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

A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, azonban a bizottság módosításra
irányuló szándékot fogalmazott meg.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
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 az Áht-ben előírt határidők
betartásával nyújtotta be a zárszámadási törvényjavaslatot. A 2017. évi központi költségvetés
végrehajtása megalapozott módon, a jogszabályi előírásoknak és a HHSZ 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelt, a törvényjavaslatban szereplő pénzügyi adatok megbízhatóak.

Az uniós módszertan szerinti eredményszemléletű hiány a nemzeti össztermék 2,2%-ában teljesült.
Az elért bruttó hazai termékhez viszonyított 4, 1 %-os növekedésre pedig igazán büszkék lehetünk.
2017 volt az első teljes év, ahol megmutatkoztak a több lépcsős adócsökkentés hatásai. Az
adócsökkentések ellenére a növekvő béreknek és foglalkoztatásnak köszönhetően személyi
jövedelemadóból 127,5 milliárd forinttal, míg a nyugdíj-és egészségbiztosítási, valamint munkaerő
piaci járulékokból 147,8 milliárd forinttal magasabb bevétel keletkezett az eredetileg tervezetthez
képest.

A magyar külkereskedelem 2017-ben is masszív többletet mutatott annak ellenére, hogy a magyar
export 4,7%-os, míg az import 7,7%-os növekedést ért el.



A bruttó államadósság a nemzeti össztermékhez viszonyított aránya a 2011. évi 80,5%-ot meghaladó
szintről 2017 végére 73,3%-ra süllyedt. A csökkenő mértéket annak ellenére sikerült elérni, hogy az
adatsorban az Eximbank is szerepel. Ha nem kellett volna beszámítani, akkor 71,3%-ra mérséklődött
volna.

2017-ben a nemzetgazdasági beruházások 18,2%-kal növekedtek, ami szintén meghaladta az
előzetesen várakozásokat.

A foglalkoztatottak száma 2017-ben 1,6%-kal tovább növekedett. A versenyszférában
foglalkoztatottak száma 2,9%-kal emelkedett, míg a közszféra létszáma 3,5%-kal csökkent. A
foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett, meghaladta a 4,4 millió
főt. A bővülésben a versenyszféra játszotta a legjelentősebb szerepet, miközben a
közfoglalkoztatottak száma csökkent. A tavalyi esztendőben így mindösszesen 4,2%-os volt a
munkanélküliség.

Kiadási oldal tekintetében a Kormány otthonteremtési programját érdemes kiemelni. A lakásépítési
támogatások 2017-ben 24,6%-kal nőttek az előző évhez képest, ahol a Családi Otthonteremtési
Kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra fordított összegek mintegy 80%-kal haladták meg a
2016-os összegeket.

A hazai kisvállalkozások két könnyített adónemének népszerűsége is folyamatosan nő, hiszen a
kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) esetén 30%-os, míg a kisvállalati adónál (KIVA)
65,7%-os felülteljesítés volt a tervezetthez képest.

Az árak átlagosan 2,4%-kal növekedtek 2017-ben, így az infláció mértéke magasabb volt a tervezett
0,9%-nál. Az árak növekedésében az energiaárak vártnál nagyobb mértékű növekedése, illetve
néhány alapvető élelmiszer, mint például a tejtermékek és a sertéshús világpiaci árának nagyobb
mértékű emelkedése volt felelős.

A Kormány maradéktalanul biztosította a közszolgálatban dolgozó különböző életpálya-modellek
kapcsán folytatódó béremelések fedezetét.

A migrációs nyomás visszaszorítása érdekében a határvédelmi feladatok ellátására a tavalyi évben
155 milliárd forintot költött a Kormány.

Az előttünk fekvő törvényjavaslatból az is világosan látszik, hogy a Kormány a tisztességes
állampolgárok, a vállalkozók, a munkavállalók és nem utolsó sorban a családok oldalán áll.

A makrogazdasági tényadatok tükrében kijelenthetjük, hogy 2017-ben a magyar gazdaság főbb
szektorai erősödtek, mindemellett az egyensúlyi mutatók is stabilak maradtak.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

A DK képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

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 Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, a DK
képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014; (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2) - (3) bekezdése alapján- az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A nemzetközi összehasonlítható módszertan szerint értékelték a világ több mint 100 országában
a költségvetési rendszer átláthatóságát. Magyarország legutóbb ebben a felmérésben
világszinten közepes, európai szinten kifejezetten gyenge eredményt ért el.

Ez tetten érhető abban például, hogy nem mutatja be a kormány az államadóssággal
kapcsolatban tervezett állományokat, amiből kiderülhetne, hogy 2016 tavaszán, amikor a 2017-
es költségvetési törvény készült, számolt-e azzal a Pénzügyminisztérium - akkor még NGM -
hogy ismét fel fogja futtatni a letelepedési kötvényeket, vagy ez ,,csak úgy megtörtént". Erre
vonatkozóan a Pénzügyminisztériumnak, az Államadósság Kezelő Központnak előbb-utóbb be
kell számolnia.

Szinte teljes mértékben hiányoznak a felhasznált erőforrásokra és a teljesítményre vonatkozó -
tehát nem pénzügyi - mérőszámok. Ez nem véletlen, mivel a magyar költségvetési rendszerből



általánosan is hiányoznak a teljesítmény-információk, de ez például nagyon is releváns lenne
akkor, amikor az innovációs miniszter (Palkovics úr) hanyagul odavetve közli, hogy az
Akadémia közgazdaságtudományi intézetét - állítólag annak alacsony hatékonysága miatt -
meg kell szüntetni. A parlamentnek egy ilyen kaliberű kérdésben - hiszen itt a tudomány
függetlensége forog kockán - képesnek kellene lennie érdemben állást foglalni, csak az állam
,,management információs rendszere" egyszerűen nem termeli ki a szükséges információkat.
Mellesleg évtizedekre visszamenőleg éppen a tudományos akadémia fejezetében találhatók az
egész költségvetésben a leginkább informatív és tartalmi indokolások.

A költségvetési maradványok állománya az elmúlt években olyan mértékűre duzzadt, hogy
rendkívüli mértékben veszélyezteti mind aggregált szinten a költségvetés fenntarthatóságát,
mind pedig mikroszinten a közpénzek áramlásának szabályozását.
Amint látható, 2003-2013 között az év végi maradványállomány a GDP 2-2,5 százalékát tette
ki, vagyis gyakorlatilag minden év végén ugyanannyi keletkezett, mint amennyit év elején az
előző évi maradványból felhasználtak. A nagy költségvetési lazítások és kiigazítások sem
okoztak ebben 0,5 százalékpontnál nagyobb kilengést. Ennek ellenére 2014-től kezdve gyors
ütemben halmozódik az állomány, 2017 végére még a kötelezettségvállalással terhelt rész is
megközelítette (2018 végére gyakorlatilag biztosan meghaladja) a GDP 7 százalékát, ami úgy
is értelmezhető, hogy három éven keresztül kellene a parlamentnek egyensúlyos költségvetést
elfogadnia ahhoz, hogy 1,5 százalékos tényleges hiány mellett visszakerüljön a rendszer a
normál kerékvágásba.
A parlament ellenőrzése alól kivonták ezeknek az összegeknek a felhasználására való döntés
alól, és lehetővé tették, hogy a kormány saját hatáskörében gazdálkodhasson. Az Állami
Számvevőszék zárszámadásra vonatkozó jelentése ki sem tér erre.

A kormányzat nagyobb hatalommá vált mint a nép, annak képviseletét ellátó parlament. Az
ellenőrzési jogot megcsúfolják, és Önök ezt hagyják. A parlament költségvetési jogai
nagymértékben sérülnek. Miért?

Hiányzik a költségvetésen kívüli alapok bemutatása.
A zárszámadás keretében bemutatott ún. elkülönített pénzalapok működése nem tér el a
minisztériumok, egyéb fejezetek működésétől, ezért valójában nem tekinthetőek költségvetésen
kívüli alapoknak. A költségvetési törvény ugyan megállapít egyedi szabályokat ezen alapokra,
de az általános szabályozásuk megegyezik. Magyarországon jelenleg költségvetésen kívüli
alapnak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, valamint a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) alapítványai tekinthetőek. Az előbbi működését külön törvény szabályozza, és az
Országgyűlés is külön törvényt alkot az alap költségvetéséről, de ezt a zárszámadásról
elkülönítetten mutatja be a kormány. Az MNB alapjairól viszont semmilyen beszámolót nem
készít az Országgyűlés számára sem az MNB, sem a kormány a parlament részére.



Végezetül, elfogadhatatlan ez az előterjesztés azon okból is, ahogy hozzáállnak a be és
letelepítési kötvényekkel való elszámoláshoz. Felelős állami vezetők nem viselkedhetnek így.
Tegnap az Önök képviselője hangoztatta a parlament ellenőrző szerepét, amit az Önök
személyes közreműködésével vehet semm ibe a kormány.

Ezért véleményem szerint nem felel meg az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai
követelményeknek, nem illeszkedik a jogrendszer egységébe és nem felel meg a nemzetközi
jogból, és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek valamint nem felel meg a jogalkotás
szakmai követelményeinek.

Budapest, 2018. november 6.

(aláírás)

Varju László



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

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

A 2017 évi költségvetés végső számai igen jelentősen eltérnek az elfogadott, tervezett
költségvetéstől. Ennek legfőbb oka, hogy a kormány egy választási költségvetést csinált
menetközben a költségvetésből. Megnövelte a hiányt 667 milliárd forinttal, a GDP 1,7%-kával,
és ebből növelte egyes területek forrásait. A hiány növekedésének oka az EU-s források
hiányának növekedése volt: a kormány egész egyszerűen felelőtlenül, előre elköltötte az amúgy
is erőltetett ütemben kiszórt pénzeket, anélkül, hogy a bevételei befolytak volna. Ezzel nőtt az
adósság és az adósságszolgálati kötelezettség is, ami utóbbira régóta nem volt példa.

Külön nehézség ezen törvényjavaslat tárgyalásakor, hogy az eredeti költségvetést a Parlament
2016 tavaszán, két és fél éve fogadta el. Közben már a 2019 évi költségvetést is elfogadták,
aminek erre a zárszámadásra kellett volna alapulnia. A kormány hibás politikájának
köszönhetően, hogy a költségvetést a tavaszi ülésszakban fogadja el, a zárszámadások
lényegében értelmüket vesztették.

Mindezek mellett már az eredetileg elfogadott 2017-es költségvetés sem volt jó. Egy alapjaiban
elhibázott gazdaság- és társadalompolitika folytatásáról szólt: arról, hogy a külföldi multicégek
összeszerelő-üzemévé tegyék Magyarországot. Ezt szolgálta az egészségügy és az oktatás
kivéreztetése, a bérek alacsonyan tartása a növekvő munkaerőhiány ellenére. Az elhibázott



gazdaságpolitika következménye, hogy a magyar gazdaság továbbra sem tudott saját lábára
állni: az alacsonyan tartott bérek, és most már a munkaerőhiány miatt is alacsony a belső
kereslet, a növekedés egyetlen motorját az Uniós források jelentik.

Már az eredeti 2017-es költségvetésben is szükség lett volna nagyarányú béremelésre, a munkát
terhelő adók és járulékok differenciált csökkentésére, a családi pótlék emelésére, az oktatás és
egészségügy erősítésére. Ehelyett a kormány a növekvő propagandakiadásokra, a Várba
költözésre, Liget projektre vagy a sport tao kedvezmények növelésére költötte a pénzt.

Az eredeti tervhez képest több, mint 10%-kal megnövekedett kiadások relatív forrásbősége
mellett is voltak területek, amelyek nem kaptak többet, sőt kevesebbet. Ez mutatja
legbeszédesebben a kormány preferenciáit. Ahol még 2017-ben is ínség volt, az a
környezetvédelem, az örökségvédelem és az önkormányzati rendszer. Azok a területek, amik
egy lokális, fenntartható gazdaság és társadalmi rendszer pillérei. De hasonlóképp nem volt,
vagy csak nagyon részlegesen volt béremelés az oktatásban, a felsőoktatásban, a szociális
szférában.

A 2017. évi költségvetésnek tehát sem a tervezete, sem a megvalósulása nem mondható
fenntarthatónak. A társadalmi dimenzió erősítése helyett- melynek az egészségügy, az oktatás,
az életminőség javulásában, az esélyteremtésben és a társadalmi polarizáció csökkenésében
kellett volna megnyilvánulnia -, csak elmélyültek és még kritikusabbá váltak a társadalmi
problémák és feszültségek.
De a folyamatok nem lettek kedvezőbbek a gazdaság terén sem. Egy fenntartható, magas
hozzáadott értékű zöld gazdaság megteremtése helyett az EU-források átgondolatlan
elherdálása történik. Az uram-bátyám módon, koncepciótlanul szétosztott ezermilliárdoknak a
társadalmi és a gazdasági hozadéka messze elmarad a befektetett források nagyságától,
környezeti szempontból pedig a presztízs-beruházások jelentős része inkább kárt okoz, semmint
hasznot.

Budapest, 2018. november 6.

(aláírás)

Csárdi Antal



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Független képviselő bizottsági tag

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 Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt
független képviselő bizottsági tagként - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2) - (3) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló törvény II. fejezetében fellelhető részletekről szeretnék beszélni, a 8.
paragrafus 3. bekezdése alapján több furcsaság is fellelhető. (Az írásos szöveg kedvért idézve
a törvény fent nevezett paragrafusa.)

,, (3) Az Országgyűlés a Magyar Államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által
kezelt

a) az ukrajnai Luganskiy Gofrotarnity Kombinat TO V adóssal szemben keletkezett, a
K400262 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002891 kárakta alapján
fennálló, 81 793,30 euró összegű,

b) az ukrajnai Meblevyi Terminal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002902 kárakta alapján fennálló, 10 246,60
euró összegű,

c) a szerbiai SZTR Ekstruder adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002987 kárakta alapjánfennálló, 17 053, 18 euró összegű,

d) a szerbiai EUROPANEL TEAM d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400472 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002933 kárakta alapján fennálló, 22 500,00
euró összegű,



e) az olaszországi La Sfinge S.N C. Di Zevino Antonio and C. adóssal szemben
keletkezett, a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003027 kárakta
alapjánfennálló, 47 500,00 euró összegű,

f) az olaszországi Europlastica E Carta di Bolino Vincenzo adóssal szemben keletkezett,
a K400663 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003029 kárakta alapján
fennálló, 27 182,43 euró összegű,

g) az ukrajnai Kartal TOV adóssal szemben keletkezett, a K400571 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC003088 kárakta alapjánfennálló, 50 488,47 euró összegű,

h) a nagy-britanniai ISOLUX ASSOCIATES LTD. adóssal szemben keletkezett, a
K400504 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002702 kárakta alapján
fennálló, 1 615, 00 euró összegű,

i) az ukrajnai Stimeks TOV adóssal szemben keletkezett, a K400175 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002935 kárakta alapján fennálló, 30 204,00 USA dollár
összegű,

j) az amerikai egyesült államokbeli QUADRO LLC adósssal szemben keletkezett, a
K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002884 kárakta alapján
fennálló, 301 077,12 euró összegű,

k) az ukrajnai Technotorg TOV adóssal szemben keletkezett, a K400645 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003081 számú kárakta alapján fennálló, 964
279,80 euró összegű,

l) a szerbiai Breza Prom d.o.o. adóssal szemben keletkezett, a K400540 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002934 számú kárakta alapján fennálló, 5
787,00 euró összegű

követelésekről 2018. december 31-ei hatállyal lemond. "

,,A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. kezelésében lévő, az államot megillető külföldi
követelésekről történő lemondásra afelsorolt ukrán, szerb, olasz, nagy-britanniai és amerikai
egyesült államokbeli relációban azok behajthatatlansága miatt kerül sor. A követelések egy
részét az adós ellen folyó felszámolási eljárásban vagyon hiányában nem lehetett
érvényesíteni vagy az adós vállalkozás törlésre került. Más esetekben a követelések elévültek,
vagy az adóssal kötött megállapodás alapján további megtérülés nem várható. A kelet
ukrajnai térségben működő ukrán vállalkozások megsemmisült gyártelepei, üzemei kapcsán
jóvátételnek, illetve állami kárrendezésnek nincs realitása. Az elengedett devizakövetelések
forintra átszámított nagyságrendje 500 millióforint."

Nehéz nem észrevenni a csalás lehetőségét a magáncégek felé fennálló követelésekről való
lemondások ügyében.

Utánajárást követően sem világos, hogy a cégek eredetileg mivel foglalkoztak, és hogy miért
vált behajthatatlanná a követelés. Az egyetlen USA-ból származó cégnek, a Quadro LCC-nek,
az interneten megtalálható információk alapján, Ulánbátorban van a központja, ennek
szintúgy elenged a magyar állam 301 077, 12 eurót.



A törvényben említett Magyar Export Hitelbiztosító Zrt. fő profilját tekintve az Eximbank
által forgalmazott célokat segíti, vagyis magyar vállalatoknak nyújt hitelt az
exporttevékenység teljes körének segítésére.
A 2012-ben indult nemzetközi kötvényprogram a hitelezést segíti, vagyis a külföldre
értékesített kötvények a belföldi cégeknek nyújtott exporthitelek forrását hivatottak
biztosítani.
Az is nehezen érthető, hogy az Eximbank és az Exporthitel Biztosító pénze hogyan kerül
külföldi cégekhez, holott a kötvényeknek kellene külföldi cégek tulajdonában lenni, és az
ellenértéküknek a banknál, valamint hazai exportőröknél, hitel formájában.

Tisztelettel arra kérem a Pénzügyminisztériumot, hogy a törvényben megnevezett
kötvényeket és káraktákat bocsássa a Költségvetési bizottság rendelkezésére, mert a csatolt
többezer oldalas dokumentum egyetlen bekezdést tartalmaz, mely szűkszavúan nyilatkozik a
követelések behajthatatlanságáról. Az adófizetők nagyságrendileg 500 millió forintos kárt
szenvednek, anélkül, hogy a folyamat transzparens volna. Kérem Önöket, korrigálják ezt a
hiányt, és tegyék elérhetővé a vállatok fizetésképtelenségének bizonyítékait.

Budapest, 2018. november 6.

(aláírás)

Bősz Anett


