredeti rendeltetése, a költségvetési el őirányzatok teljesítésének megítélése körül zajlik . A
központi költségvetéssel kapcsolatban a kormánynak az Országgy űlés szembeni felelőssége
első sorban számviteli, másodsorban jogi, végső soron politikai természetű. A számvitel (e több



mint ötszáz éves tudományos eljárás) legfőbb feladata a vagyonváltozások feljegyzése . A
legfőbb magyar számviteli jogszabály, az egyetemes érvényű számviteli törvény szerint "a
gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ( . . .) könyvvezetésse l
alátámasztott beszámolót köteles ( . . .) készíteni ." A beszámolónak megbízható és való s
összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételérő l (eszközeiről és forrásairól) ,
pénzügyi helyzetérő l és tevékenysége eredményér ő l ." (4 . §)
Már Eötvös József felismerte, hogy az egyik legfontosabb feladatának ellátásakor, az adózó k
pénzének felhasználásáról szóló számadás megvizsgálása során „a számoszlopok útveszt őibe
nem kívánkozik a parlament, ezért az államélet e területén a kormány – a képviselők
tájékozatlansága miatt – úgyszólván ellen őrzés nélkül cselekedhet” . 1870-ben azért hozták létr e
az Állami Számvevőszéket, hogy készítse el a kormányzati zárszámadást . (Ausztriában még
ma is ez a gyakorlat) . Ha ugyanis nincs korrekt beszámolás, elszámolás, akkor a közpénzek, a
közvagyon kezelésének érdemi ellenőrzése sem lehetséges . Akkor az Országgyűlés (benne az
ellenzék) nem tud eleget tenni egyik legfontosabb kötelezettségének: a kormány
elszámoltatásának . A rendszerváltás óta mindegyik kormány sikerrel tett eleget zárszámadás i
kötelezettségének. Bármilyen volt is beszámolójának a szakmai színvonala, a mindenkor i
parlamenti többség mindig megadta számára a felmentést a gazdálkodás felelőssége alól . A T .
Ház teljesítette "muszáj"- feladatát ; jellemzően a legteljesebb érdektelenséggel övezve, érdemi
vita nélkül elfogadta a zárszámadási törvényt . A kormánynak a most beterjesztett
törvényjavaslata (T/12284), illetve az ÁSZ elnökének a költségvetés végrehajtása
ellenőrzésérő l szóló jelentése is azt jelzi, hogy az elszámolás/elszámoltatás terén fejl ődés nincs .
Magyarországon a helyzet e téren változatlan . Érthető , hogy most sem késztette semmi a
pénzügyi kormányzatot arra, hogy változtasson a negyedszázados gyakorlaton . Rutinosan
letette a parlament asztalára az előző pénzügyi évről szóló zárszámadását, miközben ne m
feszélyezi, hogy beszámolója az egyik funkcióját ab ovo nem töltheti be : nem lehet bázisa a
jövő évi költségvetésnek, hiszen azt unortodox módon – félrelökve minden szakmai logikát ,
tradíciót, fittyet hányva a nemzetközi gyakorlatnak – a T . Házzal már nyáron elfogadtatta a
kormány .

I .
A kormány a közpénzek elköltéséről nem számolt el "ésszerű részletezettséggel" (Alaptv. 36.
cikk). Megtehette . Nem követett el törvénysértést, hiszen a költségvetés sem "ésszerűen
részletezett". A XI. Fejezet 32 – 34 . címében például a Miniszterelnökség kiadási el ő irányzatai
hatalmas összegről, a GDP több mint egy százalékáról szólnak . A rendkívüli kormányzati
intézkedésekre, az Országvédelmi Alapba, céltartalékokra szánt közkiadások összességükben a
3200 helyi önkormányzatnak nyújtott "támogatások" több mint a felét teszik ki (IX . Fejezet) .
Miközben a helyi önkormányzatok "támogatása" (ami valójában nem az állam kegyoszt ó
funkciója volna, hanem az adófizetők hozzájárulása azoknak a társadalmi feladatoknak a
megoldásához, amelyek nem csak egy település, hanem az egész társadalom számára fontosak )
jogcím mélységig részletezett (például : Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 86, 9
millió forint), a fejezet 32 - 34 . címe (a törvényjavaslat 1 . mellékletében) semmit sem közö l
345,7 milliárd forint felhasználásáról . (Emlékeztetőül: a XIX. század második felében, amikor



a magyar költségvetési jog kiteljesedett a zárszámadási joggal, létrejött a számvevőszék, csak
az ő Felsége melletti minisztériumnak nem volt törvényi kötelessége elszámolni a nek i
megszavazott költségvetés elköltésérő l . )

Ezt mondja a vonatkozó fejezeti kötet : "A Miniszterelnökség eredeti kiadási elő irányzatát
28.182,9 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 56 .722,3
millió forintra módosult. A teljesítés 42 .734,8 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások
75,3 %-ban teljesültek." A kormány tehát a duplájára emeltette az Országgy ű léssel a
Miniszterelnökség költségvetési cím kiadási el ő irányzatát, amiből a tárca aztán kénye-kedve
szerint költött, és amiről végül nem számol el . Mindezt "az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és
gazdasági ellenőrző szerve", az ÁSZ nem teszi szóvá, nem ellen őrzi, pedig – eltérően a
nemzetközi gyakorlattól – a költségvetési javaslatot is véleményeznie kell, a végrehajtást pedi g
– a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – auditálnia . Az ÁSZ még az elnöke által preferált
"megfelelőségi ellenőrzés" kritériumának sem felel meg, hiszen nem tudatja a z
Országgyűléssel, miért tért el a teljesítés az elő irányzattól. Nem veti fel a költségvetési jog i
felelősséget, nem is beszélve az ésszerűségi, hatékonysági kritériumokról. Milyen előrelátás ,
milyen pénzügyi terv az, ami év közben úgy változik, hogy a kiadásokat több min t
egyharmadával meg kell növelni, amelyekre aztán teljes mértékben mégsem kerül sor! Íme : "A
2015 . évben a személyi juttatások el ő irányzata 10 .292,6 millió forintról 14 .082,2 millió forintra
növekedett. A személyi juttatások 3 .789,6 millió forint előirányzat változásának legfőbb oka a
Miniszterelnökség és más fejezetek között, szakmai feladatok átadás-átvétele tárgyában
megkötött megállapodások eredménye, az el őző évi maradványok felhasználása, illetve a
fej ezeti kezelésű előirányzatokból szakmai feladatokra történő átcsoportosítások. A 2015 .
évben a személyi juttatások 95,3 %-ban teljesültek ." Továbbá: "Az egyéb költségtérítéseken
belül jelentős tétel a brüsszeli Állandó Képviseleten dolgozó diplomaták és szakdiplomatá k
devizaellátmányának kifizetése ." Vajon mennyi lehet a "jelentős tétel"?

Még brutálisabb példáját mutatják a közpénzek kezelésének a Miniszterelnökség dolog i
kiadásai. Ezeket év közben több mint háromszorosára emeltette az OGY-sel a kormány, de a
miniszter "spórolt": "A dologi kiadások eredeti előirányzata 8 .607,7 millió forint, módosított
elő irányzata 28 .515,6 millió forint, a teljesítés összege 21 .194,8 millió forint, így az elő irányzat
74,3%-ban realizálódott . ( . . .) A dologi kiadások 24,2 %-át a reklám és propaganda kiadások
teszik ki ." (Ezekre mondhatjuk : ügyes!)

Más egyebek mellett az ÁSZ elnökének jelentése erről sem tesz említést . Se elszámolás, se
auditálás, se elszámoltatás nincs! Az ÁSZ auditálás helyett falaz a kormánynak. Másfél
évtizeddel ezel őtt angol szakértők azzal a megállapítással fejezték be az ÁSZ-szal való
együttműködésüket, hogy Magyarországon fejletlen a közpénzekkel történő elszámoltatás
kultúrája . Az ÁSZ jelentéséből az olvasható ki, hogy elnöke nem tud, nem is kíván ezen a
helyzeten változtatni. Nem látja az ellentmondást abban, hogy miközben a számvev őszék
gazdálkodását, pénzügyi beszámolóját független könyvvizsgáló ellen őrzi, az ÁSZ nem folytat
könyvvizsgálati típusú ellenőrzést. Nem auditál! Két évvel ezelőtt még „mintegy száz



intézmény, fejezeti kezelés ű előirányzat beszámolójának, gazdálkodásának auditálását ,
valamint több tucat központi kezelésű bevétel és kiadás ellenőrzését" végezte el . Most
"megfelelőségi ellenőrzést" végez. (Jelentés, 14 . old.) Amit független pénzügyi ellen őrzésnek
nevez, az mennyiségét tekintve kevés, szakmai tartalma szempontjából pedig elfogadhatatlan ,
mert ez vizsgálati típus a kormány számviteli felel ősségének a megállapítására alkalmatlan .
Magyarországot a negyedik-ötödik legkorruptabbnak minősítették 18 OECD-ország között . Az
ÁSZ-nak érdemi szerepe lehetne a korrupció elleni küzdelemben, ha elnöke megértené, é s
tömegesen végeztetné a könyvvizsgálói típusú ellenőrzést (financial statements audit), amihe z
évente több száz központi költségvetési szerv könyvvezetésének és vagyonkezeléséne k
auditálására volna szükség a nemzetközi standardok szerint . Ez elmarad, ezért az ÁSZ nem
szolgál rá angol nevére (State Audit Office), hiszen már egyáltalán nem végez könyvvizsgáló i
típusú ellen őrzést . Visszafelé fejlődik. A nemzetközi standardok által definiált (elvileg az ÁSZ
által is elfogadott) ellenőrzési típusok (pénzügyi ellenőrzés, teljesítmény-ellenőrzés ,
szabályszerűségi ellenőrzés) közül önkényesen kiragad egyet (compliance audit), amit úg y
próbál alkalmazni, hogy a célját nem tisztázta . Miközben az üzleti világban 200 millió forintnál
nagyobb árbevétel és/vagy 50 fő foglalkoztatása esetén kötelező a zárszámadás
könyvvizsgálata, a központi költségvetési szervek százainál, évente több tízmilliárd forin t
támogatást felhasználó intézményeknél nem .

A Magyar Honvédség költségvetési cím tavaly több mint 22 milliárd forintot, az el ő irányzottnál
10 milliárddal (!) kevesebbet költött dologi kiadásokra, mint amennyire felhatalmazása volt .
Miért történt a nagy elmaradás? A központi költségvetés 1 . mellékletébő l (ami szerves része a
törvényjavaslatnak) ez nem derül ki . A fejezeti indokolás (amiről az ÁSZ jelentése semmit nem
mond) szerint "A Honvédelmi Minisztérium fejezet intézményeinek előirányzati változása több
tényező következménye . A bevételi többletek (6 .558,7 MFt), az előző évi maradványok
(5.634,4 MFt), valamint a különböz ő feladatokra kapott támogatások (35 .055,1 MFt) a kiadás i
elő irányzat emelkedését generálták . A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékábó l
11 .880,0 MFt, a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 9 .099,4 MFt támogatás kerül t
biztosításra (a 2 .5 . pontban részletezett feladatokra), míg a további (14 .075,7 MFt) változás a
fentebb kifejtettek szerint alakult ." A terjedelmes fej ezeti beszámolót augusztus 11-én írta alá
a honvédelmi miniszter . A költségvetés végrehajtásáért felelős nemzetgazdasági miniszter ne m
szignálta, ami azt jelzi, hogy a tárca beszámolójának kormányon belüli ellen őrzésére nem kerül t
sor. Más fejezeti beszámolókhoz hasonlóan azt az ÁSZ sem ellenőrizte . Ezek után a parlamenti
képviselők vagy elhiszik, hogy minden úgy van, ahogyan a tárca vezetői beszámoltak, vagy
nem hiszik el. Kérdés : mire való "az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző
szerve", ha nem mond számukra erről szakvéleményt?

A Terrorelhárítási Központ költségvetési címnek 458 millió forinttal lett nagyobb a dolog i
kiadása, mint amit a költségvetési törvényben számára az Országgy ű lés megszavazott . 813
millió forinttal több személyi juttatást nyújtott, mint amennyire törvényes előirányzata volt .
Miért a túllépés? Hogyan lehet ett ől eltérni? A belügyminiszter által augusztus 15-én aláír t
fejezeti beszámoló szerint "A dologi kiadások eredeti el ő irányzata 1 .957,4 millió forint, az év



közben végrehajtott el őirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosítot t
elő irányzat 2.554,0 millió forint volt. A felhasználás 2 .414,9 millió forint (94,5%), melynek
következtében az el őirányzaton 139,1 millió forint maradvány képződött. Szakmai anyagok
beszerzésére 354,6 millió forintot fordított a TEK. A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:
– üzemeltetési anyagok beszerzésére 313,6 millió forint ;
– informatikai szolgáltatások igénybevétele 49,3 millió forint ;
– egyéb kommunikációs szolgáltatások 57,7 millió forint;
– a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 45,5 millió forint ;
– rezsiköltség 192,2 millió forint ;
– karbantartási, javítási kiadások 328,5 millió forint ;
– egyéb szolgáltatási kiadások 302,5 millió forint ;
– ÁFA 425,0 millió forint . "

Arra vonatkozóan, hogy a belügyminiszter beszámolója megfelel-e a számviteli törvénybe n
deklarált kritériumoknak (valódiság elve, teljesség elve, világosság elve stb .) az ÁSZ nem
nyilatkozik. Megint csak nem marad más hátra : el kell hinnünk, hogy a beszámoló korrekt, hű
és valós képet mutat a tárca közpénzkezelésér ő l, vagyoni helyzetéről .

Az Emberi erőforrások minisztere kimerítően beszámol többek között arról, hogy "Az
eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 139,7 millió forinttal nőtt a 2014 . évhez
viszonyítva. Ez leginkább az intézménynél futó uniós projektek keretében beszerzett gépek,
berendezések, felszerelések, járművek értéke növekedésének az eredménye, amely 311,9 milli ó
forinttal haladta meg a 2014 . évi értéket . A vagyoni értékű jogok értéke 136,2 millió forinttal
haladta meg az előző évi értéket. Ezzel szemben az immateriális javakon belül a szellem i
termékek 63,8 millió forinttal, a beruházások, felújítások értéke 9,9 millió forinttal maradt el a
2014. évhez képest . A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2,1 millió forintta l
csökkent, amelynek hátterében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll . A
pénzeszközök értéke 16,3%-kal alacsonyabb, mint a 2014 . év végén."

Folytathatnánk azoknak a példáknak a sorát, amelyek azt illusztrálják, hogy az ÁSZ részérő l
nemhogy könyvvizsgálatra (a vagyonmozgások ellenőrzésére), az esetek többségében mé g
"megfelelőségi" ellenőrzésre sem került sor. (A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
költségvetési cím több mint 18 milliárd forintot költött beruházásokra, miközben erre az 1 .
melléklet szerint nem volt törvényi felhatalmazása .) Egyes fejezeti beszámolók aláírója nem
tüntette fel a titulusát (pl . Alkotmánybíróság) vagy dátum nélkül írt alá (pl . a Miniszterelnöki
kabinetiroda minisztere) .

A terjedelmes fejezeti kötetek áttekinthetősége nehézkes, a bennük közölt információ k
ellenőrizetlenek. Az ÁSZ nem foglalkozott velük, a nemzetgazdasági miniszter a fejezet i
köteteket nem írta alá. Ő írta viszont alá az Országgyű lés fejezet 8-10. címének beszámolóját,
miáltal gyakorlatilag önmagának számolt be a pártok-és pártalapítványok, továbbá a
közszolgálati médiaszolgáltatás támogatásáról . Az ÁSZ ezt sem ellenőrizte . Ráadásként : a helyi



önkormányzatok zárszámadásának auditálását, ezt a rá oktrojált feladatot a Kincstár nem tudj a
elvégezni (szakmai szempontból ez nem kincstári feladata lenne) . Az OGY úgy szüntette meg
a nagyobb (3000 főnél nagyobb lélekszámú) települések zárszámadásának kötelező
könyvvizsgálatát, hogy nem gondoskodott annak ellátásáról (nem vette figyelembe a kincstár i
ellenőrzés és a könyvvizsgálat eltérő szakmai tartalmát . )

Az ÁSZ jelentése azt közli, hogy "A törvényjavaslat a beszámolók adatainak megfelelően,
valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi adatokat ,
információkat . A központi költségvetés, a TB Alapok és az ELKA bevételi és kiadás i
elő irányzatainak teljesítési adatai megbízhatóak" (23. old.) Mire alapozza vajon az ÁSZ elnöke
e nyilatkozatát? A nettó 38 oldalas jelentéséhez csatolt II . SZ. MELLÉKLET arról tájékoztat,
hogy az ÁSZ az ún. "kontrollkörnyezetet" minősítette "a szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok, az alkotmányos fejezetek intézményei, a központi költségvetés egyé b
intézményei és az ELKA – elkülönített állami pénzalapok – esetében", méghozzá nagy er őkkel
(III . és VII. sz. MELLÉKLET) . A kontrollkörnyezetbe az ÁSZ által adott definíció szerint az
"átlátható szervezeti struktúra", az "egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok" ,
a szervezet minden szintjén meghatározott "etikai elvárások", valamint az "átlátható a
humánerőforrás-kezelés". (Jelentés 40. oldal) A szakmai zűrzavart már a fentebbi jelzős
szerkezetek is mutatják : ezek szerint, ha egy szervezeti struktúra vagy a humánerőforrás-
kezelés nem "átlátható", a hatásköri viszonyok és feladatok nem "egyértelm űek", akkor azo k
már nem részei a kontrollkörnyezetnek? Mi a célja egyáltalán a " kontrollkörnyezet "
vizsgálatának? Az ugyanis csak egy része az ellenőrzésnek, amelynek a végs ő célja az volna ,
hogy világos, egyértelmű véleményt nyilvánítson arról : a költségvetési fejezetek, a felügyeletük
alatt működő szervezetek beszámolói (lásd a zárszámadás fejezeti köteteit) hű és valós képet
adnak-e pénzügyi és vagyoni helyzetükrő l, kiadásaik és bevételeik megfelelnek-e a parlament i
felhatalmazásnak .

Az államháztartás alrendszereinek elszámoltatása továbbra sem biztosított. Ehhez több száz
vizsgálatra lett volna szükség, nem pedig önkényes tallózásra . Az ÁSZ jelentése szerint a
kontrollkörnyezet "kialakítása" a fejezeti kezelésű elő irányzatoknál "18 fejezetnél „megfelelő”
volt ". Született "részben felelt meg" minősítés is . A központi költségvetés egyé b
intézményeinél 38 intézménynél volt „megfelelő”, 23 intézménynél „részben megfelel ő” a
"környezet". A VI. SZ. MELLÉKLET a helyszíni ellenőrzésbe "bevont" fejezetek és
szervezetek listájáról tájékoztat. A Kincstár törzskönyvi nyilvántartásában jelenleg 72 0
központi költségvetési szerv található . Ehhez képest az ÁSZ által "bevont" szervezetek ,
intézmények száma csak mintegy 100. Mi van a többi hatszázzal? Nagyobb baj, hogy a
"bevontak" beszámolójáról nem született vélemény, tehát nem tudjuk, hogy korrekt módo n
elszámoltak-e bevételeikkel és a kiadásaikkal, az általuk kezelt közvagyonnal . (Mivel minden
évben megkapják a költségvetési támogatásukat, elvileg évente el kellene számoltatn i
valamennyijüket.) Ezzel szemben mintegy hetedük "kontrollkörnyezetének" (önkényes )
minősítéséről tájékoztat a jelentés . Olyan minősítéséket, amilyeneket emleget ("megfelelő" ,
"részben megfelelő") sem a nemzetközi (IFAC-INTOSAI), sem a hazai szakmai standardok



nem ismernek! Az alábbi idézet mutatja, hogy az ÁSZ jelentése leíró jellegű , alig van benne
vizsgálati megállapítás . Ami van, arról sem derül ki, hogy kellő bizonyossággal nyilatkozik-e
a számvevőszék; inkább olyan benyomást kelt mintha az ÁSZ számolna be a kormány helyett . . .
Nem ellenőrzési megállapításokat tesz, hanem mesél .

"A tartalékok (RKI, OVA céltartalékok) törvényi módosított el ő irányzata 345 700,0 MFt volt ,
amelybő l 345 650,0 MFt összegű felhasználásról a Kormány határozatokban döntött . Az RKI
eredeti elő irányzata 100 000,0 MFt volt, amely törvényi hatáskörben 60 000 M Ft-tal, törvény i
felhatalmazás alapján kormányhatáskörben 9 159,7 M Ft-tal növekedett . A Kvtv .-ben képzett
RKI előirányzat, illetve az el ő irányzat növelésének mértéke megfelelt az Áht . elő írásainak, a
központi költségvetés kiadási főösszegének 0,5%-a és 2%-a között maradt . A felhasználás 169
109,9 M Ft (az elő irányzat 99,97%-a), a fel nem használt rész 49,8 M Ft volt . Az OVA
elő irányzat a törvényi módosított el ő irányzattal egyez ő , 30 000,0 M Ft összegben teljesült . A
Kvtv. előírásainak megfelelően, a hiánycél várható teljesülését figyelembe véve, az
előirányzatról 2015. október 13-i Korm. határozat alapján történt 25 800,9 M Ft összeg ű
átcsoportosítás hét fejezet részére, illetve 2015 . december 11-i Korm. határozat alapján 4 199, 1
M Ft átcsoportosítás öt fejezet részére . A céltartalékok 155 700,0 M Ft összegű törvényi
módosított el ő irányzatából a felhasználás 155 699,8 M Ft volt ." (26 . old . )

Van néhány olyan megállapítása, hogy az "aktualizált számlarendet nem készítették el" . Mit
kezdjen ezzel a megállapítással az Országgyűlés? Lényeges hiányosságról van szó? Ha igen
(mert ebből következően a könyvvezetés nem megbízható), a beszámoló nem fogadható el, é s
arról kell tájékoztatni az Országgyűlést, mégpedig minden intézményről, amelynél lényeges
hibát tárt fel a vizsgálat . Az ÁSZ jelentése nem használja a lényegesség fogalmát . Az ellenőrzött
szervezetekkel folytatott polémia (FÜGGELÉK : ÉSZREVÉTELEK) a hibakeres ő szemléleté t
tükrözi . A lényegesség fogalmát – ahogy a mintavételét is – a nemzetközi standardo k
definiálják. A korszerű ellenőrzés abból indul ki, hogy hibátlan gazdálkodás, hibátlan
beszámoló nincs, ezért az ellenőrnek nem mindenféle hiányosság, hanem a lényege s
hiányosságok feltárása a feladata . A lényegesség függ a vizsgált közpénz (abszolút vagy relatív)
nagyságától és a feltárt hiányosság jellegét ő l (korrupciós veszély, társadalmilag érdekl ődés) .

Az államháztartás elemeinek elszámoltatása továbbra sem biztosított . Az ÁSZ nem tud
megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket az általánosan elfogadott nemzetközi audi t
standardok a közpénzek független ellenőrzésével szemben támasztanak. Ennek két fő oka
lehet: az egyik politikai (az ÁSZ a NER apologétájává vált), a másik szakmai (a szerveze t
elnöke hat év után sincs tisztában azzal, hogy egy magát demokratikusnak valló államban mire
való a számvevőszék. Minden jel arra mutat, nem tudja, mi célból ellen őriztet, mit kellene
produkálnia az OGY pénzügyi ellenőrző szervének évi 8,5 milliárd forintért .) Az ún .
"megfelelőségi ellenőrzéssel" lemondott a szakszer ű elszámoltatásról, a számviteli felel ősség
megállapításáról, az állami vagyon vizsgálatáról, a korrupció elleni küzdelemr ő l . Rák módjára ,
hátrafelé halad; hamarosan eljut az egykori népi ellenőrzés hibakereső , félelemkeltő
felfogásához; nem vállalja független vélemény nyilvánítását arról, hogy a zárszámadás (a



kormány pénzügyi beszámolója) hű és valós képet mutat-e a központi költségvetés (mé g
kevésbé az államháztartás, illet őleg a kormányzati szektor) pénzügyi és vagyoni helyzetéről .
Törvényben vagy OGY-határozatban kellene kötelezni arra, hogy a költségvetési intézmények
pénzügyi beszámolóit auditáltassa (legyen az ÁSZ az államháztartás könyvvizsgálója), é s
évente adjon véleményt (tanúsítványt) mind az intézményi beszámolókról, mind a kormány
zárszámadásáról . Ezek hiányában a zárszámadás nem fogadható el ; csak "hitbéli" alapon
szavazható meg . A fentebbi kritika alapján a Gazdasági Bizottság H/1095 . sz. határozati
javaslata sem fogadható el .

II .

Ami a kormány gazdaságpolitikai teljesítményét illeti, az nem tartozik szorosan a
zárszámadáshoz . A negyedszázados gyakorlatnak megfelelően azonban a pénzügyi beszámol ó
kapcsán is érdemes beszélni róla.

A GDP 3,1 %-kal nőtt . 34 ezer milliárd forintra gyarapodása nagyobb az el ő irányzottnál (2,5
%), de lemaradásunk a régióban ezzel nem csökkent (az alábbi táblázat szerint inkább még nőtt
is). Centralizációja – miként az elmúlt hat évben mindig – valamivel 50 % alatt maradt . A
bruttó hazai termék elosztása, felhasználása ily módon a nálunk jóval fejlettebb országokho z
áll közel, nem pedig a versenyképességben minket lehagyó visegrádi és balti országokhoz . A
GDP felét Magyarországon az állam költi el, alacsonyabb hatékonysággal és nagyob b
korrupcióval, mint a magángazdaság . A beruházási hányad tavaly is 20 % fölé került (21,7 %) ,
de a kis-és középvállalati szektorban ez kevésbé érezteti hatását . A GDP szerkezetét az ipar (az
összeszerelő járműipar dominálja) .

Az állami működési funkciók ellátására tavaly több mint háromezer milliárd forintot költött a
kormány. 423 milliárddal többet az eredeti el őirányzatnál, és 383 ezer milliárddal többet a
módosított előirányzatnál. Költségvetési jogi szempontból ezért felvet ődik a felel őssége (amit
az ÁSZ "természetesen" nem tett szóvá) . Az ún . általános közösségi szolgáltatásokra a kormány
a GDP 5,9 %-át költötte el tavaly, ami a törvényhozó és végrehajtó szervek valamint a pénzügy i
és költségvetési tevékenységek, szolgáltatások megnövelt kiadásaiból áll . Ez utóbbiak összege
157 milliárd forinttal több lett, mint az év közben megemelt el őirányzat.

A törvényjavaslat általános indokolása szűkszavúan, és természetesen a kormány
nézőpontjából kommentálja a számadatokat : "Az államháztartási szerepvállaláson belül az
állami működési funkciók kiadásainak aránya 16,8%-ot tett ki . A funkciócsoporton belül az
általános közösségi szolgáltatások az előző évi szinttől elmaradva 11,5%-ban teljesültek, mel y
magában foglalja az állami rezsicsökkentés hatását is . Ezen belül is a legjelentősebben - 1,6
százalékponttal - a pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások részarány a
csökkent, köszönhetően annak, hogy a 2014 . évi egyszeri nagy állami részesedés- é s
vagyonvásárlások 2015-ben már nem ismétl ődtek meg, ami 1,3 százalékpontos csökkenésse l
járt . A klasszikus államigazgatási feladatokra szánt kiadások aránya csökkent." Az általános



indokolás szerzője műfajt tévesztett . A zárszámadásnak ugyanis nem az el őző pénzügyi évvel ,
hanem a tárgyévi költségvetési elő irányzat teljesítésével kell foglalkoznia .

A fentebbi táblázatból látható, hogy az utóbbi évtizedben az éves átlagos gazdasági növekedé s
csak 1,1 % volt, ami mesze elmarad Szlovákia 3,9 %-os és Lengyelország 3,8 %-os éve s
fejlődésétől, de a Magyarországnál mindig is fejlettebb Csehország (S őt! Ausztria és
Németország) hasonló mutatójától is . 2011 óta a magyar gazdaság versenyképessége tendencia -
szerűen csökken, ezen a tavalyi év sem tudott változtatni .

A foglalkoztatottsági és a munkanélküliségi mutatókat a közmunkások, a "kitántorgó"
magyarok és a KSH számbavételi módszeri is alakítják. 25 éve nem volt ilyen magas a
foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 6,8 százalékra mérsékl ődött, 300 ezer alatt
van a munkanélküliek száma. A törvényjavaslat általános indokolása is megállapítja, hogy –
miközben "a versenyszférában foglalkoztatottak száma 2,9%-kal emelkedett – a közszfér a
létszámának 1,6%-os b ővülése elsősorban a közfoglalkoztatottak létszámának növekedéséhe z
köthető ." 2015 végén több mint 230 ezer főt foglalkoztattak az állami közmunka-program
keretein belül . Ez azonban nem "igazi" javulása a foglalkoztatottságnak. 2010-ben a kormány
sem azt ígérte, hogy az adófizetők terhére, a központi költségvetési kiadások növelésével (2015 -
ben az előirányzott 270 milliárd forinttal szemben 253,7 milliárd forinttal) fog hozzájárulni
egymillió új munkahely teremtéséhez . Az ilyen foglalkoztatás-javulás nem járul hozzá a munk a
társadalmi termelékenységének növekedéséhez ; 2015-ben a tervezett 1,2 %-hoz képest csak 0, 5
%-kal nő tt a termelékenyég . Ez nem teszi lehetővé a bérszínvonalban történő felzárkózást, nem
hogy az osztrák vagy a német, de még a visegrádi országok kereseti színvonalához képest sem .

Még riasztóbbak azok az adatok, melyek szerint 2013 év végén már 580 ezer magyar embe r
dolgozott más európai országokban . A kivándorlás elsődleges oka, hogy itthon nem tudnak
megélni a keresetükből az emberek. Hasznos, előnyös mind egyéni, mind társadalmi szinten a
külföldi munkavállalás, hiszen világot látnak, nyelveket tanulnak, tapasztalatokat szereznek il y
módon a magyar emberek . Baj akkor van, ha végleg kint maradnak, hiszen fogy a nemzet . A
kormány hazajövetelt ösztönz ő akciói nem hoztak sikert, ezzel a problémával a zárszámadás
nem foglalkozott . Nemhivatalos szakértői becslések szerint 2016-ban minden valószín űség
szerint meghaladja a hatszázezret a hivatalosan is külföldön dolgozó és él ő magyarok száma.
Sokan közülük támogatják az itthon hagyott családot hazautalják keresetük egy részét
(becslések szerint évi ezermilliárd forintot), amivel jelent ősen hozzájárulnak az itthoni
háztartások (tavaly 3,1 %-kal növekvő) fogyasztásának, ezáltal a GDP növekedéséhez.

A központi költségvetés bruttó adóssága 2010 júniusában, közvetlenül az Orbán-kormány
megalakulása után lépte át a húszezermilliárdos határt . A zárszámadási törvényjavaslat
általános indokolása szerint a központi költségvetés 2015 . év végi bruttó adóssága 24 699, 7
milliárd forintot tett ki év végi árfolyamon . (2016 végére 25270 ezer milliárdot tervezett a
kormány.) "Kinövéssel", a GDP növekedésével, relatíve, faj lagosan csökkenthet ugyan az



államadósság, de még úgy sem közelíti a korábban (2010-ben) ígért 65-70 %-ot . Abszolút

értelemben pedig folyamatosan nő ! Hat év alatt átlagosan évi 8-900 milliárd forinttal . "Az
államháztartás központi alrendszerének hiánya a törvényi módosított, 892,4 milliárd forinto s

előirányzathoz képest 1237,2 milliárd forintra teljesült, ami a GDP 3,6%-ának felel meg ." 34 5
milliárddal eltért a tervt ő l .

Továbbra sincs Országleltár, nem tudjuk, mennyi az állam vagyona . Az 1172/2010. (VIII . 18 .)

Korm. határozat szerint: „A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ( . . .)

gondoskodjon az Országleltár, azon belül az egységes, integrált állami vagyon-nyilvántartás i
rendszer elkészítéséről”. A feladatot a kijelölt kormánytagoknak (nemzeti fejlesztési miniszter ,

vidékfejlesztési miniszter) 2011 . december 31-ig kellett volna teljesíteniük .

Budapest, 2016 . október 18 .

Hegedűs Lorántné



Az Országgyű lé s
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az LMP képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérő l szóló
2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshe z

Az Országgyű lés Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, az LM P

képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként – az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló

10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és 117 . § (2) - (3) bekezdése alapján – az

alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő :

2015. évi költségvetés több szempontból is a leszakadás költségvetése volt . Egyrészt
távolodunk a közép- és kelet-európai, hasonló helyzetben lévő országoktól, mind a pénzügyi
mutatókat (pl . GDP növekedés), mind társadalmi-fejlettségi mutatókat tekintve. Másrészt
folytatódott a magyar társadalom kettészakadása, és egy jelent ős részének, nagyobbik feléne k
leszakadása. A romló oktatási mutatók, az egészségügy egyre elviselhetetlenebb helyzete, a
létminimum alatt élők arányának növekedése, párosulva a sz űk körnek szolgáló bőkezű
osztogatással és az elfogadhatatlan újraelosztást megvalósító adórendszerrel okozzák a
társadalom szétszakadását . Ezekre a jelenségekre a Kormány alig-alig reagált, sőt sokszor
súlyosbította a problémákat .

2015 során mindenki számára érezhetővé vált, hogy az elvándorlás lett a gazdasági fejl ődés
első számú akadálya . Ma rengeteg szakmában hiány van . Erre az LMP már hosszú ideje felhívta

a figyelmet, és sorolta az ellene ható eszközöket is : általános béremelés a költségveté s
átrendezésével, béremelések a közszférában, és a közszolgáltatások megerősítése.



Ezzel szemben a 2015-ös költségvetés a 2010 utáni megszorítások bebetonozását tartalmazta .
Az egészségügyben és a nyugdíjrendszerben, a környezetvédelemben és az oktatás i
intézményrendszerben csökkentek a GDP arányos kiadások. Elmaradtak a fenntartható

gazdaságba történő beruházások is, tehát távolodunk egy olyan gazdaságtól, ami tartósan tudn á
biztosítani a jóllétet mindenki számára.

Egyre nő a fölösleges vagy káros kiadások, és a korrupció miatti veszteség . Ez 2015-ben
különösen nagy volt, tekintve az EU-s pénzek költésének nagy méretét . Ezek a most rossz
helyre menő források hiányoznak máshonnan, például az egészségügy igen forrásigénye s
rendbetételéből, és még jobban fognak hiányozni, ha elapadnak az EU-s támogatások .

A költségvetés végrehajtása kapcsán sokatmondó, hogyan alakultak a makromutatók. 2015-re

a GDP 2,5 %-os növekedését tervezték . Ez ugyan kis mértékben nagyobb lett (2,9%), ám 201 6

I . negyedévében jött a feketeleves, bezuhant a GDP, 0,8%-kal múlta alul a 2015 utols ó

negyedévit . 2016. II . negyedévében 1% volt a növekedés ehhez képest, azaz 2016 közepén ot t
tartunk, hogy a GDP nagysága lényegében nem magasabb, mint 2015 végén . Ez a hullámvasút
pontosan mutatja az EU-s források Fideszes kezelésének hátulütő it .

Az államadósság forintban mért nagysága még soha nem volt ilyen magas : 25 250 milliárd. Ez
150 milliárddal több, mint amit terveztek . A GDP arányos mutató ugyan csökkent, a GD P

kicsivel nagyobb növekedése, illetve az ismert, év végi adósságcsökkent ő technikák („ trükkök

százai") miatt .

Ami a pazarló és felesleges kiadásokat illeti, ezek 2015-ben is több száz milliárdot tettek ki, a

túlárazott, vagy akár 95%-ban ellopott EU-s és hazai projektekrő l nem is beszélve. 2015-ben
olyan mennyiségben áramlott ki a közpénz magánzsebekbe, amire a modern történelem sorá n

aligha volt példa. A költségvetésben azonosítható a Paksi beruházás – végül – 14 milliárdja, a
Várba költözés megkezdése, a Liget projekt, 50 milliárd stadionokra, 52 milliárd az Exim
banknak, és még sorolhatnánk. De a fölösleges és pazarló kiadások közé tartozik a közmédiának
juttatott 70 milliárd nagy része, a sport célú TAO 50 milliárdja is . Az EU-s források

elpazarlására és lenyúlására pedig ott a száznyi példa, amit az LMP a korrupcióinfo keretébe n

hétről hétre ismertet .

Ezek a felelő tlenül elköltött százmilliárdok nagyon fognak hiányozni, amikor az EU-s pénzek

elfogynak. Hiányozni fognak, mert ahhoz, hogy mindenkinek megélhetést biztosító munkája ,
egészsége, lakása, természeti és emberi környezete legyen, azért tenni kellene, és e tettekhe z
sok, a jelenleginél lényegesen több forrásra lenne szükség .

Budapest, 2016 . október 18 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(aláírás)

Schmuck Erzsébet
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