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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról

szóló törvényjavaslat
(T/1671. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92. § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:
A 2017-es költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelműen látható,
hogy a gazdaságpolitika célja a költségvetési hiány alacsony mértéken tartása, az államadósság
csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a foglalkoztatás növelése és az ország
növekedési potenciáljának emelése.
A kormányzat gazdaságpolitikájának köszönhetően 2017-ben tovább csökkent az államadósság, az
államháztartás hiány 2,2%-ra teljesült. Ennek köszönhetően hazánk hitelminősítését két hitelminősítő
is semlegesről pozitívra változtatta.
A tavalyi évben életbe lépett a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel megkötött
bérmegállapodás, mely hozzájárult Magyarország versenyképességének növekedéséhez és pozitív
munkaerőpiaci folyamatainak megerősödéséhez. Ennek értelmében 5 százalékponttal csökkent a
szociális hozzájárulási adó mértéke, 15%-kal nőtt a minimálbér és 25%-kal a legalább középfokú
iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak számára a
garantált bérminimum.
Hazánkban 2017-ben 4, 1 %-kal bővült a bruttó hazai össztermék, ami túlteljesítette a költségvetés
benyújtásakor prognosztizált 3, 1 %-os ütemet. Így Magyarország 2017-ben is jóval felülmúlta az Unió
teljesítményét. 2017-ben a nemzetgazdasági beruházások 18,2%-kal növekedtek, ami jelentősen
meghaladta az előzetesen becsült 9, 1 %-os bővülést.
A magyar export 4,7%-os és az import 7,7%-os növekedése az előbbi esetén alulmúlta, míg az
utóbbinál meghaladta a korábbi várakozásokat. A külkereskedelmi mérleg mindazonáltal 2017-ben



is masszív többletet mutatott. Folytatódott a foglalkoztatás dinamikus bővülése, emelkedtek a
reálbérek is.
A foglalkoztatottak száma 2017-ben is jelentősen, 1,6%-kal bővült, amely a kormány hatékony
politikáját tükrözi a munkahelyteremtésekkel kapcsolatban. A foglalkoztatottak száma így a
rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett, meghaladta a 4,4 millió főt, és 68,2%-os
foglalkoztatási rátát eredményezett. A sikert a gazdaság stabil növekedési pályára állása
következtében megnövekvő munkaerő-kereslet mellett számos, munkapiaci részvételt, illetve
munkakeresletet ösztönző intézkedés alapozta meg: többek között a személyi jövedelemadó
csökkentése, a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott járulékkedvezmények, az
álláskeresési támogatások átalakítása, a rokkantnyugdíjazás feltételeinek szigorítása, az effektív
nyugdíjkorhatár emelése és a 2017. január l-jétől életbe lépett hatéves adó- és bérmegállapodás.
Az uniós módszertan szerinti, már az Eximbank adósságát is tartalmazó bruttó államadósság GDP
hez viszonyított aránya a 2011. évi 80,5%-ot meghaladó szintről 2017 végére 73,3%-ra süllyedt. A
magyar államadósság-kezelés fő stratégiai célja az adósságráta csökkentése a belföldi szektorok
tulajdonosi részesedésének növelésével, illetve a devizaadósság arányának mérséklésével
párhuzamosan.
A kormány nagyszabású otthonteremtési programjának köszönhetően és az uniós források növekvő
felhasználásával párhuzamosan az építőipar korábban soha nem látott mértékben, közel 32%-kal
bővült. Az ipar esetében is gyorsulás figyelhető meg az elmúlt időszakokban kiépült új termelői
kapacitásoknak és a külső kereslet élénkülésének köszönhetően.
Összességében tehát megállapítható, hogy a 2017-es költségvetés végrehajtása megfelelt a
jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett
adatok pedig megbízhatóak.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.

Bánki Erik
elnök
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Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben 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 véleményt terjesztik elő:

A 2017. évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nem megalapozottan került
elfogadásra. Számtalan esetben került sor módosításra, ami átláthatatlanná tette a valódi
folyamatok nyomomkövetését. A pénzügyi források az eredetileg meghatározott céltól eltérően
kerültek felhasználásra. A kormány saját hatáskörében folyamatosan átírta a költségvetési
sorokat. A Parlament megkerülésével számtalan esetben került sor az előirányzatok
átcsoportosítására és a pénzeszközök eredeti céljuktól eltérő módon történő felhasználásra.

Amennyiben a kormány számára a kiszámíthatóság és a stabilitás fontos, akkor célszerűbb lett
volna először az előző évi költségvetést lezárni, tanulságokat levonni, majd ezen bázison
megtervezni a következő évi költségvetést. Azonban ez a logikai sorrend felborult, hiszen a
jövő évi költségvetést a Parlament már régen elfogadta, amikor az előző év lezárás vitájára sor
kerül.

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya 2017-ben a tervezettnél nagyobb lett. A hiány - az
1.186,4 milliárd forintos törvényi módosított előirányzattal szemben - 1.314,5 milliárd
forintban teljesült.

A központi költségvetés bevételei a bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók tekintetében
a 2016. évi 343.423,5 millió forintról 2017. évben 355.578,3 millió forintra nőtt.



A GDP 2017-ben az előzetes tényadat szerint 38 355 milliárd forintot tett ki. Ebben az évben
4,1 %-os GDP növekedést valósult meg. Ehhez képest a jóléti kiadásokon belül a
társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokra a GDP 13,9%-a jutott. Érdemes megjegyezni,
hogy gazdasági válság kellős közepén, 2009-ben a GDP-nek még 17,7% át fordította az akkori
kormány szociálpolitikai kiadásokra. Az államháztartás kiadásainak megoszlását nézve, a
költségvetésben tervezettnél kevesebb jutott a szociális területre, a kiadások 28,5%-a. Ez
majdnem két százalékkal elmarad a 2016. évi teljesítéstől is.

Ugyanazt látjuk a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben, amit már a
költségvetési javaslatban is láttunk. A kormány cserbenhagyta a szociálisan rászoruló rétegeket,
a gazdasági növekedésből semmit sem kívánt számukra juttatni, számos ellátások értéke
továbbra sem emelkedett, miközben ebben az évben is százmilliárdokat költöttek teljesen
felesleges luxusberuházásokra.

A fentiek alapján az MSZP frakció a 2017. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló
törvényjavaslatot nem támogatja.

Budapest, 2018. november 6.

Tóth Csaba
alelnök


