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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/2922. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 
akadálymentesítéséről szóló törvényjavaslat (T/2937. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2924. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint 
egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2931. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1671. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

6. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az EU 2020 utáni többéves költségvetésére 
vonatkozó javaslatokról  
a) A Tanács rendelete a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről [COM (2018) 322; 2018/0132 (APP)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az Unió költségvetésének védelméről [COM (2018) 324; 
2018/0136 (COD)]  
c) A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről 
[COM (2018) 325; 2018/0135 (CNS)]  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs 
Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és 
Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról [COM 
(2018) 375; 2018/0196 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján) 
 

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása az autós 
társadalom terheinek csökkentése érdekében címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/577. szám)  
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(Volner János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

8. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Seszták Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Székely Sándor (DK)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
F Kovács Sándor (Fidesz) Barcza Attilának (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár 
(Pénzügyminisztérium)  
Besesek Botond helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
Dányi Gábor Zoltán helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
Földiák Gergely főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  
Zsolnai Alíz főosztályvezető (Pénzügyminisztérium) 
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Megjelent 

Dr. Peresztegi-Nagy Imola főosztályvezető-helyettes 
(Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 00 perc) 

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

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén! Tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendi 
javaslatot. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e bárkinek más, kiegészítő 
javaslata. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy bizottságunknak két új tagja 
van, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 
asszonyt, illetve Varga Gábor képviselő urat. Sok sikert kívánok a Gazdasági 
bizottságban elvégzendő munkájukhoz! 

Illetve még egy információt kell közöljek képviselőtársaimmal: a 7. 
napirendi pontunkban szereplő indítványról, amely Z. Kárpát Dániel és 
Volner János képviselő urak közös indítványa volt, Z. Kárpát Dániel 
visszavonta az aláírását, tehát innen kezdve a 7. napirendi pont előterjesztése, 
illetve javaslata Volner János képviselő úr neve alatt fut.  

Ez után a kiegészítés után akkor, ha további vélemény nincs (Senki nem 
jelentkezik.), kérdezem, ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülésünk 
napirendjét. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a mai ülés napirendjét elfogadta.  

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 
T/2922. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontként az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kezdjük meg. Köszöntöm 
Völner Pál államtitkár urat, illetve dr. Peresztegi-Nagy Imola főosztályvezető-
helyettes asszonyt az Igazságügyi Minisztériumból.  

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) Nincs, köszönöm 
szépen. 

A részletes vita első szakaszában megállapítandó, hogy a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelel-e az 
előterjesztés. Aki a megfelelőséggel egyetért, és támogatja, az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntésével állapította meg a házszabályi rendelkezésnek való megfelelést. Így 
a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában a módosító indítványokról kellene 
szavaznunk, de ilyen módosító indítvány nem érkezett. Ellenben van a 
bizottságnak egy javaslata, amely képviselőtársaimnál is ott van. Kérdezem az 
államtitkár urat, hogy a bizottság módosító indítványával kapcsolatban milyen 
tárcaálláspont van.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk a módosító indítványt.  
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ELNÖK: A tárca támogatja, köszönöm szépen. Képviselőtársaimat 
kérdezem, ki az, aki a módosító indítvány benyújtását támogatja. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezek szerint akkor 12 
igennel, 1 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról 
döntött. Köszönöm szépen.  

A részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslatomat 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 12 
igennel, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen. 
(Jelzésre:) 1 tartózkodás. 12 igennel, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntött. 

Így az 1. napirendi pontot lezárjuk. Az államtitkár úrnak és a 
főosztályvezető-helyettes asszonynak köszönöm szépen, hogy megtisztelték a 
bizottságunkat. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és 
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló T/2937. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 2. napirendi pontunk keretében a közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm dr. Solymár Károly 
helyettes államtitkár urat az Innovációs és Technológiai Minisztériumból.  

Javaslom, hogy itt is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ezzel kapcsolatban ellenvetése bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

A részletes vita első szakaszában a bizottságnak meg kell állapítania azt, 
hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel-e a törvényjavaslat. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntéssel döntött a 
megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk.  

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokról kellene 
döntenünk. Képviselői módosító indítvány nem érkezett, a bizottságból sem 
kezdeményezett senki módosítási javaslatot, ezért javaslatot teszek a részletes 
vita lezárására. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm, egyhangú döntésével a bizottság döntött a részletes 
vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. 
Aki a javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, a bizottság egyhangú szavazással döntött a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról. 

A helyettes államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen, hogy 
megjelentek a bizottság ülésén. Ezzel a 2. napirendi pontnak is a végére 
értünk. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 
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A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm 
Zsolnai Aliz főosztályvezető asszonyt a Pénzügyminisztériumból.  

Javaslom, hogy itt is, ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes 
vitát. Van-e ellenvetése bárkinek ezzel kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy az 
előterjesztés megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangú döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről. 
Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító 
indítványokról kell döntenünk. Egy ilyen indítvány érkezett Mellár Tamás 
képviselő úr részéről. Kérdezem a főosztályvezető asszonyt, hogy mi a tárca 
álláspontja az indítvánnyal kapcsolatban.  

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem támogatta a módosító indítványt.  

Van egy javaslat, egy módosító indítvány viszont a Gazdasági bizottság 
részéről is. Ezzel kapcsolatban kérdezem a főosztályvezető asszonyt, hogy mi a 
tárca álláspontja.  

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

ennek a módosító indítványnak a benyújtását támogatja. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki a javaslatomat 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vita lezárásáról döntött. 

Javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezt 
a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
10 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás mellett 
a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta.  

Ezzel a napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen a főosztályvezető 
asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt.  
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Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, 
valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról 
szóló T/2931. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, amelynek keretében az egyes 
adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
folytatjuk le. Köszöntöm Besesek Botond helyettes államtitkár urat és 
kollégáját a Pénzügyminisztériumból.  

Itt is javaslom, hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában 
állapítsuk meg, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében előírt 
feltételeknek megfelel-e a törvényjavaslat. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt, a bizottság egyhangú döntéssel döntött a 
megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszában képviselői módosító 
indítványokról kell szavaznunk. Elsőként Tóth Bertalan, Bangóné Borbély 
Ildikó, illetve Tóth Csaba és Korózs Lajos képviselő urak indítványa szerepel, 
amely összefügg a 3. és 4. ajánlási pontban megfogalmazott indítványokkal. 
Kérdezem erről a tárca álláspontját.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, 

aki a három ajánlási számon szereplő módosító indítványt támogatja. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 3 igennel, 10 
nemmel, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványt.  

A 2. ajánlási számon Gréczy Zsolt képviselő úr indítványa szerepel. 
Erről kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igennel, 10 
nemmel, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványt.  

A Gazdasági bizottságnak szerepel egy elég vaskos javaslata a 
képviselőtársaim előtt, egy módosítójavaslat-csomag. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca támogatja, köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, 
ki az, aki támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy ezek után zárjuk le a részletes vitát. Aki a 
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött.  

Végül javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igennel, 4 tartózkodás mellett a bizottság 
a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta.  

A helyettes államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen, hogy 
elfáradtak a bizottság ülésére. A 4. napirendi ponttal végeztünk. (A napirendi 
ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontunkra, amelynek keretében a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról tárgyalunk. Az előterjesztő részéről 
Adorján Richárd helyettes államtitkár urat és kollégáját köszöntöm mint a 
Pénzügyminisztérium képviselőit, és megkérem őket, hogy a bizottság 
munkáját ebben az eljárásban segítsék majd.  

A zárszámadás tárgyalása során egy speciális eljárást fogunk 
alkalmazni, hiszen a Költségvetési bizottság az, amely a parlament előtt 
képviseli majd a bizottsági ülésen elhangzottakat. Itt készül majd egy jelentés 
a vitában elhangzottakról, úgyhogy arra kérem minden képviselőtársamat, 
hogy aki azt szeretné, hogy ebben a jelentésben az ő álláspontja tükröződjön, 
az most, a bizottsági vita során mondja el ezeket a véleményeket és tegye meg 
ezeket a megjegyzéseket, illetve kérem, hogy a szokások szerint a megfelelő 
formanyomtatványon holnap délután 15 óráig aláírva küldjék el a 
kollégáimnak a frakciójuk álláspontját. 

Ezek után a részletes vita érdemi tárgyalását kezdjük meg. Én javaslom, 
hogy itt is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Van-e ezzel szemben 
valakinek ellentétes véleménye? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor a részletes vita első szakaszában arra kérem képviselőtársaimat, hogy 
akinek a zárszámadással kapcsolatos véleménye van, az most fejtse ki. 
(Jelzésre:) Megadom a szót a jelentkezés sorrendjében elsőként Tóth Csaba 
alelnök úrnak. 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Frakciónk véleményét ismertetném.  
A 2017. évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nem 

megalapozottan került elfogadásra. Számtalan esetben került sor módosításra, 
ami átláthatatlanná tette a valódi folyamatok nyomon követését. A pénzügyi 
források az eredetileg meghatározott céltól eltérően kerültek felhasználásra. A 



 13 

kormány saját hatáskörében folyamatosan átírta a költségvetési sorokat. A 
parlament megkerülésével számtalan esetben került sor az előirányzatok 
átcsoportosítására és a pénzeszközök eredeti céljuktól eltérő módon történő 
felhasználására. Amennyiben a kormány számára a kiszámíthatóság és a 
stabilitás fontos, akkor célszerűbb lett volna először az előző évi költségvetést 
lezárni, a tanulságokat levonni, majd ezen bázison megtervezni a következő 
évi költségvetést. Azonban ez a logikai sorrend felborult, hiszen a jövő évi 
költségvetést a parlament már régen elfogadta, amikor az előző év lezárásának 
vitájára sor kerül.  

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya 2017-ben a tervezettnél 
nagyobb lett. A hiány az 1186,4 milliárd forintos törvényi, módosított 
előirányzattal szemben 1314,5 milliárd forintban teljesült. A központi 
költségvetés bevételei a bérhez és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 
tekintetében a 2016. évi 343 423,5 millió forintról 2017-ben 355 578,3 millió 
forintra nőttek. A GDP 2017-ben az előzetes tényadat szerint 38 355 milliárd 
forintot tett ki, ebben az évben 4,1 százalékos GDP-növekedés valósult meg. 
Ehhez képest a jóléti kiadásokon belül a társadalombiztosítási és jóléti 
szolgáltatásokra a GDP 13,9 százaléka jutott. Érdemes megjegyezni, hogy a 
gazdasági válság kellős közepén, 2009-ben a GDP-nek még 17,7 százalékát 
fordította az akkori kormány szociálpolitikai kiadásokra. Az államháztartás 
kiadásainak megoszlását nézve a költségvetésben tervezettnél kevesebb jutott 
a szociális területre, a kiadások 28,5 százaléka, ez majdnem 2 százalékkal 
elmarad a 2016. évi teljesítéstől is. Ugyanazt látjuk a 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló törvényben, amit már a költségvetési javaslatban is 
láttunk: a kormány cserbenhagyta a szociálisan rászoruló rétegeket, a 
gazdasági növekedésből semmit sem kívánt számukra juttatni, számos ellátás 
értéke továbbra sem emelkedett, miközben ebben az évben is százmilliárdokat 
költöttek teljesen felesleges luxusberuházásokra.  

A fentiek alapján az MSZP frakciója a 2017. évi központi költségvetés 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot nem támogatja. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A helyettes államtitkár úrnak 

szeretném jelezni, hogy ahogy szoktuk, a vita során az elhangzott 
véleményeket követően lesz lehetősége arra, hogy a tárca ezzel kapcsolatos 
észrevételeit, illetve a személyes véleményét elmondja majd.  

Witzmann Mihály alelnök úr kért szót. Öné a szó, alelnök úr.  
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 2017-es költségvetés végrehajtásáról 
szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelműen látható, hogy a 
gazdaságpolitika célja a költségvetési hiány alacsony mértéken tartása, az 
államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatás növelése és az ország növekedési potenciáljának emelése.  

A kormányzat gazdaságpolitikájának köszönhetően 2017-ben tovább 
csökkent az államadósság, az államháztartási hiány pedig 2,2 százalékra 
teljesült. Ennek köszönhetően hazánk hitelminősítését két hitelminősítő is 
semlegesről pozitívra változtatta.  

A tavalyi évben életbe lépett a munkaadói és a munkavállalói 
érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, amely hozzájárult 
Magyarország versenyképességének növekedéséhez és pozitív munkaerőpiaci 
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folyamatainak megerősödéséhez. Ennek értelmében 5 százalékponttal 
csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, 15 százalékkal nőtt a 
minimálbér, és 25 százalékkal emelkedett a legalább középfokú iskolai 
végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben 
foglalkoztatottak számára a garantált bérminimum.  

Hazánkban 2014-ben 4,1 százalékkal bővült a bruttó hazai össztermék, 
ami túlteljesítette a költségvetés benyújtásakor prognosztizált 3,1 százalékos 
ütemet, így Magyarország 2017-ben is jóval felülmúlta az Unió teljesítményét.  

2017-ben a nemzetgazdasági beruházások mintegy 18,2 százalékkal 
növekedtek, ami jelentősen meghaladta az előzetesen becsült 9,1 százalékos 
bővülést.  

A magyar export 4,7 százalékos és az import 7,7 százalékos növekedése 
az előbbi esetén alulmúlta, míg az utóbbinál meghaladta a korábbi 
várakozásokat. A külkereskedelmi mérleg mindazonáltal 2017-ben is masszív 
többletet mutatott.  

Folytatódott a foglalkoztatás dinamikus bővülése, és emelkedtek a 
reálbérek is. A foglalkoztatottak száma 2017-ben is jelentősen, 1,6 százalékkal 
bővült, ami a kormány hatékony politikáját tükrözi a munkahelyteremtésekkel 
kapcsolatban. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta nem látott 
szintre emelkedett, meghaladta a 4,4 millió főt, és 68,2 százalékos 
foglalkoztatási rátát eredményezett. A sikert a gazdaság stabil növekedési 
pályára állása következtében megnövekvő munkaerő-kereslet mellett számos, 
a munkaerőpiaci részvételt, illetőleg a munkakeresetet ösztönző intézkedés 
alapozta meg, többek között a személyi jövedelemadó csökkentése, az 
úgynevezett munkahelyvédelmi akcióterv keretében nyújtott 
járulékkedvezmények, az álláskeresési támogatások átalakítása, a 
rokkantnyugdíjazás feltételeinek szigorítása, az effektív nyugdíjkorhatár 
emelése és a 2017. január 1-jétől életbe lépett hatéves adó- és 
bérmegállapodás.  

Az uniós módszertan szerint a már az Eximbank adósságát is 
tartalmazó bruttó államadósság GDP-hez viszonyított aránya a 2011. év végi 
80,5 százalékot meghaladó szintről 2017 végére már 73,3 százalékra süllyedt. 
A magyar államadósság-kezelés fő, stratégiai célja az adósságráta további 
csökkentése a belföldi szektorok tulajdonosi részesedésének növelésével, 
illetve a devizaadósság-állomány arányának mérséklésével párhuzamosan.  

A kormány nagyszabású otthonteremtési programjának köszönhetően 
és az uniós források növekvő felhasználásával párhuzamosan az építőipar 
korábban soha nem látott mértékben, közel 32 százalékkal bővült. Az ipar 
esetében is gyorsulás figyelhető meg az elmúlt időszakokban kiépült új 
termelőkapacitásoknak és a külső kereslet élénkülésének köszönhetően.  

Összességében tehát megállapítható, hogy a 2017-es költségvetés 
végrehajtása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási 
törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok pedig 
megbízhatóak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További vélemény, hozzászólás 

(Senki nem jelentkezik.) amennyiben nincs, akkor megadom a szót a helyettes 
államtitkár úrnak, amennyiben igényt tart rá. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár 

(Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
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Bizottság! Tényleg csak két-három mondat. Elhangzott, hogy számtalan 
módosításon esett át a költségvetés, és emiatt átláthatatlan volt a 
megvalósítása. Én úgy gondolom, hogy egy igazi, egy érdemi módosítása volt a 
parlament szintjén. Abban a képviselő úrnak igaza van, hogy ahogy a korábbi 
években is mindig volt. Az Áht., az államháztartási törvény alapján mind a 
kormány, mind a fejezetek, mind az intézmények tudnak saját hatáskörben 
megfelelő előirányzatokon átcsoportosítást végezni. Ez a kormány esetében 
nyilvános határozatban történik, tehát azt gondolom, hogy az átláthatóság 
tekintetében ugyanolyan volt ezen költségvetés végrehajtása is, mint a 
korábbiaké, semmilyen módosulás nem történt e tekintetben. Azt kiemelném, 
hogy magát a költségvetési törvényt viszont tényleg érdemben csak egyszer 
módosítottuk a tavalyi évben.  

A hiány tekintetében mondanék még inkább csak kicsit tisztázó három 
mondatot. Elhangzott, hogy magas pénzforgalmi hiánnyal zárt a költségvetés. 
Ez kétségtelen, kár volna tagadni, nagyobb volt a pénzforgalmi hiány, mint az 
előirányzat. Ennek alapvetően az az oka, hogy az úgynevezett uniósprogram-
megelőlegezések, tehát amikor a kedvezményezetteknek - legyenek azok 
államháztartáson belüli vagy kívüli kedvezményezettek - nem a számla 
alapján, hanem egyfajta előfinanszírozással korábban odaadja a költségvetés 
az elnyert összegnek megfelelő hányadot azért, hogy likviditási gondokkal ne 
kelljen számolni, és a gazdasági növekedésben már idejekorán 
megjelenhessen ez a juttatott forrás, ezért a pénzforgalmi hiány valóban 
megnőtt.  

Ez egyetlenegy szempontból igazán lényeges: hogy ennek ellenére 
sikerült lecsökkenteni az államadósságot, hiszen a magas pénzforgalmi hiányt 
kötvénykibocsátással kell az Államadósság Kezelőnek forrásként 
megteremteni, tehát az a kérdés, hogy sikerül-e az államadósságot emellett is 
csökkenteni. Ez a tavalyi évben minden szabályt kielégítő módon sikerült, 
75,9 százalékról - ahogy el is hangzott - 73,3 százalékra csökkent az 
államadósság már az Eximbankkal együtt, kielégítve ezzel minden szabályt. És 
azt is hozzá kell tennem, hogy azokban az években majd, amelyek most már a 
közeli éveket jelentik, amikor nem a megelőlegezés lesz a jellemző, hanem az, 
hogy Brüsszelből megkapjuk a forrásokat az elszámolt költségeink után, akkor 
majd éppen ellenkező folyamatnak leszünk tanúi, amikor viszonylag csekély 
pénzforgalmi hiánnyal zár a költségvetés, és még nagyobb ütemben lehet az 
államadósságot csökkenteni.  

Azt hiszem, hogy ez a két téma volt. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Ezek után, a vélemények elhangzását követően a részletes vita első 

szakaszának lezárását javaslom. Itt döntenünk kell a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Aki 
egyetért azzal, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 13 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 13 igennel, 1 tartózkodás mellett a bizottság döntött 
a házszabályi megfelelőségről.  

Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk.  
Mivel képviselői módosító indítvány nem érkezett, és a bizottság sem 

fogalmazott meg módosítási igényt a zárszámadási javaslathoz képest, ezért a 
részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Aki nem ért 
egyet? (Szavazás.) 4 nem. 10 igennel, 4 nem mellett a bizottság a részletes 
vitát lezárta.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 10 igen. Aki 
nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. 10 igennel, 4 nem mellett a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is határozott.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. A helyettes államtitkár úrnak és 
kollégájának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. (A napirendi 
ponthoz érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az EU 2020 utáni többéves 
költségvetésére vonatkozó javaslatokról  
a) A Tanács rendelete a 2021-2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről [COM (2018) 322; 2018/0132 
(APP)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 
tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről [COM (2018) 324; 2018/0136 
(COD)]  
c) A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről [COM (2018) 325; 2018/0135 (CNS)]  
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap 
Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az 
előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső 
Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról [COM (2018) 
375; 2018/0196 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontunkra. Megkérem a helyettes államtitkár 
urat és kollégáját, foglaljanak helyet az asztalnál. (Megtörténik.) Dányi Gábor 
helyettes államtitkár úr az Innovációs és Technológiai Minisztériumból, illetve 
Földiák Gergely főosztályvezető úr a Pénzügyminisztériumból van jelen. A 6. 
napirendi pont keretében egyeztetési eljárásról, az Európai Unió 2020 utáni 
többéves költségvetésére vonatkozó javaslatokról szóló csomagjáról 
tárgyalunk. Itt a főbizottság az Európai ügyek bizottsága, de miután a 
Gazdasági bizottságot is érinti az a többéves pénzügyi terv, amelynek az 
előkészítése most folyik az Európai Bizottság, az Európai Tanács, illetve az 
Európai Parlament részéről, ezért bizottságunk is megtárgyalja, és 
bizottságunk is véleményt fogalmaz meg ezzel a pénzügyi tervvel 
kapcsolatban.  

A bizottsági vita menete a következőként alakul: először a kormány 
képviselői kapnak lehetőséget arra, hogy szóbeli kiegészítést tegyenek a 
csomaggal kapcsolatban, aztán a bizottság tagjainak nyílik lehetősége arra, 
hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, illetve véleményt mondjanak, majd a 
végén a bizottságnak döntenie kell a véleménytervezetről, amit 
megfogalmaztunk, és ami mindenkinek kiosztásra került, ha ezzel 
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kapcsolatban van még bárkinek módosító indítványa vagy javaslata, akkor azt 
is a vita során tegye majd meg! 

Nem tudom, milyen sorrendben… (Jelzésre:) Elsőként a helyettes 
államtitkár úrnak, Dányi Gábornak adok szót.  

Szóbeli kiegészítések 

DÁNYI GÁBOR ZOLTÁN helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
következő hétéves időszak költségvetése a kohéziós politika tekintetében 
Magyarország számára egy csökkenő összeget határoz meg, illetve javasol 
jelenleg a Bizottság. A tárgyalások abban a szakaszban vannak, hogy 
májusban kijött a bizottsági javaslatcsomag, a hozzá tartozó 
felhasználásijogszabály-tervezetekkel együtt, és most megy a tárgyalás, illetve 
a jogszabályok vitája az Európai Parlamentben. Az elfogadás ütemével 
kapcsolatban egyre valószínűbb, hogy ez a Parlament már nem fogja tudni 
elfogadni ezt a költségvetési javaslatot, és valószínűleg át fog húzódni a 
következő időszakra, ezért fontos felkészülni arra, vagy jelezni azt, hogy a ’21. 
január 1-jétől való források elérése vélhetőleg még számos európai uniós 
jogalkotási folyamatot tesz szükségessé, aminek az időbeni lezárását mi most 
nem látjuk aktuálisnak addigra.  

Magyarország nagyságrendileg 24 százalékos forráscsökkentést 
szenvedne el a jelenlegi javaslat alapján. Ennek a fő oka az, hogy a gazdasági 
fejlettsége alapján egy olyan kategóriába sorolta az Európai Bizottság, amely 
ezt a csökkenést még akár nagyobb összegben is előirányozná, de ezzel együtt 
létezik egy védőháló is, amely azt mondja, hogy egy-egy tagország az előző 
időszak forrásainak 25 százalékánál nagyobb vágást nem szenvedhet el, ezért 
van a mi esetünkben ez a 24 százalékos forráscsökkenés. Maga a képlet, 
amivel kiszámolja az Európai Bizottság azt, hogy melyik tagország mennyi 
forrást kap, az számtalan elemből áll össze, de négy vagy öt ország kivételével 
az összes ország tekintetében ez a két szabály, tehát a GDP alapján járó 
forrásallokáció és az úgynevezett védőháló adja az allokáció összegét. Ez azt 
eredményezi, hogy maga a képlet hiába akármilyen bonyolult és hiába tesz 
mindenféle szempont mérlegelésére javaslatot - akár a CO2-kibocsátás, akár a 
munkanélküliség, akár a fiatalok munkanélkülisége vagy iskolázottsága -, 
érdemben nem befolyásolja egy tagország allokációját, tehát szerintünk a 
képlet és ennek a két szabálynak az együttes alkalmazása nem alkalmas arra, 
hogy megfelelő módon lehessen kiszámolni egy-egy tagország allokációját.  

Ezen kívül számos olyan szabályt szeretne az Európai Bizottság 
bevezetni, amelyet Magyarország nem tud elfogadni. Ezen szabályoknak a 
megvitatása kapcsán Magyarország azt javasolja, hogy kerüljön magával a 
költségvetés elfogadásával egy döntési szintre, ez azt jelenti, hogy minden 
tagállamnak egyet kell értenie benne, tehát Magyarországnak vétójoga lehet, 
míg minden más esetben, ha ezek alacsonyabb szinten, tehát jogszabályi 
szinten lennének rendezve, akkor ezek többségi szavazással át tudnának 
menni, ezért bizonyos tételek költségvetési szintre emelésére teszünk 
javaslatot. Ilyen például a társfinanszírozás, ahol az Európai Bizottság azt 
javasolja, hogy a jelenlegi 15 százaléknál magasabb társfinanszírozásra legyen 
szükség minden tagállamban. Ez azt jelenti, hogy egy eurót 15 százalékkal ki 
kell egészítenie minden tagországnak, és az így kialakult összeg adja azt, ami 
egy-egy országban kihirdethető pályázati forrásként, de most a Bizottság azt 
mondja, hogy ha ő ad egy eurót, akkor a jövőben ez 25 százalék vagy annál 
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magasabb összeg legyen, így próbálják a kiesett forrásokat ellensúlyozni, hogy 
végül a kihirdethető pályázati összegek még megközelítsék a jelenlegi 
mértéket. Ezt Magyarország nem tudja támogatni.  

A következő tétel a végrehajtásnál az a bizonyos n+3 szabály, ez azt 
jelenti, hogy egy tagországnak a költségvetési tervében, ami az operatív 
programokban van, meg kell mondania, hogy melyik évben milyen 
kötelezettségvállalási szintet tesz, és ezt három éven belül fel kell használnia. 
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ez két év legyen, tehát csökkenti a 
felhasználhatósági időt, és egy olyan szabály van, hogy ha valaki nem tudja 
felhasználni ezt meghatározott időn belül, akkor elveszti a tagállam azt a 
forrást, tehát csökken a tagállami boríték mértéke. Ezt sem tudjuk támogatni, 
mert a nagy infraprojekteket, illetve a jó minőségű projektvégrehajtást nem 
segíti az, hogy időben még jobban beszorítják a tagországokat.  

Nem részletezve még egy nagyobb csomagra hívnám fel a figyelmet. Az 
összes bizottsági javaslat abba az irányba hat, hogy az úgynevezett osztott 
irányítású programok - ez azt jelenti, hogy a tagország és az Európai Bizottság 
közösen viszi a projekteket vagy programokat, tehát a forrásallokáció és az 
operatív program elfogadása után a tagállam bonyolítja le a programot, ilyen 
az összes ma ismert kohéziós pénz Magyarországon -, és a közvetlen brüsszeli 
források arányát megváltoztatná, a közvetlen brüsszeli döntések irányába 
tolná a források összegét, és a tagállami borítékokat csökkentené, illetve olyan 
felülvizsgálati és egyéb szankcionálási rendszert alakít ki, amelyből források 
központi irányba mozognának a tagállami borítékok és a tagállami 
felhasználás irányából; ezt szintén nem tudja támogatni Magyarország. 

Én röviden ebben a három-négy pontban látom a jelenlegi bizottsági 
javaslat legmarkánsabb elemeit. Állunk rendelkezésre a bizottság számára. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Van-e esetleg még a 

Pénzügyminisztériumnak további kiegészítése ezzel kapcsolatban?  
 
FÖLDIÁK GERGELY főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Nem akarom húzni az időt. A kiadási oldalról sok 
mindent hallottunk, de van egy bevételi oldala is az EU-költségvetésnek, azt 
sokkal kisebb figyelem övezi, mert ez egy ilyen technikai dolognak tűnik, de ha 
röviden van módom itt elmondani az álláspontot, akkor látszik, hogy ez 
technikainak tűnik, de itt nagyon komoly pénzekről van szó.  

Hadd kezdjem a mondandómat a jelenlegi rendszer rövid leírásával! A 
költségvetés, az EU éves költségvetésnek az egyik eleme a hagyományos saját 
források, ezen belül a vám, a vámbeszedés, a vámok által beszedett összegek 
jelentik a legjelentősebb tételt. A vámoknak, amit beszednek a tagországok, a 
80 százaléka megy az Unió költségvetésébe, 20 százalék pedig a tagországnál 
marad, ez azt jelenti, hogy egy olyan bő 20 milliárd euró az az összeg, ami 
ezáltal megjelenik az Unió költségvetésében, ez a költségvetésnek körülbelül a 
15 százaléka, persze ez azért évente változik. A másik jelentős tétel az áfaalapú 
saját forrás. Ez egy nemzeti hozzájárulás, tehát egy költségvetési transzfer. Ez 
egy nagyon bonyolult számításon alapuló rendszer, aminek a következtében 
olyan 20 milliárd euró alatti bevétel keletkezik a költségvetésben, ez olyan bő 
10 százaléka a költségvetésnek. A legnagyobb tétel pedig a GNI-alapú 
befizetés, ugye, ez egy egyenlegező tétel, így szokták mondani, azaz évről évre 
változik, hogy az előbb elmondott két tétel mennyi bevételt tud hozni a 
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költségvetésbe, ez a GNI-befizetés meg kiegészíti azzal, amennyire a kiadási 
oldalon pontosan szükség van. Ez a tétel az EU-költségvetésnek a bő 
70 százalékát teszi ki 100 milliárd euró fölötti értékkel.  

Hadd mondjam el gyorsan, hogy úgy lehet értékelni a különböző saját 
forrásokat leginkább, ha megnézzük, hogy milyen szempontok vannak ez 
alapján. Az egyik legfontosabb szempont - ez egy szakmapolitikai szempont -, 
hogy az EU-költségvetésbe tulajdonképpen milyen szakpolitika alapján 
indokolt befizetni egy adott összeget, kapcsolódik-e valamilyen uniós közös 
politikához, mert nyilván akkor a bevétel logikusan az Unió költségvetését 
illetné meg, ez egy fontos szempont. De szintén fontos szempontok, amelyek a 
költségvetési, általános költségvetési elvekkel függnek össze akár a nemzeti 
költségvetéseknél, a tagországok nemzeti költségvetésénél, ahogy a magyar 
költségvetésnél is ezek jelentkeznek: átláthatóság, egyszerűség, hatékonyság, 
stabilitás, kiszámíthatóság, tervezhetőség, s a többi, tehát ezek nagyon fontos - 
úgymond - technikai elvek, ezeknek is illik megfelelnie egy bevételi forrásnak. 
Illetve fontos az adószuverenitás kérdése, ez a magyar kormányzat számára is 
rendkívül fontos, ahogy a tagországok jelentős többségének is nagyon fontos, 
hogy ne uniós szinten legyenek az adózási politikák meghatározva, hanem 
tagországi szinten. Illetve nem utolsósorban mondom, hogy azt is meg kell 
vizsgálni, hogy a magyar költségvetésre nézve többletbefizetéssel vagy 
kevesebb befizetéssel jár-e az adott politika.  

Ha ezeket a szempontokat így mind figyelembe vesszük, akkor rátérek 
az új saját forrásokra, illetve a változtatásokra. Van az egyszerűsített áfa saját 
forrás. Itt a magyar álláspont az, hogy bár értjük a Bizottság javaslatát, és 
valóban jelent némi egyszerűsítést az áfaforrásnak a megreformálása, de az 
álláspontunk az, hogy el kellene törölni ezt a saját forrást. Sok tagország 
gondolkodik hasonlóan. Bonyolult, az új rendszer szerint sem lett jelentősen 
egyszerűbb, ráadásul számos kérdés merült fel a tagországok részéről, amire 
még nem kaptunk választ. Az biztos, hogy az uniós költségvetésbe ezáltal 
olyan 7-8 milliárd euróval nagyobb összeg kerülne.  

A vámok tekintetében annyit mondanék, hogy megmaradna a 
vámbeszedés, a vámok beszedése ugyanúgy az uniós költségvetésbe menne, 
csak éppen nem 80 százalékban, hanem magasabb arányban, 90 százalékban, 
tehát csökkenne az az összeg, amit visszatarthatnak beszedési költség címén a 
tagországok. Ehhez a magyar álláspont egy passzív hozzáállás, tehát itt nincs 
jelentősebb költségvetési hatás, se egyéb szempont.  

És akkor rátérnék az új saját forrásokra. Kezdem a műanyagadóval, így 
hívjuk, hogy műanyagadó, ami alapvetően a műanyag csomagolási hulladék 
alapján beszedett saját forrást jelent. Ezt rendkívüli módon támadjuk, és 
nagyon elutasítjuk, leginkább azért, mert a méltányosság elvével, tehát a 
költségvetési elvvel, a méltányosság elvével nem összeegyeztethető ez az adó. 
Mit jelent ez konkrétan? Azt, hogy ez az adó, ez az új saját forrás alapvetően a 
nettó befizető országoknak, szinte mindegyiknek jó lenne, a szegényebb 
tagországoknak meg szinte mindegyiknek rossz lenne, sokkal jobban sújtja 
Magyarországot, a V4-eket, az új EU-15-öket, mint a régi tagországokat. 
Nyilván ők egy fejlettebb stádiumban vannak, tehát ott nagyobb a műanyag-
feldolgozási arány, ami ennek az adónak az alapja. Kilogrammonként 
kiszámolt összeg alapján lenne ez az adó, és ez azt jelentené egész konkrétan, 
hogy Magyarországnak a GNI-befizetésének akár a háromszorosányi összeget 
kellene befizetnie, tehát Magyarország részesedése ebből az adóból a többi 
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tagországhoz képest sokkal magasabb, mint hogyha a GNI alapján fizetnénk 
be az adókat. Ezért ezt egyáltalán nem tudjuk támogatni.  

Akkor van a CCCTB, azaz a közös konszolidált társaságiadó-alapra 
épülő új saját forrás. Ez egy tagországi hozzájárulás, tehát ezt nem közvetlenül 
fizetik be a gazdasági társaságok, hanem ez egy adóalap után a tagország által 
befizetett összeg. Itt az adószuverenitás kérdése az, ami kulcsfontosságú a 
magyar álláspont tekintetében, és ezért nem támogatjuk ezt az adót. 
Egyébként meg teljesen kidolgozatlannak gondoljuk mi is, meg sok más 
tagország is ezt az új saját forrást, itt még nagyon sokat kellene…, ezzel nem is 
nagyon lehet számolni, tehát a költségvetési hatást igazából minimálisan lehet 
csak kiszámolni. (Bánki Erik, a bizottság elnöke távozik az ülésről.) 

 
(Az ülés vezetését Manninger Jenő, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
A harmadik új saját forrás a kibocsátáskereskedelmirendszer-alapú 

saját forrás lenne. Csak nagyon röviden mondanám el, hogy ez is egy 
hozzájárulás típusú befizetés, elvileg a klímaváltozás elleni küzdelem a célja 
ennek az adónak, a gyakorlatban viszont egy tervezhetetlen adó - ezt szintén 
nemcsak Magyarország gondolja így, hanem nagyon sok tagország. Ez azt 
jelenti, hogy minden országnak van egy kvótája, hogy mennyi 
szennyezőanyagot bocsáthat ki, ha neki többre van szüksége, mármint a 
vállalatoknak az adott országban, akkor vesz ilyen kvótát, ha sok van neki, 
feleslege van, akkor elad, ha elad, akkor bevétele keletkezik, és ennek a 
bevételnek egy része kerülne az uniós költségvetésbe. Magyarország ezt nem 
támogatja részben az előbb elmondott költségvetési elv sérülése okán, részben 
azért, mert ezen adónál is Magyarország esetén is, meg alapvetően a V4-
országoknál, a nettó kedvezményezett országok esetében magasabb befizetés 
lenne az uniós költségvetésbe, mint ha GNI-alapon történne a befizetés.  

Legutoljára a korrekciókról beszélnék. A korrekciók rendszere 
szempontjából van egy nagyon jó alkalom: hogy a britek kilépnek vagy 
kiléptek az Európai Unióból. A britek egy nagyon komoly korrekcióban 
részesültek, kevesebbet kellett befizetniük, mint amennyi a GNI-juk alapján 
járt volna, ráadásul erre épülve nagyon sok tagország nagyon sokfajta 
kedvezményt kapott a befizetési kötelezettségei csökkentése érdekében. Most 
ez egy nagyon jó alkalom, hogy megszűnjön ez az egyébként nagyon 
átláthatatlan korrekciós rendszer, erre tett javaslatot a Bizottság. Ezt a részét 
tudjuk támogatni. A probléma viszont az, hogy ezt nem azonnali hatállyal 
szüntetné meg, hanem egy ötéves periódus alatt, tehát fokozatosan szüntetné 
meg; na, ezt viszont már nem tudjuk támogatni. Semmi nem indokolja, hogy 
ez ne azonnal kerüljön megszüntetésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 
magyar álláspontnak egyébként egy kulcseleme lesz ez, ennek a korrekciós 
rendszernek az azonnali kivezetése.  

Végezetül annyit mondanék el, hogy összességében, ha az összes 
tényező mozgását együtt próbáljuk valahogy számszerűsíteni, akkor a bevételi 
oldalon, ha ez a rendszer, a Bizottság által javasolt rendszer így, ahogy van, 
megvalósulna, akkor a jelenlegi számítások szerint - amiben azért elég sok 
kérdőjel van, amire igyekeztem utalni - évente körülbelül 80 milliárd forintnyi 
többletbefizetése lenne Magyarországnak, tehát a bevételi oldalon is egy 
nagyon komoly veszteséget könyvelnénk el, ha ez a javaslat így egy az egyben 
megvalósulna. Azt hozzá kell tenni, hogy a tanácsi munkacsoportokban 
rengeteg kérdés merült fel, igazából az új saját forrásoknak a támogatottsága 
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nagyon kicsi, vannak országok, amelyek egyik-másik új ötletet támogatják, de 
összességében nagyon kicsi a támogatottság, tehát azért abban bízunk, hogy 
nem lesz egy radikális átalakulás ezen az oldalon sem. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Bánki Erik elnök úrnak el kellett mennie, úgyhogy 

átvettem az ülés vezetését.  
Köszönjük szépen a tájékoztatásukat. Most a kérdésekre vagy 

véleményekre kerül sor, ha a bizottsági tagoknak van kérdésük, véleményük. 
Ismétlem, hogy a bizottsági véleményt majd az Európai ügyek bizottságához 
kell eljuttatni, és ez a bizottsági vélemény kiküldésre, illetve kiosztásra került, 
részletesen, az előbbieket is figyelembe véve készült el az anyag. Kérdezem, 
hogy ehhez képest van-e valakinek kérdése vagy véleménye a bizottság tagjai 
közül. (Hadházy Sándor jelzésére:) Parancsoljon! 

Hozzászólások, kérdések 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A javaslatból egyértelműen kitűnik az, hogy az 
Európai Unió következő hétévi költségvetése tervezésénél a tervezést végző 
munkacsoport megpróbált arra törekedni, hogy a Nagy-Britannia részéről 
kiesett bevételeket valamilyen formában a megmaradó tagoktól igyekezzen 
pótolni. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon dicséretes törekvés önmagában, 
azonban hogyha a részleteket megnézzük, akkor az látható, ami 
tulajdonképpen a Pénzügyminisztérium képviseletében is megfogalmazásra 
került, hogy ez a kevésbé fejlett tagországokat hátrányosan érinti, az erős 
gazdasággal rendelkező tagországokat pedig előnyösen érinti. Ez 
egyértelműen azt eredményezheti, hogy a felzárkózási folyamat újabb 
nehézségbe fog ütközni, és az olló esetleg tovább nyílhat, magyarul: az eddig 
elért eredmények is komoly veszélybe kerülnének.  

Nem elfogadható számunkra egyértelműen az, hogy a vámbevételek 
nálunk maradó 20 százaléka 10 százalékra csökkenjen. Ez az önállóságunkat, 
a gazdasági mozgásterünket jelentős mértékben csökkenti, és egyértelműen 
azt a folyamatot erősíti, hogy egy közös, teljesen közös és arctalan masszává 
gyúrják össze az Európai Unió tagországait, és egy európai egyesült államok 
legyen; ez az egész költségvetési tervezet egyértelműen ezt a folyamatot 
kívánja - legalábbis az én meglátásom szerint - erősíteni.  

Nagyon fontos továbbá az, hogy nem csupán a bevételi oldalt, hanem a 
kiadási oldalt is jelentős mértékben át kívánja rendezni. Számunkra nagyon 
fontos az, hogy mivel a hazai gazdaság szereplői nagyon komoly 
forrásproblémával küzdenek, ezért szeretnénk továbbra is fenntartani azt, 
hogy az éves előfinanszírozási arány megmaradjon a jövőben is, és ez ne 
csökkenjen, mert az tapasztalható, hogy ez igenis szükséges ahhoz, hogy az 
európai uniós forrásokat sikeresen tudjuk felhasználni. Magyarország az 
elmúlt időszakban is sikeresen teljesített ebben a kérdésben, hiszen a 
legnagyobb arányban tudtuk kihasználni az európai uniós költségvetési 
mozgásteret.  

Fontos számunkra tehát az, hogy az országok gazdasági 
teljesítőképességével arányosan alakuljon a költségvetéshez való hozzájárulás 
mértéke, amely folyamatot gyengítenék a költségvetés-tervezetben foglaltak. 
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Én bízom abban, hogy ez nem csupán Magyarország véleménye lesz, hanem 
csatlakozni fognak hozzánk mindazon országok, amelyek hasonló helyzetben 
vannak, mint a magyar gazdaság is. Úgyhogy ennek tükrében a benyújtott 
tervezettel a magam részéről egyet tudok érteni, azt támogatom. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászóló? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor köszönöm.  
Akkor én is szeretnék csak pár mondatot mondani róla. Igazából 

valóban úgy néz ki, hogy az a szándék, hogy a jól teljesítő, fegyelmezett 
pénzügy- és gazdaságpolitikát folytató országoknak hátrányos ez a fajta 
változtatás, más országoknak inkább kedvez, és egy központosítást 
kezdeményez, ezért ezt semmiképpen nem lehet támogatni, és egyetértünk 
azzal, amit írásban kiosztottunk.  

Egyetlenegy apró kérdésem van, hogy tételszerűen mit jelent az, hogy a 
vámbevételeknek a 10 százalékát lehet majd csak megtartani, és ez azt jelenti, 
hogy akkor még azon túl, hogy a tervezet szerint csökkenne a 
Magyarországnak juttatott uniós költségvetési forrás, még ez egy plusz 
bevételkiesés lenne ehhez képest? És ennek a nagyságrendje körülbelül 
mennyi? Ez természetesen nyilvánvalóan hátrányos Magyarország számára, 
tehát ezt sem lehet támogatni, ezt csak tájékoztatásként kérdezem.  

Hogyha nincs több kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor utána 
szavazni fogunk a bizottság véleményéről, amit eljuttatunk az Európai ügyek 
bizottságához. Köszönöm.  

Földiák Gergely válasza 

FÖLDIÁK GERGELY főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Igen, tehát ha 20 százalékról 10 százalékra csökken a 
beszedési költség címén megtartott összeg, az egy kiesést jelent a magyar meg 
a többi tagállam költségvetéséből. Itt meg kell jegyezni, hogy ennél egy picit 
bonyolultabb a kérdés, mert ahogy mondtam, ez a GNI saját forrás egy ilyen 
egyenlegező tétel, tehát hogyha mondjuk több vámbefizetés van a különböző 
tagországokból az uniós költségvetésbe, akkor a végén a GNI-befizetés viszont 
csökken. Van tehát egy pozitív része is, amivel együtt kell kezelni. Minden 
egyes - nem mentem ebbe bele a prezentációm során annyira részletesen, de 
minden egyes - régi, új saját forrást úgy lehet értékelni, hogy mindig a GNI-
részesedésünkkel kell azt összehasonlítani. Na most, a vámtételnél a 
részesedésünk 0,86 százalék, a GNI 0,86 százalékát adjuk bele mi, és a többi 
tagországgal együtt így jön ki a 100 százalék, a GNI-részesedésünk 
0,94 százalék, tehát ebből úgy tűnik, mint hogyha egy kicsit megérné nekünk, 
hogyha 20 százalékról 10 százalékra csökkenne a beszedési költség, de ez 
olyan nagyon pici különbség - én most ’18. évi áron mondtam ezeket az 
összegeket -, és annyi bizonytalanság van, hogy majd ’21-22-27-ig mennyi lesz 
a tagországok GNI-ja, illetve hogy mennyi lesz a vámbevétel Magyarországon, 
illetve a többi országban, tehát ez egy olyan pici különbség, ami 
elhanyagolható. Ez alapján tehát következtetést levonni, hogy jó vagy nem jó, 
nagyon nehéz, ezért vagyunk passzívak összességében, vagy ezért nem 
támogatjuk, mert nem annyira negatív ennek mondjuk a hatása, mint 
mondjuk a műanyagadó tekintetében például. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak, így már világos, 
hogy miért mondta, hogy ennek lényegében sokkal kisebb a jelentősége, mint 
egyéb tételeknek. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

Ha nincs több vélemény (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazni 
fogunk a kiosztott bizottsági vélemény tervezetéről. Ki az, aki egyetért a 
határozat tervezetével? Aki igen, az, kérem, jelezze. (Szavazás.) Ki az, aki nem 
ért egyet? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm, akkor 9 
igennel, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk a bizottsági véleményt.  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető 
úrnak a részvételt. (A napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az 
ülésről.) 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása 
az autós társadalom terheinek csökkentése érdekében 
címmel benyújtott T/577. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk a 7. napirendi pont, Volner Jánosnak a 
jövedéki adóról szóló törvény módosítására benyújtott önálló indítványa. 
Megállapítom, hogy az előterjesztő, az indítványbenyújtó nincsen jelen az 
ülésen, ezzel együtt a bizottság természetesen véleményt mondhat az 
indítvány tárgysorozatba vételéről. Kérdezem, ki az, aki véleményt akar 
mondani a bizottsági tagok részéről? (Szavazás.) Jó, akkor az előterjesztő 
hiányában szavazni fogunk.  

Ki az, aki támogatja a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételét? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) 9 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság elutasította az indítvány tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.  

Az utolsó napirendi pont, ahogy szokás, az egyebek. Van-e az egyebek 
között valakinek észrevétele, kérdése? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a részvételt, a bizottsági ülést lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc)  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

 

Manninger Jenő  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


