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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 törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem fogalmazott meg
saját módosítási szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november.ő-án lezárta.
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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

Függelék

A Jobbik 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 Népjóléti bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, a Jobbik
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:

Álláspontom szerint sérül a kiszámíthatóság elve, ami a kormány és a törvényhozással
szemben felállított Alaptörvényben felállított követelmény, ami megmutatkozik az
egészségbiztosítási alap alultervezettségében. Ez áll összefüggésben az emberi élthez,
egészséghez fűződő alapvető jogokkal is. Az eredeti költségvetési tervezés 2059 milliárd
forint volt, ami év végére 200 milliárd forinttal többlettel valósult meg az E-Alapban. A
növekedés azt támasztja alá, hogy messze meghaladja az egészségügyi ellátások igénye a
tervezést. Így minden évben kiszámíthatóan pótolni kell a kiadásokat. Ez a többlet a kórházi
adósságállományra került javarészt ráfordításra.

Pontosítva a zárszámadás sérti a jogbiztonsághoz fűződő (Alaptörvény B cikke) cikkét
valamint az emberi méltósághoz való jog (Alaptörvény II. cikk), a testi és lelki
egészséghez való jog (Alaptörvény XX. cikk) cikkeiben megfogalmazott alapjogokat. Ezek
sérülése a kórházi adósságok növekedésében mérhetők és jelennek meg. De megjelenik a
háziorvosi ellátás terén is, ahol a háziorvosok hiánya, a hozzáférhetőség hiányát jelenti. Ezek
a kórházi adósságok és a miatta lecsökkent vagy eltűnt közszolgáltatások pedig a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát sérti (amelyet az Alaptörvény XXII. cikke



nevesít) ami kijelenti, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára
biztosítani kell
A zárszámadás igazolja, hogy a mindenkori költségvetés nem veszi figyelembe a meglévő
trendeket az egészségügyben, ami az öregedő társadalom és a technológia fejlődés növekvő
nyomása miatt van. Azért nem férhetnek hozzá kellően megfelelő színvonalon és számban a
lakosok, mert alultervezettek a kiadások, és erre bizonyíték a zárszámadás is.

Budapest, 2018. november 6.
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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

Függelék

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

2017-ben 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.

A konkrét kiadási adatokat nézve látható, hogy a rokkantsági ellátások, illetve a szociális
ellátások a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek. A családi támogatásoknál látható
nominális emelkedés a biztosítási jogviszonyhoz kötött családi támogatások előirányzatainak
növekedéséből fakad. Az alanyi jogon és a rászorultság alapján járó ellátások szinte
mindegyike tovább csökkent.

Sok mindent elárul a kormány szociális érzéketlenségéről az az általános indoklásban
található összegzés, amit a maradványok felhasználásáról írtak: ,,Az év végén, a már biztosra
vált megtakarítások felhasználásával lehetőség nyílt arra, hogy a Kormány közérdekű
feladatok többletjinanszírozásáról döntsön 215 milliárd forint összegben. E források



kedvezményezettjei többek közt az egyházak (88 milliárd forint), a határon túli szervezetek
(33 milliárd forint) voltak; sportinfrastruktúra-fejlesztésre, sport célra, turisztikai és egyéb
kiemelt beruházásokra (71 milliárd forint), kulturális célokra (8 milliárd forint), oktatási
egészségügyi intézményeknek (9 milliárdforint), helyi önkormányzatoknak (3 milliárdforint)
valamint civil szervezeteknekjutott többletforrás. "

A családi adó- és járulékkedvezmény 2017-ben összesen 283 milliárd forintot tett ki (ebben
benne van az első házasok adókedvezménye is). Ez az összes adókedvezmény harmada.
Ehhez képest a mindenkinek alanyi jogon járó családi pótlék 314 milliárd forint jutott, aminek
gyermekenként járó összegei 2008 óta változatlanok. A kiadás így folyamatosan csökken a
gyereklétszám csökkenésével együtt, valamint a tankötelezettség korhatárának leszállítása
miatt is.

Az anyasági támogatás 107,3%-ra, a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 93,6%-ra, a
gyermeknevelési támogatás (GYET) 88,9%-ra teljesült. Mindezek okáról nem esik szó a
fejezeti kötetekben. A csecsemőgondozási díj (CSED), terhességi-gyermekágyi segély
kiadása 11,4%-os többlettel, a gyermekgondozási díj (GYED) kiadásának előirányzata 7,5%
kal teljesült túl. Miközben a GYES összege 10 éve változatlan, a közben a GYED maximális
összege tavaly már 178 500 forint volt.

A rokkantsági ellátásokra fordított kiadások a tervezet szerint is tovább csökkentek volna, de
a teljesülés még alacsonyabb volt, 320 milliárd forint helyett kevesebb, mint 299 milliárd
forinton teljesült.

2017-ben tovább folytatódott a szociális támogatásokra fordított költségvetési kiadások
csökkentése. Egyfelől az előző évhez képest, illetve a tervezethez képest is csökkent a járási
hivatalok által megállapított segélyek kerete is (63,4 milliárd helyett 61,7 milliárd forintra
teljesült). E mögött feltehetően a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
számának csökkenése áll.

Az Állami Számvevőszék anyaga a szokottnál is rövidebb. Egyetlen említésre méltó
megállapítása, hogy a .családi támogatások, illetve jövedelempótló és jövedelemkiegészítő
szociális támogatásokjogcímeiről teljesített kiadások esetében jellemző megbízhatósági hiba
volt, hogy a számviteli törvény előírásai ellenére az ellátások folyósítását azok
megállapításának bizonylatai nem támasztották alá. A megbízhatósági hibák összértéke
meghaladta a lényegességi szintet, ezért a központi kezelésű előirányzatokon belül az
NCSSZA kiadási adatai nem voltak megbízhatóak. " Hogy ez pontosan mit jelent, hol milyen
ellátásnál és milyen konkrét hibákat találtak az nem derül ki, az évről-évre egyre soványabb,
és egyre kevesebb lényeges tartalommal rendelkező jelentésből.

Mindezek miatt sem támogatja a Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja a javaslat
elfogadását.

Budapest, 2018. november,, '-t." 9 / 
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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

Függelék

A Párbeszéd 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 Népjóléti bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, a
Párbeszéd 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:

Az eredeti 2017. évi költségvetésben összességében 73,9 milliárd forint volt betervezve
gyermekétkeztetésre. (ebből 67 240 milliárd az intézményi gyermekétkeztetésre, 6 670,4
milliárd szünidei étkeztetésre). A zárszámadás adatai szerint ez 70 575 milliárd forintra
teljesült (66 815,6 milliárd, illetve 3 759,4 milliárd). Tehát a szünidei étkeztetésre közel
három milliárd forinttal, 50%-kal kevesebb jutott végül. Az indoklásokból nem derül ki, hogy
mi ennek az oka. Csak azt látjuk, hogy az évközbeni módosítás során már elvettek 3
milliárdot erről a területről. Az EMMI fejezeti indoklásából ezek az adatok derülnek ki: ,,A
Nemzetgazdasági Minisztérium (Pénzügyminisztérium) adatai szerint országosan a nyári
szünetben 133.521 fő, a tavaszi szünetben 95.557 fő, az őszi szünetben 104.559 fő, míg a téli
szünetben 112.927 fő szünidei gyermekétkeztetésének céljára nyújtott be központi
költségvetési támogatás iránti igényt összesen 2.316 település önkormányzata.
Megállapítható, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek átlagosan 64,5
százaléka vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést 2017 nyarán." Tehát a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek több mint 33%-a nem jutott hozzá a szünidei
étkeztetéshez!



A rászoruló gyermekeknek nyújtott évi kétszeri ellátás kerete tervezéskor úgy csökkent közel
félmilliárd forinttal, hogy egyébként 200 forinttal emelik az ellátás összegét, illetve egy
szűkebb csoportnak 700 forinttal. Ebből feltételezhető volt, hogy a kormány a jogosultak
számának csökkenésével tervez. Ezt igazolja, hogy a pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi támogatások előirányzata, amely tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalvány, valamint pénzbeli ellátás és pótlék fedezetét,
79,6% ra teljesült. De pontos okáról semmit nem írnak.

Budapest, 2018. november 6.


