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Dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat a bizottsági ülésen, a meghívottakat, a sajtó 
munkatársait. A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Első feladatunk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy hat bizottsági tagtárs személyesen van jelen, illetve ketten 
helyettesítéssel látják el a feladatukat, ily módon tehát határozatképesek vagyunk. 

Az első komolyabb feladatunk a határozatképesség megállapítása után a 
napirend elfogadása. Kérdezem tehát, hogy a kiküldött napirendi javaslatot a 
képviselőtársaim elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, jelezzék! (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy egyhangú döntés született a napirend elfogadása tekintetében.  

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása 
érdekében történő módosításáról szóló T/15053. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az első napirendi pontunk egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége 
javítása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája 
T/15053. számon. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő Bartal Tamás helyettes 
államtitkár urat a Miniszterelnökség részéről.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk, mivel módosító 
javaslat ugyan nem érkezett, de a bizottságot illetően saját módosító szándék 
benyújtására vonatkozó kezdeményezés igen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kifogása 
ez ellen, illetve ki az, aki támogatja, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Aki 
igen, kérem, jelezze mindezt! (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy úgyszintén egyhangú döntés született. A részletes vita első 
szakasza tekintetében azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek. E tekintetben pedig az 
előterjesztő álláspontját szeretném kérdezni, és át is adnám a szót az államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, 

köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudok mondani: támogatjuk a részletes vita 
lefolytatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a tárcaálláspontot. A bizottsági tagtársak véleményét, 

észrevételeit, hozzászólásait várom. (Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot jelen 
pillanatban nem látok, ezért nincs más hátra, mint döntést hozni a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről.  

Ki az, aki egyetért ezzel a javaslattal e tekintetben? (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
a harmadik döntésünk is egyhangú a nap folyamán.  

A részletes vita második szakasza tekintetében pedig kiosztottuk a 
képviselőtársaimnak a kezdeményezést. Kérjük észrevételeiket a kiosztott indítvánnyal 
kapcsolatban. E tekintetben a képviselőtársaim felé fordulok. (Nincs jelentkező.) Mivel 
magasba emelkedő kezet nem látok, ezért az előterjesztő véleményét szeretném 
kérdezni szintén e tárgykörben.  
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DR. BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm. A 

bizottsági módosítót a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogató döntése ismeretében pedig döntenünk kell a részletes 

vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, hogy a 
döntés egyben felhatalmazás a bizottság elnökének, hogy a jelentést benyújtja az 
Országgyűlés számára. (Bányai Gábor megérkezik.) 

Kérem, aki támogatja, ezt jelezze kézfelemeléssel! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú döntés született. Az alelnök úr érkeztével viszont a szavazatszám módosult, 
és kettővel emelkedtek az igen szavazatok.  

És magáról a benyújtásról is szeretnék egy döntést kérni. Aki támogatja ezt a 
benyújtási folyamatot, kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy szintén egyhangú 
döntés született. Köszönöm szépen. Ezáltal ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. 

Köszönöm az érdemi segítséget mindenben, és a várakozás perceinek kitöltését 
is. Köszönöm szépen. További jó munkát és jó egészséget kívánok! 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A második napirendi pont - amely a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat T/15381. számon - részletes vitájának 
lefolytatására lesz szükség.  

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő dr. Berczik Ábel helyettes 
államtitkár urat az NGM részéről.  

Ismertetnem kell a költségvetésitörvény-javaslat speciális eljárását, hiszen 
mivel a Költségvetési bizottság előadói fogják a plenáris ülésen összefoglalni, előadni 
valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket is, ezért 
előadó állítására nincs lehetőség, nincs is szükség.  

A bizottság véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni, és a 
határozati házszabály 95. § (2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi 
véleményeket függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez 
formanyomtatványon, aláírva; minderre ma 16 óráig a bizottság titkárságán lesz 
lehetőség.  

Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak, ezt fontos 
kiemelni. A részletes vita az egyéb törvényjavaslatokhoz hasonlóan pedig kettő 
szakaszban zajlik. A részletes vita első szakasza tekintetében vizsgáljuk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek.  

Először az előterjesztőnek adom meg a szót, amennyiben van kiegészítenivalója 
mindehhez. Parancsoljon! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint, az előterjesztő álláspontja 
szerint az előttünk fekvő, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat mindenben megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
megfogalmazott követelményeknek, megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, nem sért nemzetközi 
jogból és uniós jogból eredő kötelezettséget, és az Igazságügyi Minisztérium 
közreműködésének is köszönhetően a jogalkotás szakmai követelményeinek, a 
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jogalkotási törvénynek, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendelet 
előírásainak megfelelően készült a törvényjavaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi megerősítést a benyújtók irányába. A bizottsági 

tagtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy hozzászólási szándékkal ki jelentkezik a 
leggyorsabban, hiszen feltételezem, hogy többen is leszünk hozzászólók. (Horváth 
Imre jelentkezik.) Parancsoljon, megadom a szót.  

Kérdések, hozzászólások 

HORVÁTH IMRE (MSZP): A Magyar Szocialista Párt kisebbségi véleményét 
szeretném elmondani. A 2018. évi központi költségvetés a Fideszre szavazók 
költségvetése, számos olyan intézkedést tartalmaz, mely a jelenlegi kormánypártra 
szavazó, jómódú közép- és felső réteg érdekeit szolgálja.  

Szükséges a költségvetéssel kapcsolatban megjegyezni azt is, hogy ez ismét egy 
olyan költségvetés, amely nem a valós és teljesült számokon, mutatókon alapszik, jelen 
pillanatban még nem ismert a 2017. évi központi költségvetés pontos teljesülése sem. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 2018. évi költségvetés benyújtásával szinte egy 
időben került a parlament elé a 2017. évi központi költségvetés módosítása, amivel 
100 milliárd forintos nagyságrendben kerülnek átrendezésre pénzügyi tételek.  

A jelen költségvetés értékelése a tavalyi és az idei tervadatokon nyugszik, ami 
nem biztos, hogy minden esetben megegyezik majd a valósággal.  

A költségvetési hiány az elmúlt években szépen lassan felemelkedett 1,6-ról 2,4 
százalékra, ennek lényeges következménye az, hogy a strukturális deficit is emelkedik 
jövőre, ezzel pedig a kormány megsérti az Európai Unió által előírt szabályt, amit a 
magyar törvényhozás stabilitási törvénybe is átemelt, és amely Magyarország esetén 
előírja a GDP arányában 1,7 százalékos strukturális deficit emelkedését.  

A 2018. évi költségvetés azzal kezdődik, hogy a munkából élő emberek 
költségvetése lesz. Ezzel szemben a tények rávilágítanak arra, hogy a kormány és a 
Fidesz számára nem a munkabérből élők a legfontosabbak. Néhány gondolatban: a 
2010 óta eltelt időszakot tekintve a GDP arányában mért közterhek 37,5 százalékról 
39,2 százalékra nőttek, az adórendszer pedig a gazdagok érdekeit szem előtt tartva 
változott. Az egykulcsos szja 400 milliárdot hagy náluk évente, ez igazságtalan 
rendszer, 2018-ban is megtartják. Eközben az alacsony jövedelmű családok adói 
nőttek, megszűnt a minimálbér adómentessége, az áfakulcs pedig az EU szintjén is első 
helyet szerzett a 27 százalékkal. Egyik problémán sem változtat a munkából élők 
költségvetése. A munkabérből, főleg minimálbérből, illetve garantált bérminimumból 
élők adóterhei 2018-ban is a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban, sőt az OECD-
térségben is.  

A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény áttanulmányozása során 
sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy annak általános részében egyetlenegyszer 
sem szerepel az a szó, hogy szakszervezet. Ez már önmagában is sokat elárul arról a 
Fidesz-kormányról, amely a 2018. évi költségvetést a munkából élő emberek 
költségvetésének nevezte. Az látszik, hogy ahogy az elmúlt években, most sem akarja 
partnernek a kormányzat a munkavállalók érdekvédelmi szervezeteit, és nem kíván 
velük korrekt, tisztességes viszonyt kialakítani.  

A törvényjavaslat szerint 2018-ban tovább folytatódnak a közszolgálati dolgozók 
megbecsülése érdekében tett intézkedések. Vélhetően erre a mondatra a Balog Zoltán 
miniszter által vezette Emberi Erőforrások Minisztériumában nem figyeltek fel, amikor 
a mentősök jövő évi béremelését tervezték, miszerint 10 százalékkal emelkedik a bérük, 
ez ugyanis kevesebb, mint amiről már korábban megállapodás született. Az elfogadott 
megállapodás szerint a mentőtiszteknek 170-220 ezer forintos, a mentőápolóknak 80-
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110 ezer forintos emelést ígértek, ami az átlagos bruttó 195 600 forintos bér 10 
százalékos emeléséhez képest lényegesen nagyobb növekedést jelentene.  

A törvényjavaslat indoklásában lehet olvasni arról, hogy a kormány egyetért 
azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődlegesen munkaerőpiaci elhelyezkedését 
szükséges ösztönözni. Ez a mondat a valóságban azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatásból 
az idei évhez képest jövőre közel 92 milliárd forintot vonnak ki. Úgy tűnik, a 
kormányzat kezdi beismerni, hogy az általa kitalált közfoglalkoztatási rendszer jelen 
formájában fenntarthatatlan, és nem tudja már tovább finanszírozni. 

Felmerül az a kérdés is, hogy mi lesz azokkal a most még közfoglalkoztatott 
tízezrekkel, akik jövőre kikerülnek a közfoglalkoztatás rendszeréből, de nem tudnak 
majd munkát találni maguknak. Róluk, az ő megélhetésükről ki fog gondoskodni? A 
kormányzat most elengedi több tízezer nehéz sorsú ember kezét, akikről a jövőben nem 
képes majd vagy nem akar gondoskodni.  

Amennyiben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap mérlegét nézzük, akkor többek 
között megállapíthatjuk, hogy a foglalkoztatási és képzési támogatásokra fordítható 
kiadásai jövőre közel 4,3 milliárd forinttal csökkennek az idei évhez viszonyítva. 

Még egy-két gondolat: továbbra is megfigyelhető, hogy a bevételi oldalon a 
szakképzési hozzájárulásból befolyó bevételek jövőre az azt megelőző két évhez 
viszonyítva tovább nőnek, 2016-hoz viszonyítva mintegy 17440,2 millió forinttal, míg 
2017-hez viszonyítva mintegy 13729,6 millió forinttal. Itt szükséges megjegyezni, hogy 
ezt a pénzt a munkáltatók fizetik be az alapba. Tehát ekkora összeget vesznek ki a 
munkáltatók zsebéből. Kiadási oldalon jövőre a munkanélküli ellátásokra fordítható 
összegek 8000 millió forinttal nőnek az idei ráfordításokhoz képest. Mindez az emelés 
egy olyan időszakban történik, mely szerint a hazai foglalkoztatottság már csak egy 
karnyújtásnyira van a 4 millió feletti foglalkoztatotti létszám elérésétől, legalábbis a 
KSH-adatok szerint.  

Befejezésül: a Magyar Szocialista Párt a 2018. évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat elfogadását nem támogatja, mivel a 2018. évi büdzsé a korrupció és az 
igazságtalanság költségvetése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselőtársam érdemi hozzáfűzéseit. Nem 

meglepő módon az ellenzéki frakciók egyike nem támogatja a költségvetési tervezet 
benyújtását. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kiben ébredt még felszólalási 
szándék. (Jelzésre:) Bányai alelnök úr kezét látom a magasba emelkedni. Parancsoljon, 
megadom a szót. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Az álláspontunkat szeretném ismertetni, és egy-két dologra válaszolni is.  
A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a kormány az 

Alaptörvényben foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette 
be az Országgyűlés elé. Mint 2010 óta minden évben, ezúttal is kiemelt célja a 
kormánynak a foglalkoztatás bővítése, valamint a magyar vállalkozások 
versenyképességének javítása és a nemzetközi piacokon való megjelenésük elősegítése. 
Kiemelt fontosságú még mindezeken felül a stabil és kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedés biztosítása, azaz az államadósság csökkentése és a költségvetési hiánynak a 
GDP 3 százaléka alatt tartása.  

A 2018-as költségvetést a munkából élők költségvetésének nevezzük, melynek 
célja, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre a saját életében. A teljes 
foglalkoztatottság elérése továbbra is kiemelt szempont, hiszen a polgári kormány a 
kezdetektől fogva azon dolgozik, hogy a segélyt felváltsa a munka. Az említett cél 
eléréséhez pedig helyes az irány, hiszen 2010-hez képest 700 ezerrel többen dolgoznak. 
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A végső cél azonban a teljes foglalkoztatottság kell hogy legyen, ennek elérése 
érdekében tovább csökkennek a munkát terhelő adók, folyatódnak a béremelési 
programok a közszférában, és folytatódik a minimálbér-emelés is, hiszen az idei 15 
százalékos emelés után 2018-ban 8 százalékkal nő majd a minimálbér. A szakmunkás 
minimálbér pedig az idei 25 százalék után 2018-ban újabb 12 százalékkal emelkedik, 
ami jelentős bérfejlődést jelent a munkavállalók számára.  

Szeretném megjegyezni Horváth képviselő úr számára azzal kapcsolatban, hogy 
a szakszervezetek nem jelentek meg a költségvetésben így fogalomként vagy sorként: 
tisztelettel jelentem, hogy szerintem nagyon komoly munkájuk van a mai napig a 
szakszervezeteknek, hiszen a munkavállalói oldalt képviselik minden esetben a 
bértárgyalásokon a munkaadói oldallal szemben, és szerintem jó megállapodásokat 
kötnek, tehát szerintem a legfontosabb munkájukat elvégzik. Hiszen az a legfontosabb, 
hogy a munkavállalóknak több juthasson mindenkor az előző évhez képest, tehát 
szerintem hasznos a munkájuk. Az, hogy most nincs egy sor a költségvetésben, 
szerintem nem a legrosszabb, ami az országban történik.  

A kormány céltudatos, határozott gazdaságpolitikájának köszönhetően és ennek 
eredményeként 2010-hez képest megduplázódik így a szakmunkás minimálbér. A 
2018-as költségvetésben nagy hangsúlyt fektet a kormány a családok kiemelt 
támogatására is, hiszen családbarát ország kívánunk lenni. Ezt támasztja alá annak az 
Európában is egyedülálló családi adózásnak a bevezetése, amely már közel egymillió 
családnak nyújt segítséget. 2018-ban tovább nő a kétgyermekesek családi 
adókedvezménye, havi 35 ezer forintra gyerekenként. A családpolitika részeként 
továbbra is megmarad az első házasok kedvezménye, illetve a korábbi évekhez képest 
még több, egészen pontosan 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre otthonteremtés 
céljára.  

Végezetül pedig meg kell említeni még egy nagyon fontos területet, az 
adócsökkentéseket. Az adócsökkentések a kormányzati célokkal összhangban 2018-
ban tovább folytatódnak, hiszen 5 százalékra csökken az éttermi étkezés, az internet, 
valamint a halászati termékek áfája is.  

Összességében elmondhatjuk, hogy a kormány által beterjesztett 2018. évi 
költségvetés egy stabil és erősödő gazdaságot vetít elénk. 2018-ban a jelenlegi 
számítások szerint immáron hatodik éve az uniós átlagot is meghaladó növekedéssel 
számolhatunk, aminek mértéke 4,3 százalék. Mindemellett folytatódik az államadósság 
csökkentése, a hiány 2,4 százalékon tartható, az infláció pedig 3 százalékon.  

A magunk részéről természetesen támogatjuk a 2018. évi költségvetés 
elfogadását. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi hozzáfűzéseket. Mivel más emelkedő kezet nem 

látok, a bizottság elnöke kényszerül ismertetni a Jobbik álláspontját; igyekszem ezt 
kellő rövidséggel és visszafogottsággal megtenni annak érdekében, hogy a részletes 
vitán a plenáris ülésen ugyanezek a gondolatok elhangozhassanak.  

Látható módon a 2018-as költségvetési tervezet benyújtása olyan szakmai 
alapokat mellőz, melyek értelmében bázisadatok, bázisszámok, 2017-es megvalósulási 
adatok nélkül és ezek hiányában kell költségvetési tervezetről döntenie a magyar 
Országgyűlésnek. A korábbiakban számtalan alkalommal derült ki, hogy a tisztességes 
bázis és viszonyszámok használatának hiánya mekkora tévedésekhez, bajokhoz vezet; 
örüljünk neki, hogy az előző költségvetési ciklusban adott esetben pozitív irányú 
elmozdulások történtek, és a pozitív irányú elmozdulásokból következő költségvetési 
módosítókat tettük meg. Adott esetben igen furcsa az, hogy a 2018-as benyújtása a 
2017-es módosításával párhuzamosan zajlik, példának okáért a bérmegállapodások 
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tekintetében kellett az előző, túl hamar benyújtott és később elfogadott tervezetet, majd 
költségvetést módosítani.  

Látható az is, hogy ebbe a sorba illeszkedik a kormány álláspontom szerinti 
tudatos infláció-alultervezése, amelynek értelmében amikor a valós inflációs adatok 
napvilágot láttak, lehetett a nyugdíjasok irányába kompenzálni, ezt a kompenzációt, a 
nekik járó pénz késedelmes folyósítását pedig úgy előadni, mintha egyfajta kegyet 
gyakorolt volna a kabinet. Hasonló folyamatok érhetők tetten most is, amikor szintén 
bázisadatok hiányában kerül benyújtásra egy olyan tervezet, amely tekintetében a 
Jobbik szakértői mintegy 600 milliárd forintnyi vagy általunk feleslegesnek, 
átcsoportosíthatónak vélt kiadást, kiadási előirányzatot találtak, vagy pedig teljesen 
homályos célokra fordítandó összegeket.  

A javaslataink nyilvánvaló módon az alapvető élelmiszerek áfájának teljes körű 
5 százalékra történő csökkentését célozzák, tehát nem csak kozmetikai jelleggel, nem 
csak a fogyasztói kosár mintegy 10 százalékát érintő módon. Ugyanez a véleményünk a 
gyermeknevelési cikkek áfatartalmáról, hiszen demográfiai fordulatot igen nehéz úgy 
várni, hogy egész Európában a legbrutálisabb áfatartalom Magyarországon sújtja a 
gyermeknevelési cikkeket.  

Az alelnök úr említette a kormányzat otthonteremtési célcsoportra fordított 
százmilliárdos nagyságrendű tételét; ami viszont több mint kínos, hogy ezen összegek 
több mint 80 százaléka a felső középosztálytól fölfelé hasznosul, tehát az e téren talán 
legkevésbé rászorulók tekintetében. Azt látjuk ugyanis, hogy használt lakás 
igénybevétele esetén nem érhető el a CSOK teljes kedvezménytömege, lakásfelújítás 
esetén sem a szükséges módon, és alapvetően egy téves kormányzati beállítódás, már-
már becsípődés tapasztalható, ez pedig annak a mantrázása, hogy a magyar emberek 
önálló ingatlantulajdont szeretnek bírni. Nyilvánvaló módon mindenki ezzel szeret 
bírni, de a választási lehetőségeink korlátozottak, ily módon Magyarországon 
elképesztő bérlakásínség tapasztalható. Ezt mutatják az albérletárak elszállásai is, 
nemcsak Budapesten, hanem a nagyvárosokban általában. Ez részint azért következik 
az Airbnb-ből és egyéb közösségi szállásmegosztó portálok térnyeréséből, amely 
jelenséggel szemben a kormányzat béna kacsaként viselkedett, tehát igazából 
semmifélefajta reakció nem következett abból, hogy a kormány tapasztalta, hogy a 
budapesti albérletárak 130-150 ezer forintig mentek fel. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
semmiféle kormányzati beavatkozás nem következett a mai napig. A CSOK 
kedvezménytömegének kiterjesztése ugyanis nem abban a körben hat, ahol adott 
esetben egy egyetemistaként feljáró fiatal vagy egy családját, családi életét elkezdő 
magyar fiatal szükséget szenvedne.  

Továbbmenvén, azt látjuk, hogy az államadósság folyamatos és tulajdonképpen 
monoton növekménye nem állt meg, GDP-arányosan természetesen lehet kedvezőnek 
tűnő vagy kedvezőnek feltüntetett adatokat is találni, de nagyjából ezermilliárdos 
nagyságrenddel éves szinten növekszik az államadósság tétele, a kinövésére egyelőre 
reményt sem látunk, és a 30 ezermilliárdot fogja átlépni nagyon rövidesen. Sokkal 
kedvezőbb nominális adattal vette át 2010-ben ezt a kormányzat. GDP-arányosan 
kimutatható néminemű csökkenés, értjük, hogy a szakma jó része erre van tekintettel, 
de azt is látjuk, hogy az államadósság menedzselése szempontjából érdemi elmozdulás 
nem történt, hiszen továbbra is éves szinten ezermilliárd fölötti az a tétel, amit csak a 
kamatterhekre költünk és fordítunk. Gondoljunk bele, hogy ha ennek csak a fele 
felszabadulhatna, a gazdaságfejlesztés tekintetében milyen eredményeket lehetne 
elérni.  

Ki kell emelnem, hogy miközben egy modern, takarékos, bürokráciát leépítő 
államra lenne szükségünk, a 21. századi követelményeknek megfelelően, addig 
sajnálatos módon soha nem volt a magyar államapparátusban ennyi vezető állású 
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hivatalnok, mint jelen pillanatban. A saját jegyzeteimből dolgozva: 2010-ben Orbán 
Viktor 20 államtitkárral vette át a kormányzást, most 55 államtitkárt tisztelhetünk, 
amellett, hogy szakmai munkájukat az esetek döntő többségében mély elismeréssel 
szemlélem, úgy gondolom, hogy 55 államtitkár mellett 49 egykori szakállamtitkárral 
szemben most 106 helyettes államtitkárt tisztelhetünk, továbbá 5 miniszterelnöki 
biztost, 14 miniszterelnöki megbízottat, 15 kormánybiztost és 65 miniszteri biztost. 
Mindez elképzelhető, hogy szükséges, de semmiképpen nem az államapparátus 
leépítését, rugalmassá tételét, modernizációját szolgálja, és azt kell látnunk, hogy 
mindeközben óriási szakadék mutatható ki, tehát a modern működésűnek 
szándékozott, mégis lassú dinoszauruszként működő magyar államapparátus 
tekintetében a munka végeredménye sem tűnik megnyugtatónak, ha csak olyan 
alapvető statisztikai adatokat vizsgálunk, mint az egészségben várható módon eltöltött 
évek számát nézzük, mondjuk, a magyar férfiemberek esetét, itt a legriasztóbbak az 
adatok, akkor azt látjuk, hogy amely életévben a nyugat-európai ember várhatóan 
nyugdíjba megy, na ott ér véget a magyar férfiember számára a várhatóan egészségben 
eltöltött életévek száma. És ez a 6-8 évnyi szakadék vagy adott esetben más országokkal 
összevetve még több évnyi szakadék bizony elképesztő kilátásokat vet a magyar égre, 
és azt kell mondanunk, hogy amíg ezen az ollón nem tudunk egy kicsit csillapítani, 
addig nagyon nehéz érdemben gyarapodó gazdaságról, erősödő Magyarországról 
beszélgetni.  

Az egyik legnagyobb a problémánk a demográfiai tér esetében is, itt kedvező 
szakcikkek láttak napvilágot azt illetően, hogy a népesedési zuhanást bizonyos 
tekintetben sikerült talán csillapítani. A fogyatkozás kétségbevonhatatlan sajnos, 
ugyanakkor ennek üteme talán lassulni látszott. A 90 ezer fölötti szám is azt mutatja, 
hogy bizony némi elmozdulást sikerült elérni, ugyanakkor nagymértékben torzítja ezt 
a kedvezőnek ítélhető adatot az, hogy 2010 óta 78 ezer gyermek született a jelenlegi 
határainkon kívül, és most nem az elcsatolt országrészekre gondolok, hanem nyugat-
európai, jellemző módon ott munkát vállaló magyarok gyermekeire. Az  utolsó vizsgált 
időszakban 12 ezer ilyen magyar gyermekről tudunk. Érdemes lenne egy 
gondolatkísérletet futni azt illetően, hogy a KSH adatsorában mennyiben találhatók a 
külföldön született magyarok gyermekei, hiszen ha az a nagyon negatív szcenárió állna 
elő, miszerint ezt a 12 ezres számot még ki kellene vonnunk a KSH adataiból, akkor egy 
elképesztő mértékű népességzuhanással szembesülhetünk, amely nyilvánvaló módon 
20-30 évvel később lényegében érdektelenné teszi, hogy milyen színezetű kormány lesz 
Magyarországon, tehát közös nemzetstratégiai cél kell hogy legyen egy olyan 
demográfiai program felállítása, amely valódi operátorokkal és motivátorokkal képes 
oda hatni, ahol a probléma van. Gondolok itt jelesül nemcsak az általam egyébként 
támogatott családi adókedvezmények rendszerére, mi ezt a Jobbik-kormány alatt is 
megtartanánk, hanem adott esetben egy otthonteremtési program valódi, szociális ágat 
sem nélkülöző bevezetésére, adott esetben egy állami hátterű bérlakásépítési 
programra, mely a lakásínség csillapításával a kivándorlási kedvet is lassítaná, 
mindemellett pedig a népesség gyarapodása felé mutathatna hosszú távon azáltal, hogy 
a vágyott magyar gyermekek közül minél több itthon születhetne meg, nem pedig 
külhonban.  

Részemről ennyi lett volna a hozzáfűzés. Érdeklődöm, hogy a 
képviselőtársaimban további hozzászólási vagy reagálásra vonatkozó igény felébredt-
e. (Jelzésre:) Az alelnök úrnak visszaadnám a szót egy második körre.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Rövid leszek, csak két kérdésem 

lenne. Az első, hogy az a szám honnan származik, hogy a felső középosztály szerzi meg 
a CSOK-támogatásoknak a 80 százalékát, ezt hol lehet megszerezni, mert érdekelne ez 
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a hírforrás. Illetve hogyan aránylik az államtitkárok száma a magyar férfiak 
életkorához, ezt a közgazdasági összefüggést még nem láttam, nem hallottam, nem 
olvastam - ha erre adnál választ, megköszönném. 

 
ELNÖK: Természetesen bármiben állok az alelnök úr rendelkezésére, az 

államtitkárokéra is, akár bizottsági ülésen belül, akár azon kívül.  
Nyilvánvaló módon a CSOK tekintetében, hogy ez hogyan hasznosul, gyakorló 

banki szakemberekkel érdemes beszélgetni, nemcsak fogadóóra, de egyéb személyes 
találkozók keretein belül is ezt gyakorta megteszem, és jellemző módon az a tapasztalat, 
hogy a CSOK tízmilliós kedvezménytömege tekintetében azzal szoktak a kereskedelmi 
bankok szóba állni, ahol a családi kereset nagyjából a havi 400 ezer forintot eléri. Ha 
ezt a két kereső tekintetében nem éri el, akkor jellemző módon vagy banki kifogás 
szokott felmerülni, vagy lényegesen nehezebb, lassabb vagy egyenesen lehetetlen 
ügyintézés, tehát érdemes a piaci gyakorlati tapasztalatokkal megismerkedni. (Bányai 
Gábor: Én mást tapasztalok, ezért kérdeztem.) Nyilvánvaló módon az üléspont 
befolyásolja az álláspontot, tehát kormányzati szemszögből nézve nyilvánvaló módon 
másfajta adatok fognak kijönni a végére, a jelenség vizsgálatát én mindenképpen 
hasznosnak tartom; a hozzám eljutó impulzusok alapján azt mondhatom, hogy bizony 
meglehetősen jól kell keresni Magyarországon ahhoz, hogy ezt a kedvezménytömeget 
az ember ki tudja használni, ugyanakkor bérlakások elérésére nincs lehetőség, tehát 
igen nagy szakadék található. 

Az államtitkárok, helyettes államtitkárok számából pedig nem az egészségben 
várhatóan eltöltött évek száma következik, hanem a magyar államapparátus 
hatékonysága, és ez is csak részlegesen. Nyilvánvaló módon ez egy olyan jelzőszám, 
amiből nem feltétlenül következnek nagy bajok, ugyanakkor semmiképp nem a 
takarékosság és a bürokrácia leépítése felé mutatnak mindezek. Az összefoglalómban 
említett egészségben várható módon eltöltött évek száma pedig egyfajta konklúzióként 
értelmezhető, ami, remélem, majd külön vitapontokra talál a parlamentben, és majd 
vitaórákat tölthetünk el erről, hiszen álláspontom szerint a magyar parlamentnek ilyen 
kérdésekről kellene vitatkoznia.  

Mivel több jelentkezőt nem látok, ezért - visszalépve bizottsági elnöki 
szerepembe - meg szeretném kérdezni az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra; bízom benne, hogy kíván. (Jelzésre:) Ha pedig így van, akkor meg is 
adom a szót.  

Válaszok 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden reagálnék az elhangzottakra.  

Megítélésem szerint, ahogy ez a költségvetési törvény általános indokolásában 
is szerepel, a jövő évi költségvetés tekintetében a magyar polgárok széles rétegei 
léphetnek eggyel előre, ez valóban a munkából élők költségvetése tud lenni.  

Ismerjük már a 2017-es - gyakran el szokott hangozni ez a kérdés, hogy a 2017-
es adatokat még nem ismerjük, a legalapvetőbb adatokat ismerjük, a kiadásokat, 
bevételeket, illetve mint ahogy ismert önök előtt is, az államháztartás hiánya 2017-ben 
1,8 százalékos volt. Ez már az úgynevezett notifikációs eljáráson is átesett, azaz Európai 
Unió felé hivatalosan március végén le lett jelentve, tehát ez már egy teljesen hivatalos 
adat, és nem előzetes adat.  

A stratégiai hiányról is elég gyakran előkerülnek érvek. Amit egészen biztosan 
állíthatunk: a 3 százalék alatti hiánycélt 2011 óta teljesíti a költségvetés, 2010-ig a 
költségvetési hiány rendre 3 százalék fölött volt, időnként többszöröse volt, 2011 óta 
minden évben a maastrichti kritériumhiány alatt volt. Ezen belül mind a 2017., mind a 
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2018. évi költségvetési hiánycél a GDP 2,4 százalékát teszi ki, tehát emelkedésről sem 
beszélhetünk a tavalyi, illetve az idei évi hiánycélhoz képest.  

A képviselő úr által említett strukturális hiánycélt, ahogy azt a kormány által 
kiadott konvergenciaprogramban is állami szinten április végén nyújtotta be a magyar 
kormány az Európai Unió számára, 2020-ra fogjuk előrejelzések szerint elérni. Úgy 
tudjuk, persze hivatalos értékelése még nincs a konvergenciaprogramnak, de hogy 
érdemi kifogást nem fog az Európai Unió ez ellen tenni.  

Ahogy elhangzik és ahogy az anyagokban is szerepel, mindenképpen a 
munkából élők költségvetésének kell tekinteni. Egyrészről a tekintetben is, hogy a 
szakszervezetekkel és a munkaadói képviseletekkel, itt a szakszervezeteket 
kihangsúlyoznám, munkavállalói érdekképviseleteknek is nevezzük őket, de a 
képviselő úr megjegyzése okán külön használom ezt a szót, tehát hogy a munkáltatói és 
munkavállalói érdekképviseletekkel egy hatéves bérmegállapodást sikerült kialakítani. 
Ilyen nem volt a rendszerváltás óta Magyarországon - ez is bizonyítja, hogy igenis a 
magyar kormány a különböző érdekképviseletekkel együttműködésben kormányoz, 
meghallja, meghallgatja az ő igényeiket, és tavaly novemberben senki sem volt 
kényszerítve ennek az aláírására, ezt közösen megtettük, amelynek pontjait, a 
minimálbér és a garantált bérminimum emelését minden ponton betartja a kormány, 
és ennek keretében jelentős mértékű béremelkedés jelentkezik a foglalkoztatottak 
körében, javítva a munkavállalóknak a jólétét, amely szintén a hatéves 
bérmegállapodásban munkáltatói adócsökkentéssel, köztehercsökkentéssel is jár 
együtt. Ilyen dinamikus módon a 27 százalékról legalább 20 százalékra csökken 2018-
ra a szociális hozzájárulási adónak a mértéke.  

Az államadósság tekintetében, ahogy az elnök úr is elmondta, valóban a 
közgazdasági konszenzus mind a hazai, mind a nemzetközi területen a GDP-arányos 
államadósságot vizsgálja, azt veszi górcső alá, és e tekintetben nincs szégyenkeznivalója 
a kormánynak, hiszen a 2010-es 80 százalék fölötti mértékről már tavaly év végére 74,1 
százalékra csökkent, és ez idén és a jövő évben is folyamatosan csökkenni fog, 70 
százalék körüli mértéket vagy akár - ez majd kiderül - kissé a 70 százaléktól elmaradó 
mértéket is figyelembe véve.  

A demográfiai program keretében a családi otthonteremtési támogatás mellett 
még kiemelném az igen nagy mértékben kiterjedt ingyenes gyermekétkeztetési 
programot, amelynek nyomán a bölcsődések és óvodások döntő többsége ingyenesen 
étkezik, valamint az ingyenestankönyv-programot, amely folyamatosan egyre nagyobb 
mértékben kiterjed, valamint az európai uniós és hazai forrásokból igen jelentős 
bölcsődeépítési programot, amely bizonyítja a demográfiai programok iránti 
elkötelezettségét a kormánynak. Remélhetőleg ez majd a későbbiekben további 
lépésekkel is kiegészül. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztő korrekt, pedáns válaszát és 
összefoglalását. Kérdezem a bizottsági tagtársaimat, hogy ki az, aki a döntésével 
támogatja a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy 5 igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) 3 nem, 
talán nem meglepő módon. Tartózkodási ellenpróbára nincs szükségünk, hiszen a 
jelenléti ív alapján ez az 5:3-as arány tekinthető véglegesnek.  

A részletes vita második szakaszára kell rátérnünk. Javaslom, hogy a határozati 
házszabály 45. § (1) bekezdése alapján a módosító javaslatokat a kiosztott háttéranyag 
- ami remélhetőleg mindenki előtt ott található - pontjai sorrendjében tárgyaljuk. Bár 
tudnék jóslatokba bocsátkozni a végeredményt illetően, mégsem tartanám 
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szerencsésnek, ha csomagban szavaznánk mindenről, hiszen azért nagyon komoly 
háttérmunkával ellátott módosító javaslatokról van szó.  

A háttéranyagpont sorszáma tekintetében a 11. lenne az első feladatunk, 
Heringes Anita és Gúr Nándor képviselők benyújtott módosító javaslatáról van szó. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot mond majd.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok képviselni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Igényli, hogy pontonként térjünk ki arra, hogy mely 

pontokkal ért egyet, vagy pedig minden felvetett pontnál kérdezzem ezt meg egyesével?  
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Áttekintve a módosító indítványokat, lehet egyszerre is kérdezni.  
 
ELNÖK: Tehát akkor egyszerre kérdezném meg, hogy a felvetett módosító 

javaslatok tekintetében a tárca, illetve a kormány álláspontja várhatóan mi lesz.  
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca álláspontja a Vállalkozásfejlesztési bizottság napirendjére tűzött módosító 
indítványok tekintetében nemleges.  

 
ELNÖK: Tehát egyik módosító javaslatot sem tudja a tárca támogatni.  
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egyiket sem tudja támogatni.  
 
ELNÖK: Ennek szellemében és ennek tudatában fogunk szavazni ezekről. A 11. 

háttéranyagpont-sorszámmal ellátott, Heringes Anita, Gúr Nándor nevével jegyzett 
javaslat tekintetében kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 
3 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 5 kezet látok a magasba emelkedni. 
Tartózkodás a jelek szerint nem várható.  

Az 57. sorszámon futó, Horváth Imre képviselő úr, dr. Szakács László, Gúr 
Nándor, Lukács Zoltán és Velez Árpád által benyújtott javaslat kapcsán kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja ezt. (Szavazás.) 2 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
5 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Az 506. háttéranyagpont-sorszámon futó, Vona Gábor nevéhez fűződő javaslat 
tekintetében kérnék egy döntést. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 
Egyetlenegy igent látok. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Tartózkodni 
kíván-e valaki? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

Az 507. ponton Vona Gábor és Sneider Tamás jobbikos képviselők módosító 
javaslata szerepel. Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 1 igen 
szavazat. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodást tudunk feljegyezni.  

Az 511. háttéranyagpont-sorszámon fut Vona Gábor és Sneider Tamás egy újabb 
javaslata. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodást látok.  

Az 512. sorszámon Vona Gábor önálló javaslatát láthatjuk, amely a rendkívüli 
kormányzati intézkedéseket érinti. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 
Szintén 1 igent látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  
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Az 512. ponton szintén Vona Gábor javaslatával találkozunk. Ki az, aki támogatja 
ezt? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Szintén 2 tartózkodást látok.  

Az 513. ponton egy újabb Vona Gábor-javaslattal találkozunk, szintén a 
rendkívüli kormányzati intézkedések terhére. Ki támogatja ezt a javaslatot? 
(Szavazás.) 1 igent látok. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Szintén 2 tartózkodás. 

Az 515. ponton Vona Gábor úr újabb javaslata jön szembe velünk. Ki támogatja 
ezt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot látok. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem szavazat. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ez a javaslat is elvetésre került.  

Az 516. ponton szintén Vona Gábor javaslata tekintetében kérdezem, ki 
támogatja ezt. (Szavazás.) 1 támogatást látok. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 ellenző 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Úgyszintén elvetettük ezt a 
javaslatot.  

Az 518. sorszámon Vona Gábor javaslatával kapcsolatban kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot látok. Ki veti el? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

Már csak egy Vona Gábor-javaslatunk van, az 519. ponton, legalábbis ebben a 
sorban. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot látok. Ki ellenzi? 
(Szavazás.) Szintén 5 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett 
vetettük ezt el.  

A 637. sorszámon Szabó Timea független képviselő javaslatával találkozunk. 
Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Nincs jelentkező.) Nem látok támogató 
szavazatot. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodás.  

Az 1180. számon Gúr Nándor képviselő úr módosító javaslata került elénk. Ki 
támogatja ezt? (Szavazás.) 2 támogató szavazatot látok. Ki veti el? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett került elvetésre ez a javaslat.  

Az 1372. sorszámon Heringes Anita javaslatát látom az MSZP részéről. 
Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 3 támogató szavazatot látok. Ki ellenzi? 
(Szavazás.) 5 nem szavazat. Ez a módosító javaslat is elvérzett.  

A 2011. sorszámon szintén Heringes Anita MSZP-s képviselő asszony módosító 
javaslatát látjuk. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 2 igen szavazatot látok. Ki ellenzi? 
(Szavazás.) 5 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ez a javaslat is 
elvérzett.  

A 2012. sorszámon Gúr Nándor képviselő úr javaslatát látjuk a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot illetően. Ki az, aki támogatja ezt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. 
Ki ellenzi? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett 
vérzett el. A jelek szerint utolsó javaslatunk ebben a körben.  

E tekintetben pedig döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy 
ki támogatja a részletes vita lezárását. (Szavazás.) Úgy látom, hogy e tekintetben 
egyhangú döntés született.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntenünk kell azzal, hogy a 
döntés egyben felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Ki az, aki támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Nem látok 
egyhangú szavazást. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett, a többiek igen 
szavazatával elfogadtuk a részletes vitát lezáró jelentést.  
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Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/15429. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Szeretném megköszönni az előterjesztőnek és a kiváló kollégáknak az aktív 
közreműködését e napirendi pont tárgyalásában. További szép napot és jó egészséget 
kívánnék, ha nem jönne a harmadik napirendi pont: Magyarország 2018. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztő 
képviseletében ugyancsak a már jelen lévő urakat kell köszöntenem nagy szeretettel.  

A részletes vitát javaslatom szerint két szakaszban tárgyaljuk, mivel a 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslatok érkeztek. Amennyiben ez elfogadható, 
kérek egy megerősítő szavazást erről. Ki az, aki elfogadja, hogy két szakaszban 
tárgyaljuk? (Szavazás.) Egyhangú döntés született.  

Az első szakasz tekintetében döntenünk kell a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Az előterjesztő álláspontját szeretném 
kérdezni a megfelelés tekintetében.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat is megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek; az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek megfelel a törvényjavaslat. 
Mivel törvényi szinten került benyújtásra, ezért illeszkedik a jogrendszer egységébe, és 
nem sért nemzetközi és európai uniós jogból eredő kötelezettségeket, valamint 
köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium aktív közreműködésének, a jogalkotási 
törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet előírásainak teljes 
betartásával készült.  

 
ELNÖK: Köszönöm a korrekt és kimerítő választ. A bizottsági tagtársaimhoz 

fordulok, hogy hozzászólási igény ebben a vitaszakaszban jelentkezik-e. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, úgy kérem, döntsünk arról, hogy megfelelés 
tekintetében a bizottság tagjai egyetértenek-e az elhangzottakkal. Kérem, aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze mindezt! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki szavaz nemmel? 
(Szavazás.) 2 nem szavazat.  

A részletes vita második szakaszára áttérve folytathatjuk a munkánkat. A 
bizottsághoz érkezett képviselői módosító javaslatokról kell dönteni. A kiosztott 
háttéranyagnak megfelelően tulajdonképpen egyetlenegy ilyennel találkozhatunk: 
Hegedűs Lorántné jobbikos képviselő asszony az 1. háttéranyagpont-sorszámon futó 
javaslatáról kell döntenünk. Az előterjesztőhöz fordulok, hogy a kormány, illetve a 
tárca támogatja-e ezt a javaslatot.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt 

is tárcaálláspontot tudok mondani: az előterjesztő tárca nem támogatja a módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. A képviselőtársaimhoz 

fordulok: ki az, aki támogatja Hegedűs Lorántné javaslatát? (Szavazás.) 1 igen 
szavazatot számoltam. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett megszületett a döntésünk.  
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Ezt követően nincs más feladatunk e napirendi pont keretein belül, mint hogy 
döntsünk a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Egyhangú 
döntés született a részletes vita lezárásáról.  

Valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat. A 
többség igen szavazatával elfogadtuk mindezt.  

Szeretném megköszönni az érdemi közreműködést még egyszer az 
előterjesztőnek. További szép napot és jó egészséget kívánok önnek és kedves 
kollégáinak is! 

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/15428. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A negyedik napirendi pont tekintetében az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat - mely a T/15428. szám alatt 
fut - részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő 
Izer Norbert helyettes államtitkár urat, bár már köszöntöttem az iméntiekben is, az 
előző napirendi pontoknál, amelyek nem feltétlenül önhöz tartoztak, de újfent a 
protokollnak megfelelően szeretném szeretettel köszönteni.  

Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk. Mivel 
bizottságunkhoz címzett módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját 
módosító szándékot megfogalmazni, ki az, aki támogatja az egy szakaszban történő 
tárgyalást? (Szavazás.) Úgy látom, hogy a képviselőtársaim velem együtt felgyorsulnak 
a végére. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Mindenki támogatja. Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntést sikerült hoznunk.  

A részletes vita első és egyetlen szakasza tekintetében a törvényjavaslat 
megfelelését vizsgáljuk a határozati házszabály követelményeinek. Kérdezem 
mindezek tekintetében az előterjesztő álláspontját. Parancsoljon!  

 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Álláspontunk szerint megfelel az előírásoknak az adótörvénynek az összeállítása.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen rövid, ám annál velősebb hozzászólását. Szeretném 

megkérdezni a bizottsági tagtársaimat, hogy kíván-e bárki hozzáfűzni ebben a 
vitaszakaszban ehhez a javaslathoz bármit is. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy az 
aktivitási rátánk erősen zuhan, ahogy az idő halad előre.  

E tekintetben nem marad más dolgunk, mint hogy döntsünk a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Kérem tehát a 
bizottság tagjainak döntését. Ki az, aki egyetért mindezzel? (Szavazás.) 6 igen szavazat. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem szavazat.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a lezárásra 
voksol? (Szavazás.) Egyhangú döntés született e tekintetben.  

Ki az, aki elfogadja a részletes vitáról szóló jelentést? (Szavazás.) 6 igen 
szavazatot látok. Ki az, aki nem fogadja el ezt? (Szavazás.) 2 nem szavazat mellett 
elfogadtuk a részletes vita lezárásáról szóló jelentést is, mely egyben felhatalmazás az 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek.  

Egyebek  

Az ötödik napirendi pont tekintetében az egyebekre kell áttérnünk. Szeretném 
tájékoztatni a tisztelt bizottsági tagokat, hogy soron következő ülésünket várhatóan 
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június 7-én, szerdai napon tartjuk, szintén a nap közepén, tehát 12 óra közeli 
időpontban.  

Ezzel egyben érdeklődöm, hogy bármely tagtársamnak van-e bármilyen 
felvetnivalója, közlendője, a többiekkel megosztandó információja. (Nincs jelentkező.)  

Az ülés berekesztése  

Amennyiben ilyen nincs, szeretnék mindannyiuknak további szép napot és 
mindenekelőtt jó egészséget kívánni! Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


