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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat módosítása, a napirend elfogadása 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden 
kedves megjelentet a mai bizottsági ülésünkön. A bizottság tagjai korábban írásban 
megkapták a mai napra szóló meghívót, napirendi javaslatot.  

Hadházy Sándor képviselőtársunk kezdeményezte, hogy a 3. napirendi pontot, 
a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagságának kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot 
a mai ülésen ne tárgyaljuk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezzel egyetért. 
(Szavazás.) Egyhangú, nem kell számolnom. Köszönöm szépen. Ennek megfelelően a 
korábbi öt napirendi pontunk négyre fog módosulni.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így a 
munkánkat megkezdhetjük. (Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.) 

A módosult napirendi javaslatot teszem fel szavazásra. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Ez is egyhangú igennek látszik. Köszönöm szépen.  

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
T/18564. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely a közúti közlekedési nyilvántartásról 
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
amely Kovács Sándor képviselőtársunk önálló indítványa. A képviselő úr jelen van, 
tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen, és mint előterjesztőnek meg is adom a szót. 

Hozzászólás és határozathozatalok 

KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Amint látják, félig-meddig technikai jellegű a módosításom tárgya. 
(Riz Gábor megérkezik az ülésre.) A lényeg az, hogy a közlekedési törvény által 
szabályozott káreseményekhez való hozzájutása a biztosítóknak egy részletesebb, 
nagyobb lehetőséget biztosít, ezen belül a Mabisznak, a Magyar Biztosítók 
Szövetségének a nemzetközi káresemények tekintetében mint eljáró biztosítónak 
önállóan is ad jogköröket, ezáltal a nagyobb rátekintés, illetve a káresemények 
pontosabb, biztosabb felmérése válik lehetővé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény van-e. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, szavazunk a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. 
Aki a tárgysorozatba vételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú igennek tűnik. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő úrnak a segítségét. 
Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. 
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2017. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló T/18539. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunk az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az 
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi 
LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Balla György és Kucsák László 
képviselők önálló indítványa. Ha jól vagyok informálva, érkezik Kucsák képviselő úr. 
(Kucsák László megérkezik az ülésre.) Tisztelettel köszöntjük a bizottsági ülésen. 
Foglalj helyet! (Megtörténik.) Így melegében meg is adnám a lehetőséget mint 
előterjesztőnek. Parancsolj! 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a türelmet. Tisztelt 

Bizottság! Nem élnék vissza az idejükkel és türelmükkel, nincs kiegészítésem.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Amíg kifújja a képviselő úr magát, van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel a bizottság tagjai részéről? 
(Nincs jelzés.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, szavazunk. Aki a képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételét támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez is 
egyhangú igennek tűnik, köszönöm szépen. Köszönöm a segítségét, képviselő úr. 
További eredményes munkát kívánunk! (Kucsák László távozik a bizottság üléséről.) 

Az Európai Számvevőszék 2016-os éves jelentésének bemutatása 

A korábbi 3. napirendi pontot akkor nem tárgyaljuk. A korábbi 4. napirendi 
pontunk: az Európai Számvevőszék 2016-os éves jelentésének bemutatása. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülésen Pelczné dr. Gáll Ildikót, az Európai 
Számvevőszék magyar tagját és meg is adom neki a lehetőséget az előadásra. 
Parancsoljon! 

Pelczné dr. Gáll Ildikó tájékozatója 

PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, az Európai Számvevőszék magyar tagja: 
Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a bizottságban ezt az 
előterjesztést megtehetem, és hogy egyáltalán a Számvevőszékről és erről a munkáról 
egy picit beszélhetek. Ha jók az információim, ez az első alkalom, de nem az utolsó 
alkalom, ígérem a bizottság tagjainak. Egyébként is alapvető gyakorlat, hogy az 
Európai Számvevőszék munkáját értékelik a nemzeti parlamentek és az illetékes 
bizottságok is. 

Önök nyilván jól tudják, hogy az Európai Számvevőszék az Európai Unió 
független külső ellenőre. Munkájának az a célja, hogy az Unió pénzgazdálkodását 
értékelje, annak a javítását elérje, az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot pedig 
fokozza. Ez egy Luxembourgban található európai uniós intézmény; 900 
könyvvizsgálóval dolgozik ez az intézmény, és minden tagállam, jelenleg a 28 
tagállam mindegyike delegál oda egy tagot. Tehát a tagállamok ily módon 
képviseltetik magukat ebben a munkában.  

Többféle munkája van, mindegyiket publikusan végzi. Tehát minden egyes 
elkészült jelentés, különjelentés, vélemény vagy valamilyen értékelés, kiadvány az 
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ECA, az Európai Számvevőszék honlapján elérhető, és ajánlom az önök figyelmébe is, 
nagyon érdekes és értékes munkák születnek.  

Nyilván a legnagyobb munka az éves jelentés. Ez az Európai Unió éves 
költségvetését ellenőrzi, arról értékelést ad, de bármilyen más témában 
különjelentések készülnek, sőt az egyes törvényalkotások előtt vagy a törvények 
bevezetése után az értékeléseket is elvégzi a Számvevőszék, és erről 
különvéleményeket is készítenek.  

A 2016-os évről van szó, annak az értékeléséről. Látszik, hogy mennyire 
csúszik az értékelés elkészülte. Egyébként ez szeptemberhez köthető, és 
szeptembertől megindul ennek az értékelésnek a kommunikációja. Nyilván a bevételi 
oldalt és a kiadási oldalt külön vizsgálja a Számvevőszék. Azt a megállapítást lehet 
tenni első körben, hogy a bevételek nyilvánvalóan tervezetten alakulnak, 
szabályszerűek és jogszerűek voltak, és a kiadási oldal az, ami általában a nehézséget 
okozza.  

Amit viszont lehet látni, hogy ez a hibaszázalék, amivel ezek a kiadások 
teljesülnek, csökkenő mértékűek, az átlaga is ily módon csökkent. Nyilvánvaló, hogy 
statisztikai módszerekkel történik a hibaszázalékok meghatározása.  

Ez az első év, és ez nagyon-nagyon fontos, és szeretném is hangsúlyozni, 
amikor a kifizetésekre nézve korlátozott, vagyis nem elutasító véleményt ad az ECA, 
mert eddig mindig elutasító véleményt adott, nem voltak megfelelőek a teljesülések. 
Most már jól haladunk, korlátozott véleményt ad. A 2 százalékos lényegességi 
küszöböt a 3,1 százalék még nyilván nem éri el.  

Ha a kiadásokat nézzük, ennek két nagy struktúrája van, és fontos ezeket 
megkülönböztetni. Vannak az úgynevezett költségtérítés-alapú kifizetések és vannak 
a jogosultságalapú kifizetések. A jogosultságalapú kifizetésekhez tartoznak azok, 
amelyek ha valamilyen feltételekhez kötötten teljesülnek, akkor megkapja a 
kedvezményezett a kifizetést. Ilyenek például a versenyképességi területen a hallgatói 
ösztöndíjak, vagy ilyen a természeti erőforrások csoporton belül a mezőgazdasági 
termelők támogatása.  

A másik kategóriánál, a költségtérítés-alapú kifizetéseknél pedig a költségek 
elszámoltathatósága és elszámolhatósága a feltétele annak, hogy a kifizetés 
megtörténjen. Szeretném jelezni, mint ahogy itt is látszik, hogy a lényegességi 
küszöbhöz képest nagyon jól állunk a jogosultságalapú és igazgatási kifizetéseknél - az 
igazgatási kifizetések tulajdonképpen az EU összes intézményének a működéséről 
szólnak -, viszont elég rosszul állunk a költségtérítés-alapú kifizetéseknél. Ha az 
összetételt nézzük, majdnem fele-fele ez az arány, 66 milliárd euróról és 63,3 milliárd 
euróról van szó. Itt ez a 4,8-es hibahatár a becsült hibahatár, ha még figyelembe 
veszem a felső értéket és az alsó értéket, ez túlságosan magas. Idetartozik például az 
összes beruházás, teljesen mindegy, hogy milyen forrásból történik a finanszírozása. 
Idetartoznak például a K+F-es kifizetések meg az innováció, amivel rendkívül sok 
probléma van európai uniós szinten. A legnagyobb probléma egyébként, amire külön 
jelentést is fogunk készíteni, a multinacionális cégek elszámolásából adódik, hiszen 
ők összevont beszámolót készítenek, és emiatt problémáink vannak az 
elszámoltathatósággal. 

Ha a tranzakcióteszteket nézzük, annak a kiadásait nézzük versenyképesség, 
kohézió, természeti erőforrások, globális Európa és még egy egyéb, kis szelet 
vonatkozásában, akkor azt láthatjuk itt is, hogy a lényegességi küszöb - ami ez a kis 
piros vonal - tekintetében vannak olyanok, ahol a lényegességi küszöb alatt vagyunk, 
ilyen például a már említett jogcímeken történő kifizetés, vagy az igazgatási költségek 
is idetartoznak, ami viszont fölötte van, az a versenyképesség, kohéziós alapú 
kifizetések és még a környezetvédelmi kifizetések. 
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Azt tudjuk, hogy a költségvetés végrehajtása megosztott irányítás mellett 
történik, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió és a tagállamok együttesen 
irányítanak. Kétharmad része megosztott irányítású ennek a büdzsének. Azt szokták 
mondani, hogy ez veszélyeket hordoz magában. Szeretném elmondani, semmilyen 
releváns különbség nincs a megosztott irányítás és a közvetlen irányítással történő 
forráskihelyezés között, tehát ugyanazokkal a hibahatárokkal dolgozik.  

Ami miatt erről a 129 milliárdos költségvetésről tudunk beszélni, hogy nagyon 
lassan kezdődött el a kifizetése a jelenlegi MFF-nek, tehát a többéves pénzügyi 
keretnek, ugyanakkor vannak még áthúzódó kifizetések a 2013-17-es MFF-ből, amire 
már egy következő évben nem tudunk számítani.  

Ahogy már említettem, évről évre csökkenő hibahatár mellett történnek meg a 
teljesítések, azonban a legnagyobb hibahatár a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós beruházások esetén, a versenyképességi beruházások esetén történik meg, és 
a vidékfejlesztési beruházások esetén. Sokkal kisebb a hibahatár, de az összeg is 
sokkal kisebb a globális Európa vonatkozásában. 

Összességében azt lehet megállapítani, hogy ha a Bizottság beavatkozása nem a 
végén történt volna az egyes kifizetéseknél, akkor lényegesen alacsonyabb hibahatárt 
is el lehetett volna érni. Tehát ez a becsült hibaszint alapvetően csökkenthető. 
Mindazon információ, ami szükséges ehhez, rendelkezésre áll ahhoz, hogy 
megelőzzék vagy megtörténtté ne tegyék ezeket a kifizetéseket.  

Érdekesség, hogy a Bizottság, mármint az Európai Bizottság önmagában is 
készít jelentéseket, szinte a mi munkánkkal párhuzamosan teszi ezt meg, és hasonló 
megállapításokat tett, mint a mi megállapításaink voltak.  

Ami fontos, és amivel a jövőben számolni kell, két dolog. Az egyik: a pénzügyi 
kitettsége az uniós költségvetésnek alapvetően nőni fog, a mostani 129 milliárd 
helyett körülbelül 238 milliárd euróval tudunk tervezetten számolni, és emellett a 
hosszú távú kötelezettségek, garanciális és jogi kötelezettségek is növekedni fognak.  

Amit fontos szem előtt tartani, hogy sajnos a tagállamok beruházásai 
nagymértékben függnek az európai uniós forrásoktól, vagyis, ha az uniós források 
nem érkeznek meg időben, ennek jelentős makrogazdasági következményei lehetnek, 
ugyanakkor az egyes áthúzódó tételek miatt is nagy különbségek, makrogazdasági 
eredménykülönbségek lehetnek, amire a tervezésnél sokkal jobban kell figyelni. Túl 
sok részvevője van az elszámolási rendszernek, ezeknek az új kihívásoknak a 
kezelésére sokkal jobban kell fókuszálni, és sajnos ez a probléma megnehezíti az 
uniós költségvetés ellenőrzését és az elszámoltathatóság biztosítását. Köszönöm 
szépen, elnök úr, ezeket szerettem volna elmondani az önök számára.  

Természetesen az anyagok elérhetőek, az én prezentációm és a jelentés is 
elérhető, és szívesen válaszolok a kérdésekre, ha önök úgy ítélik meg. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjait szeretném kérdezni, hogy az 

elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, bármi megfogalmazódott-
e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, világos, egyértelmű volt minden. Nagyon szépen 
köszönjük a tájékoztatást, és ebben az új pozícióban sok sikert, eredményes munkát 
kívánunk. Azt gondolom, hogy Magyarország számára is egy fontos pozíció az öné, és 
örülünk annak, hogy képviselő asszony, ön az, akit erre méltónak talált a Parlament, 
úgyhogy szívből gratulálunk, eredményes munkát és sok sikert kívánunk. Ezt a 
napirendi pontot is lezárjuk.  

Egyebek 

Egyekben szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni, hogy december 5-én 8 
órakor Szijjártó Péter meghallgatására kerül sor, úgyhogy szeretném kérni, hogy ezt a 
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dátumot írjuk be magunknak. Picit korán van, a mai alkalommal is örülök, hogy 
egyáltalán határozatképesek vagyunk, mert valóban nem volt egyszerű a bejutás a 
Parlamentbe.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs más, köszönöm a bizottság tagjainak a jelenlétet. 
Eredményes munkát, szép napot kívánok! Minden jót! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc) 

  

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 


