
A hatóságok leépítése több kárral jár, mint haszonnal 
 
 
$�������pYL�iOODPL�N|OWVpJYHWpVU�O�V]yOy�W|UYpQ\MDYDVODWEDQ�D�NLDGiVRN�V]iPRWWHY��FV|NNHQWpVpW�

LUiQ\R]WiN� HO�� HJ\HV� N|]LJD]JDWiVL� V]HUYHNQpO�� ertesüléseink szerint már utasították az APEH-et 
�����I���D�9323-W�SHGLJ�W|EE�PLQW�����I��HOERFViWiViUD��$�N|UQ\H]HW- és természetvédelmi területi 
szerveknél, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál is munkatársak 
elbocsátására készülnek. A 2004. évi törvényjavaslat a 2003. évi költségvetési törvényben 
jóváhagyott kiadási összeghez viszonyítva az APEH-nél 1870 millió forint, a VPOP-nél pedig 3366 
PLOOLy�IRULQW�|VV]HJ&�QRPLQiOLV�FV|NNHQWpVW�LUiQ\]RWW�HO���5HiOpUWpNHQ�V]iPROYD�D]�$3(+-t�O������
millió forintot, a VPOP-W�O� SHGLJ������PLOOLy� IRULQWRW� MDYDVRO� D�30�HOYRQQL��(]�D]W� MHOHQWL��KRJ\�
2004-ben az APEH 7%-kal, a VPOP 10%-kal kisebb összeggel gazdálkodhat, mint 2003-ban. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére 2004-re reálértéken 20%-kal – 24,2 milliárd 
forinttal –� LUiQ\R]WDN� HO�� NHYHVHEEHW��PLQW� D� ������ pYL� |VV]HJ��$]�È176=-nél is elbocsátásokat 
terveznek, a 2004-UH�HO�LUiQ\]RWW�N|OWVpJYHWpVH�QRPLQiOpUWpNHQ��������PLOOLy�IRULQWWDO��UHiOpUWpNHQ�
3745,7 millió forintot kevesebb, mint a 2003. évi, azaz több mint 11%-kal alacsonyabb.  

A létszámcsökkentésre annak ellenére adták ki az utasítást, hogy a költségvetési törvényt még 
MyYi� VHP� KDJ\WD� D]� 2UV]iJJ\&OpV�� (]iOWDO� VpU�OW� D]� $ONRWPiQ\� 19. §-a, amely többek között az 
alábbiakat állapítja meg: Ä���� $]� 2UV]iJJ\&OpV� D� QpSV]XYHUHQLWiVEyO� HUHG�� MRJDLW� J\DNRUROYD�
biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és 
IHOWpWHOHLW�� ���� (� MRJN|UpEHQ� D]� 2UV]iJJ\&OpV� �«�� G�� PHJiOODStWMD� D]� iOODPKi]WDUtás mérlegét, 
jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását”. 

A tervezett intézkedések társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi hatásaival kapcsolatban 
semmiféle elemzés nem készült. Ezáltal súlyosan sérült a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
(Jat.) és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.).. A Jat. 
18. §-ának (1) bekezdése kimondja: Ä$�MRJV]DEiO\�PHJDONRWiVD�HO�WW�– a tudomány eredményeire 
támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az 
állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a 
OHKHW�VpJpW��PHJ�NHOO� YL]VJiOQL�D� V]DEiO\R]iV�YiUKDWy�KDWiViW�pV�D�YpJUHKDMWiV� IHOWpWHOHLW��(UU�O�D�

jogalkotót tájékoztatni kell.” A Kvtv. 43. §-D� D� N|YHWNH]�NHW� tUMD� HO��� Ä43. § (1) A 
N|UQ\H]HWYpGHOHPPHO� |VV]HI�JJ�� W|UYpQ\MDYDVODW� pV� PiV� MRJV]DEiO\�� D]� RUV]iJ� WiUVDGDOPL-
JD]GDViJL� WHUYHL�� WHU�OHWIHMOHV]WpVL� NRQFHSFLyL�� WRYiEEi� D� UHJLRQiOLV� KDWiVW� HUHGPpQ\H]�� G|QWpVHN�

HO�NpV]tW�MH� N|WHOHV az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, s azt 
vizsgálati elemzésben összefoglalni. (…) ���� $� N|UQ\H]HWYpGHOHPPHO� |VV]HI�JJ�� JD]GDViJL�

szabályozó eszközök (vám-, adó- és illetékszabályok stb.) bevezetésére irányuló szabályozások, 
WRYiEEi�MHOHQW�V�PyGRVtWiVRN�HVHWpEHQ�D�YL]VJiODWL�HOHP]pVW�PLQGHQ�HVHWEHQ�HO�NHOO�YpJH]QL�´ 

$� 30� D� N|OWVpJYHWpVL� W|UYpQ\MDYDVODW� HO�NpV]tWpVH� VRUiQ� QHP� P&N|G|WW� HJ\�WW� D]� pULQWHWW�
társadalmi szervezetekkel. Ezáltal a PM megsértette az Alkotmány 36. §-át, amely szerint 
Ä)HODGDWDL� HOOiWiVD� VRUiQ� D� .RUPiQ\� HJ\�WWP&N|GLN� D]� pULQWHWW� WiUVDGDOPL� V]HUYH]HWHNNHO�´ 
)RO\DPDWRVDQ�VpU�OWHN�D�-DW��N|YHWNH]��V]DNDV]DL�LV��19. § Az állampolgárok –�N|]YHWOHQ�O��LOOHW�OHJ�
képviseleti szerveik útján –�N|]UHP&N|GQHN�D]�pOHWYLV]RQ\DLNDW�pULQW��MRJV]DEiO\RN�HO�NpV]tWpVpEHQ�
és megalkotásában. 20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és az 
érdekképviseleti szerveket be kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek 
az általuk képviselt éV� YpGHWW� pUGHNHNHW�� LOOHW�OHJ� WiUVDGDOPL� YLV]RQ\RNDW� pULQWLN�´�Nem kerültek 
EHWDUWiVUD� D� .YWY�� DOiEEL� HO�tUiVDL� VHP�� „44. § (2) A 43. § (1) bekezdésében meghatározott 
tervezeteket és a vizsgálati elemzést a dönWpVUH� MRJRVXOW� V]HUYKH]� W|UWpQ�� EHQ\~MWiV� HO�Wt – 
véleménynyilvánítás céljából – meg kell küldeni az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. A 
véleménynyilvánításra –� D� WHUYH]HW� Np]EHVtWpVpW�O� V]iPtWRWW� – legalább harminc napot kell 
biztosítani.” A PM ez utóbbi kötelezettségének sorozatosan nem tett eleget. Az Alkotmánybíróság 
30/2000 (X. 11.) AB határozata alapján ezzel nyilvánvalóan rendszeresen alkotmányellenes módon 
cselekedett. 
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$]� HO�tUW� HOHP]pVHN� KLiQ\iEDQ� D� N|]LJD]JDWiVEDQ� WHUYH]HWW� HOERFViWiVRN� KDWiVDLW� QHKp]�
részletesen elemezni, azonban néhány nyilvánvaló tényt itt mindenképp meg kell említenünk. 

$�WpPiYDO�NDSFVRODWEDQ�D]�XWyEEL� LG�EHQ�D�VDMWyEDQ�N�O|QE|]��QHP]HWN|]L�|VV]HKDVRQOtWiVRN�
jelentek meg, amelyek azt mutatják, hogy az adott országban mekkora a közigazgatásban dolgozók 
száma az összes foglalkoztatotthoz képest. Magyarországon azonban rendkívül alacsony a 
IRJODONR]WDWRWWViJ�� QiOXQN� ���� DNWtY� GROJR]yUD� ���� LQDNWtY� I�� MXW� �D� ������ pYL� VWDWLV]WLNDL� DGDWRN�
szerint), az EU legtöbb országában viszont ez a szám 100 körüli. Azt azonban aligha hihetjük, hogy 
a közigazgatási feladatok kisebbek lesznek attól, hogy alacsonyabb a foglalkoztatottság aránya. A 
teljes lakossághoz viszonyítva pedig azt az eredményt kapjuk, hogy a közigazgatásban 
foglalkoztatottak száma Magyarországon a legalacsonyabbak közé tartozik. 

Egy másik fontos mutató, hogy a bruttó hazai termékhez, a GDP-hez viszonyítva mennyit fordít 
az állam a közszolgáltatásokra. A mellékelt táblázatban közöljük Magyarország erre vonatkozó 
adatait összehasonlítva azon EU-tagországokkal, amelyeknél az adatok rendelkezésünkre állnak. 
(]HNE�O�LV�0DJ\DURUV]iJ�QDJ\IRN~�HOPDUDGiVD�iOODStWKDWy�PHJ� 

 
 

 

Magyarország és néhány EU-tagország konszolidált 
államháztartási kiadási szerkezetének összehasonlítása  

(a GDP százalékában) 
 

 Magyar-
ország 

Portu-
gália 

Német-
ország 

Belgium Olasz-
ország 

Ausztria Dánia Finn-
ország 

Hollandia Svéd-
ország 

EU-
országok 
átlaga* 

Eltérés 
az EU 

országok 
és a 

magyar 
között* 

Eltérés 
magyar 

és 
portugál 
között 

Év 2003 1999 2001 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2000    

Általános 
közszolgáltatások 

3,4 6,5 6,3 10,3 9,6 8,0 4,5 6,1 8,2 10,2 7,3 3,9 3,1 

Védelem 1,2 1,7 1,2 1,2 1,2 0,9 1,6 1,5 1,6 2,2 1,3 0,1 0,5 
Rend-védelem és 
közbiztonság 

1,7 2,0 1,6 1,6 2,0 1,4 0,9 1,4 1,5 1,3 1,6 -0,1 0,3 

Oktatás 5,8 7,0 4,2 6,0 4,9 5,9 8,0 6,3 4,8 6,9 6,1 0,2 1,2 
Egészségügy 4,3 6,4 6,4 6,4 5,9 8,0 5,2 5,8 4,2 6,3 6,3 1,9 2,1 
Társadalom-
biztosítási, 
szociális és jóléti 
szolgáltatások 

15,0 13,1 22,0 17,2 17,7 21,2 23,4 20,5 17,5 24,5 19,3 4,3 -2,0 

Lakásügyek, 
települési és 
kommunális 
szolgáltatások 

1,2 1,0 1,1 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 1,5 0,9 0,8 -0,4 -0,2 

6]DEDGLG�V��
kulturális és 
vallási 
tevékenységek és 
szolgáltatások 

1,3 1,2 0,7 1,0 0,9 0,9 1,6 1,1 1,1 1,0 1,1 -0,3 -0,1 

Környezet-
védelem 

0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 0,3 n.a. 0,3 0,7 0,2 0,5 -0,4 -0,2 

Gazdasági 
funkciók 

5,2 5,8 4,3 4,7 2,6 4,4 3,8 4,8 5,8 4,0 4,4 -0,8 0,6 

Összesen 40,3 45,5 48,5 49,4 46,5 51,9 50,0 48,7 46,9 57,7 48,6 8,3 5,2 
 
Forrás: Supplement to the 2002 GFS Yearbook 
Megjegyzés:  
�&VDN�D]�HO�]��RV]ORSRNEDQ�V]HUHSO��WDJRUV]igokra vonatkoztatva. 
Nem minden EU-országra állnak rendelkezésre funkcionális táblák. 
Dánia esetében a környezetvédelmi funkcióra nincs adat. 
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Az alábbiakban arra kívánunk röviden rámutatni, hogy e tény milyen problémákat okoz a 
EHYH]HW�EHQ�HPOtWHWW�QpJ\�iOODPLJD]JDWiVL�V]HUY�HVHWpEHQ� 

Az APEH-nél és a vámszerveknél tervezett leépítések azt eredményezhetik, hogy tovább 
növekszik Magyarországon a fekete gazdaság aránya, amelyet jelenleg a GDP-hez viszonyítva 25 
százalék körülire becsülnek. Ugyanakkor az ezen hatóságoknak nyújtott állami hozzájárulás 
rendkívül hatékonyan szorítja vissza a fekete gazdaságot és növeli az állami bevételeket. Az APEH-
re fordított minden egyes forint 116 forint, a vámhatóságra fordított minden forint pedig 69 forint 
államháztartási bevételt eredményez (a 2003. évi HO�]HWHV� DGDWRN� DODSMiQ��� )RQWRV� PpJ�
hangsúlyozni, hogy a VPOP által beszedett összegek szinte teljes egészében javítják országunk 
versenyképességet, mivel az általuk beszedett összegek túlnyomó részben a külföldieket, illetve az 
importot terhelik. 

Az EuróSDL� 8QLyKR]� W|UWpQ�� FVDWODNR]iVVDO� HJ\HV� IHODGDWRN� HOYpJ]pVH� V]�NVpJWHOHQQp� YiOLN��
PiVXWW�YLV]RQW�MHOHQW�VHQ�PHJQ|YHNV]HQHN�D�WHHQG�N��0HJ�NHOO�HU�VtWHQL�D�QHP�(8-tagországokkal 
N|]|V� KDWiUDLQNDW� �D]� ~Q�� N�OV�� KDWiURNDW��� (]HNHQ� D� KDWiURNRQ� NRPRO\� IHOOpSpV szükséges a 
csempészettel szemben, hiszen a csatlakozással nekünk kell itt megvédeni az EU-t az ember-, 
kábítószer-, cigaretta-, üzemanyag- és egyéb csempészekkel szemben.  

$�9323�KDWDOPDV�PHQQ\LVpJ&�pV�pUWpN&�WUDQ]LW-iUX�HOOHQ�UL]pVpW�LV�HOYpJ]L��������Pájus 1-MpW�O�
Magyarországra és az EU-ba Magyarországon keresztül az EU-Q�NtY�OU�O�EHM|Y��PLQGHQ�WHUPpNHW�
YiPRO��(]�PRVW�V]LQWH�IHOPpUKHWHWOHQ�PpUWpN&�IHODGDWRW�MHOHQW��$PHQQ\LEHQ�H]W�PHJIHOHO�HQ�HO�WXGMD�
YpJH]QL��D]�WRYiEEL�W|EE����PLOOLiUG�IRULQWRW�NLWHY� többletbevételt hozhat.  

$]� (8� WDJRUV]iJRN� KDWiUDLQ� �D]� ~Q�� EHOV�� KDWiURNRQ�� W|UWpQ�� HOOHQ�U]pVHN� MHOHQW�VHQ�
FV|NNHQQHN�� D]RQEDQ� D� N�O|QE|]�� YLVV]DpOpVHN� YiUKDWyDQ� Q|YHNHGQL� IRJQDN�� )pO�� SpOGiXO�� KRJ\�
Magyarország az EU hulladéklerakójává válik. Minden bi]RQQ\DO� Q|YHNHGQL� IRJ� D� P&NLQFVHN�
illegális kivitele. A dohányáruk jövedéki adójának – egyébként támogatandó – emelése 
HO�UHOiWKDWyDQ�Q|YHOQL�IRJMD�D�FLJDUHWWDFVHPSpV]HWHW�� 

6RN�WHNLQWHWEHQ�PpJ�QHP�LV�VLNHU�OW�IHOPpUQL��KRJ\�PHQQ\L�HPEHUUH�pV�DQ\DJL�HU�IRUrásra lesz 
V]�NVpJ�HJ\iOWDOiQ�D]�(8�Q|YHNY��N|YHWHOPpQ\HL�PLDWW��ËJ\�SpOGiXO�NpUGpVHV��PLO\HQ�HU�VtWpVHNUH�
lesz szükség annak érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió Csaláselleni Irodája (OLAF) 
HJ\UH�Q|YHNY��HOYiUiVDLQDN� 

Mindenképp fontos, hogy a vámV]HUYHNQHN� D]� RUV]iJ� HJpV]� WHU�OHWpQ� OHJ\HQ� OHKHW�VpJ�N� D]�
HOOHQ�U]pVUH�� QHPFVDN� D� KDWiURNQiO�� $� FVHPSpV]HW� IHOGHUtWpVH� PHOOHWW� V]iPRV� HJ\pE� HOOHQ�U]pVL�
tevékenységet is kellene végezniük: így például a kamionok engedélyeit, illetve a kamionokkal 
kapcsolatos egyéb szabályok (útadó megfizetése, hétvégi tilalom, súlykorlátozások stb.) betartását 
LV�HOOHQ�UL]QL�N�NHOOHQH��(J\pENpQW�LO\HQ�MHOOHJ&�HOOHQ�U]pVHNHW�MHOHQOHJ�LV�QDJ\�V]iPEDQ�YpJH]QHN�
(például a tachográfok, valamint a forgalmi engedélyben megjelölt s~O\�HOOHQ�U]pVpW���7HNLQWHWWHO�D]�
XWyEEL� LG�EHQ�PHJV]DSRURGRWW� EDOHVHWHNUH�� H]� IRUJDORPEL]WRQViJL� RNRNEyO� LV� UHQGNtY�O� LQGRNROW��
0LQGH]HN� D� IHODGDWRN� V]iPRV� VSHFLiOLV� HJ\VpJ�� PRELO� HOOHQ�U]�� FVRSRUW� �ÄYiPNRPPDQGy´��
felállítását követelik meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben kizárólag ilyen 
PyGRQ�FV|NNHQWKHW�N�D�YLVV]DpOpVHN�pV�pUYpQ\HVtWKHW��D�EtUViJ���$PLW�D�YiPKDWyViJ�QHP�V]HG�EH�D�
N�OI|OGLHNW�O��D]W�D]�HVHWHN�W~OQ\RPy�W|EEVpJpEHQ�PiU�PiV�VHP�V]HGL�EH�� 

A tervek szerint az általános forgalmi adónál (áfa) megszüntetik a kivetéses módszert és 
önadózással történik a beszedés. A beszedés a VPOP-tól átkerül az APEH-hez. Ez az intézkedés 
pUWKHWHWOHQ� D� N|YHWNH]�� RNRN� PLDWW�� ���� D� NLYHWpVHV� PyGV]HU� VRNNDO� KDWpNRQ\DEE�� PLQW� D]�
önadózásos, (2)�D]�|QDGy]iVRV�PyGV]HUQHN�MHOHQW�V�D�KLWHOILQDQV]tUR]iVL�W|EEOHWLJpQ\H��WRYiEEi�����
2002-ben áfából a VPOP 1400 milliárd forintot, az APEH pedig nettó 100 milliárd forintot szedett 
be. Nem látjuk annak biztosítékát, hogy a tervezett intézkedés miatt nem omlik össze az ország 
költségvetése. 
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$�0DJ\DU� 5iGLy� KRQODSMiQ� D� N|YHWNH]�NHW� ROYDVKDWWXN� ������ RNWyEHU� �-én: „László Csaba 
elmondta, hogy jelenleg tart az elemzése annak, hogy a Pénzügyminisztérium milyen 
PHJV]RUtWiVRNDW� NHOO� KRJ\� DONDOPD]]RQ� D� M|Y�� pYL� N|OWségvetés végrehajtása érdekében. A 
SpQ]�J\PLQLV]WHU� V]HULQW� D]�(8�FVDWODNR]iV� NDSFViQ�D�9iP�pV�3pQ]�J\�UVpJQpO� pV� D]�$3(+-nél 
lesz a legtöbb végrehajtandó feladat.”  

$�)LJ\HO�1HW�KRQODSRQ�������RNWyEHU��-iQ�SHGLJ�D�N|YHWNH]�NHW�ROYDVKDWWXN� „Több és jobban 
NpS]HWW� V]DNHPEHUHNNHO� OpSQHN� IHO� D� M|Y�EHQ� $XV]WULiEDQ� D� IHNHWH� PXQND� HOOHQ�� D� N�OI|OGLHN�

W|UYpQ\WHOHQ� IRJODONR]WDWiViW� HOOHQ�U]�� FVRSRUW� �.,$%�� MHOHQOHJL� ��� I�V� OpWV]iPiW� D� M|Y�� pY�

májusától megduplázzák – közölte a pénzügyminisztérium alá rendelt csopoUW� YH]HW�MH�� +HUZLJ�

+HOOHU�HOPRQGWD��KRJ\�D]�pY�HOV��IHOpEHQ�D�.,$%��������RV]WUiN�FpJHW�YL]VJiOW�iW�pV������HVHWEHQ�

derített fényt illegális foglalkoztatásra. Tavaly 7814 vizsgálatból 2151 esetben leplezték le a fekete 
IRJODONR]WDWDWiVW��$�M|Y��pYEHQ�����millió euró többletbevételre akarnak szert tenni a fokozottabb 
HOOHQ�U]pV�UpYpQ�´ 

 
A környezet- és természetvédelmi területi szervek vonatkozásában fel kell hívnunk a figyelmet 

arra, hogy az Európai Unió megállapítása szerint ezen hatóságoknál több mint ezer új dolgozó 
felvételére lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az EU követelményeinek. Jelenleg a 
N|UQ\H]HWYpGHOPL� IHO�J\HO�VpJHNHQ�HJ\-egy ügy elintézésére átlagosan kevesebb mint fél óra jut. 
Ebbe a helyszíni szemle általában nem fér bele, a hivatalban dolgozók többnyire a benyújtott 
SDStURN� DODSMiQ� G|QWHQHN�� (ONpS]HOKHW��� KRJ\� PHQQ\LUH� WiUJ\V]HU&HN� D]RN� D� GRNXPHQWXPRN��
DPHO\HNHW� D]RN� DGQDN� EH�� DNLN� D]� DGRWW� EHUXKi]iV� PLHO�EEL� PHJYDOyVtWiViEDQ�� YDJ\� D�
környezetvédelmi bírságok elkerülésében érdekeltek. A jelenlegi helyzet csak a tisztességtelen 
YiOODONR]yNQDN� pV� |QNRUPiQ\]DWL� �J\LQWp]�NQHN� NHGYH]�� DNLN� LJ\HNH]QHN� D� MRJV]DEiO\RNDW�
megkerülni. Nem véletlen, hogy egyre szaporodnak a témával kapcsolatos lakossági panaszok. Az 
ügyek elhúzódása pedig komoly gazdasági károkat is okoz. Mindez elriaszthatja a tisztességes 
EHIHNWHW�NHW��DPHO\HN�D�Q\XJDWL�RUV]iJRNEDQ�LO\HQ�YLVV]DpOpVHNHW�QHP�N|YHWKHWQHN�HO��PiU�D]�RWWDQL�
közhangulat miatt sem), ami jelen esetben komoly gazdasági hátrány jelenthet számukra. 

Az ÁNTSZ I��IHODGDWD�D]�HJpV]VpJYpGHOHP��D�EHWHJVpJPHJHO�]pV��(]HQ�D�WpUHQ�PiU�MHOHQOHJ�LV�
WUDJLNXV� D� KHO\]HW�� ,VPHUYH� D� ODNRVViJQDN� D]� HJpV]� HXUySDL� YLV]RQ\ODWEDQ� UHQGNtY�O� NHGYH]�WOHQ�
egészségügyi mutatóit, az ÁNTSZ-QpO� HO�LUiQ\]RWW�PHJV]RUtWiVRNDW� VHPPLO\HQ� V]HPpontból nem 
lehet elfogadni. 

 
Az Európai Unió minden országjelentésében keményen kifogásolta jogszabályaink 

végrehajtásának gyengeségét. Az államigazgatásban tervezett létszámleépítésekkel és egyéb 
megszorításokkal ez a hiányosság még súlyosabbá válik.  

A WpPiQDN�N�O|Q|V�LG�V]HU&VpJHW�DG�D�7UDQVSDUHQF\�,QWHUQDWLRQDO��7,��~MDEE�MHOHQWpVH��DPHO\HW�
a mai napon tett közzé az MTI. A jelentés szerint a TI 2003-DV�UDQJVRUiEDQ�0DJ\DURUV]iJ�D]�HO�]��
évhez képest hét helyet visszacsúszva a 40. helyet foglalja el a vizsgált 133 ország között a 
nemzetközi korrupciós rangsorban.  

 
Tehát az APEH-nél, a VPOP-nál, valamint a környezet- és természetvédelmi területi szerveknél 

és az ÁNTSZ-nél tervezett elbocsátások és pénzügyi megszorítások sokkal nagyobb károkat 
okoznak, minW� DPHQQ\L� HO�QQ\HO� MiUQDN�� Q|YHNV]LN� D� E&Q|]pV�� HU�V|GQHN� D� WiUVDGDOPL�
LJD]ViJWDODQViJRN� pV� IHV]�OWVpJHN�� URPOLN� D� ODNRVViJ� HJpV]VpJL� iOODSRWD�� NHGYH]�WOHQ�O� DODNXO� D]�
ország megítélése, továbbá csökken az államháztartás bevétele (ezen belül nagyrészt a küOI|OGLHNW�O�
V]iUPD]y�EHYpWHO��D]D]�D]�RO\DQ�EHYpWHO��DPL�QHP�D�KD]DL�ODNRVViJRW�pV�YiOODONR]iVRNDW�WHUKHOL��V�W�
éppen növeli ez utóbbiak versenyképességét). 
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Természetesen tudjuk, hogy az államigazgatásban sok helyütt folyik pazarlás és gyakran 
alacsony a YpJ]HWW�PXQND� KDWpNRQ\ViJD��$�PHJROGiVW� D]RQEDQ� QHP� D� ÄI&Q\tUy� HOY´� DONDOPD]iVD�
MHOHQWL��KDQHP�D]�DODSRV�HOHP]pV��pV�HQQHN�Q\RPiQ�HJ\�PHJIHOHO��LQWp]NHGpVL�WHUY�NLGROJR]iVD�pV�
végrehajtása, ami egyebek mellett a szükséges ösztönzéseket és számonkéréseket is tartalmazza. 

 
A fentiek alapján nyomatékosan javasoljuk az említett hatóságok létszámcsökkentésére és az 

HO�]��pYKH]�YLV]RQ\tWRWW��UHiOpUWpNHQ�V]iPtWRWW��WiPRJDWiVXN�FV|NNHQWpVpUH�YRQDWNR]y�XWDVtWiVRN�pV�
tervek haladéktalan visszavonását.  

 
 
Budapest, 2003. október 16. 
 

$�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW 


