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Napirendi javaslat  
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törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17188. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont! 

   2.  A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének 
csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/16817. szám) 
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   3.  A "Magyarország-Budapest: Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások 2021/S 
113-298194 Koncessziós hirdetmény" visszavonásáról szóló határozati 
javaslat (H/16661. szám)  
(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

   4.  Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Seszták Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Székely Sándor (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bánki Erik (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
F Kovács Sándor (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium)  
Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő (Jobbik)  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a Gazdasági bizottság mai ülésén megjelent képviselőtársaimat, előadókat, 
államtitkár urat. Az ülést elkezdenénk. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes. A kiküldött napirenddel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy 
valakinek van-e észrevétele, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk. Aki a napirendet elfogadja, kérem, hogy 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta 
a napirendet. (Dr. Seszták Miklós érkezik.) Köszöntöm alelnök urat.  

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására. A Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat. A T/17188. számon található. Részletes vitát kell lefolytatnunk a 
határozati házszabály 44-45. §-a alapján. Az előterjesztő részéről jelen van dr. Adorján 
Richárd helyettes államtitkár úr és kollégája. Szeretettel köszöntöm önöket is. A 
Gazdasági bizottság vitához kapcsolódó bizottságként folytatja le a zárszámadási 
törvényjavaslat részletes vitáját. Hasonlóan a költségvetésitörvény-javaslathoz, a 
zárszámadás tárgyalása is némileg eltér a megszokottól. Mivel a plenáris ülésen a 
Költségvetési bizottság előadója fog majd összefoglalni és előadni, valamennyi tárgyaló 
bizottság véleményét ismertetni, illetve szintén a Költségvetési bizottság egy vagy több 
tagja fogja ismertetni a szavazáson kisebbségben maradt képviselők véleményét is, 
ezért a bizottság részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló 
jelentés fogja tartalmazni. Az esetleges kisebbségi véleményeket pedig a határozati 
házszabály 95. § (2) bekezdésének megfelelően függelékként kell majd csatolni a 
részletes vitáról szóló jelentéshez, ezeket formanyomtatványon, aláírva, holnap 14 
óráig a bizottság titkárságára kell eljuttatni. Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi 
vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely 
részről elhangzottak. A határozati házszabály 117. § (3) bekezdése szerint a 
véleményeket a részletes vita első szakaszában kell ismertetni.  

A részletes vita tehát ez esetben is két szakaszban zajlik, ahogy azt korábban is 
megszokhattuk. Az első szakaszban szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy 
ki az, aki ismertetni kívánja a véleményt a törvényjavaslattal kapcsolatban. Tóth Csaba 
alelnök úr jelezte, hogy az ellenzéki véleményt szeretné ismertetni. Parancsoljon, 
alelnök úr! 

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

Tisztelt Bizottság! Ismertetném az MSZP-frakcióhoz tartozó képviselők álláspontját. A 
2020. évi költségvetés irányát a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése, 
illetve a járvány elleni védekezés alapvetően meghatározta. Sajnálatos módon a 
védekezés és a gazdaságpolitika sikertelensége a zárszámadásban is megjelenik. Évek 
óta csökken már a jóléti funkciókra fordított összeg. Míg 2019-ben az államháztartás 
kiadásainak 56,2 százalékát fordították erre a célra, ez 2020-ban 54,4 százalékra 
csökkent. Csökkenés látható az oktatási kiadások területén, a nyugdíj- és általában a 
társadalombiztosítás területén egyaránt. Egyedül az egészségügy területén érzékelhető 
növekedés, azonban ennek elsődleges okai a járvány elleni védekezés többletköltségei, 
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valamint az MSZP által már évek óta követelt orvosi béremelés. Ennek kapcsán fontos 
megjegyezni, hogy az egészségügyi kiadások aránya még így is csak a 2018-as szinten 
mozog, tehát legfeljebb szinten tartásról és nem valódi emelkedésről lehet beszélni. A 
járvány alatt sem jutott az európai uniós átlagnak megfelelő összeg a költségvetésben 
erre a területre.  

Sajnálatos azonban, hogy a zárszámadás mindösszesen egy oldal szöveget 
szentelt a Járvány Elleni Védekezési Alapnak. Annak is nagy része pusztán az alap 
létrehozásának körülményeiről szól és nem annak működéséről. A Járvány Elleni 
Védekezési Alap azért érdemelt volna több figyelmet, mivel erre hivatkozva vontak el 
jelentős forrásokat az önkormányzatoktól. Ezek, valamint a 2020-as további elvonások 
együtt jelentős, milliárdos kiesést jelentettek számos önkormányzat számára. A döntés 
miatt működési problémákkal küzdő önkormányzatok azért egy nem sokat mondó, 
egyoldalas anyagnál többet érdemeltek volna. Mindezek alapján a törvényjavaslat 
elfogadását nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megadnám a szót Barcza Attila 

képviselőtársamnak a kormánypárti vélemény ismertetésére.  
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ismertetném a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának a véleményét. A 2020-as 
költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelműen 
megmutatkozik, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye 2020-ban is meghaladta 
az Európai Unió átlagát. Az igazítatlan adatok alapján 4,7 százalékkal csökkent a GDP, 
mindeközben az Unió gazdasága is zsugorodott, az Eurostat szerint a tagállamok 
gazdaságai tavaly átlagosan 5,9 százalékkal estek vissza. A gazdaságvédelmi akcióterv 
keretében jelentős források áramlottak a gazdaságba, amelyek a vállalkozásokat, a 
háztartásokat és a munkavállalókat egyaránt segítették. A nemzetgazdaságban a 
járvány ellenére a munkavállalói jövedelmek volumene nem csökkent, ami a 
munkahelyek megőrzését támogató intézkedéseknek és a válság közepette is jelentősen 
emelkedő béreknek volt köszönhető. A reálkeresetek 2020-ban is 6,2 százalékkal 
tudtak növekedni.  

Erősödtek a lakosság óvatossági megfontolásai, a járványhullám okozta 
változékony helyzet és a fertőzési kockázatok minimálisra szorítása miatt a nem 
alapvető cikkek vásárlása jellemzően későbbre halasztódott, ez enyhén visszahúzta a 
gazdaságot, amelyet a szolgáltatások és a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának 
csökkenése magyaráz részben a külföldi turisták elmaradó kereslete következtében. A 
háztartások fogyasztási kiadási 1,6 százalékkal csökkentek, amely európai 
összevetésben kismértékűnek tekinthető.  

A beruházási ráta 2020-ban 26,8 százalékon alakult, a folyamatban lévő 
nagyvolumenű kapacitásbővítések és a vonzó vállalati adózási környezet a beruházási 
teljesítmény további bővülését és a versenyképesség növekedését alapozta meg.  

Az állami beruházások nominálisan 4,5 százalékkal emelkedtek éves 
összevetésben, ugyanis több mint 3000 milliárd forint összértékű kormányzati 
fejlesztés valósult meg a gazdaságban, így tavaly az állami beruházások GDP-hez mért 
aránya 6,4 százalékkal nőtt a válság évében. Ezen belül a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődő 
fejlesztések révén az egészségügyben 15 százalékkal bővült a beruházások volumene, az 
oktatási ágazatban pedig 7 százalékkal emelkedett a beruházási aktivitás.  

2020 során 28 200 lakás épült, amely 34 százalékos bővülést jelent éves 
összevetésben. Tavaly az ország egész területén, de különösen vidéken dinamikusan 
növekedett a használatbavételi engedélyek száma.  
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Összességében tehát megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtása 
megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadásitörvény-javaslat megalapozott, az 
abban szerepeltetett adatok pedig megbízhatóak. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy ismertette a véleményt. 

Javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelemeléssel… Bocsánat, helyettes államtitkár urat szeretném megkérdezni mint 
előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni, kíván-e reagálni az elhangzottakra.   

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Én is köszöntök mindenkit, és csak egy 
nagyon rövid hozzászólás erejéig köszönöm a figyelmet. Csak annyit szeretnék kicsit 
pontosításul Tóth Csaba képviselő úr hozzászólásához mondani - gyorsan 
kigyűjtöttem -, hogy az oktatási, egészségügyi, illetve tb- és jóléti szolgáltatásoknak az 
államháztartási funkcionális kiadásai hogy alakultak. 2019-ben és 2020-ban valóban 
az egészségügynél láttuk a legnagyobb növekedést, ez 1915 milliárdról kerekítve 2833 
milliárdra nőtt, 918 milliárdos növekedés volt egyik évről a másikra.  

Az oktatás területén is növekedés volt: 2312 milliárdról 2661 milliárdra nőtt, ez 
349 milliárdos növekedés ’19-ről ’20-ra. Illetve a társadalombiztosítási és jóléti 
szolgáltatások területén 5911 milliárdról 6223 milliárdra nőtt, ez mintegy 312 
milliárdos növekedés egyik évről a másikra. Tehát csak leginkább a jegyzőkönyv 
kedvéért tartottam fontosnak rögzíteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen a 

kiegészítő korrekcióját. Akkor most jön a szavazás, ami a házszabályi rendelkezéseknek 
való megfelelésről szól. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. A részletes vita első 
szakaszát ezzel lezárom.  

A részletes vita második szakaszában tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a 
törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és módosításra irányuló 
saját szándék sincs, így döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérem 
képviselőtársaimat, akik javasolják, és egyetértenek a részletes vita lezárásával, 
kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a bizottság elfogadta.  

Döntenünk kell még a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérem, aki 
a jelentést elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 10 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. Ezzel az első 
napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a kormány képviselőjének, helyettes 
államtitkár úrnak és kolléganőjének a jelenlétet, és hogy segítették munkánkat. A 
napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek 
áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/16817. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra: a gyermekneveléshez szükséges, valamint 
egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/16817. számon beadott 
törvényjavaslatra. Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő úr az előterjesztő. Az önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről kell szavaznunk. Szeretném megkérdezni képviselő 
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urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beadott előterjesztést. Képviselő úr jelezte, 
hogy igen. Parancsoljon! 

Z. Kárpát Dániel szóbeli előterjesztése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Szeretném nagy szeretettel 
köszönteni a bizottság tisztelt tagjait, munkatársait. Magam, a bizottság korábbi 
alelnökeként mindig szeretettel térek vissza ebbe a terembe. Egy olyan javaslatot 
hoztam önök elé, amely, úgy gondolom, hogy izmusok és politikai oldalak emlegetése 
nélkül is tárgyalható, hiszen a gyermeknevelési cikkek áfatartalmának csökkentését 
takarja. Látható, hogy az elmúlt hónapokban a forint/euró árfolyam elképesztő 
romlása, a benzinárak emelkedése, az az elképesztő mértékű infláció, ami várhatóan 
még erősödni fog a következőkben, olyan extra terhet ró a családokra, amely adott 
esetben kigazdálkodhatatlanná teszi vagy nagyon nehezen kigazdálkodhatóvá teszi a 
mindennapi megélhetés költségeit.  

Ezzel párhuzamosan, ugye, 2010-14 között mi, jobbikosok rengeteget 
beszéltünk arról, hogy egy demográfiai tél, egy demográfiai nagyon nehéz időszak 
közepén vagyunk, amikor is az egyre csökkenő születésszám, a fokozott mértékű 
elvándorlás nemcsak az ellátó-, eltartórendszereket fenyegeti, hanem bizony a 
munkaerőpiacon is egyre nagyobb nyomokat hagy. Azóta eltelt nagyságrendileg tíz év, 
és sajnos nekünk lett igazunk: azt látjuk, hogy az egészségügytől kezdve a szociális 
szférán át az építőiparon, a mezőgazdaságon keresztül a fokozott munkaerőhiány és 
annak káros tünetei mindenhol megjelentek, és miközben a kivándorlás folyamatos, 
Magyarországon még mindig vannak azért inaktív honfitársaink, tehát lenne melyik 
rendszerhez nyúlni. 

A családosok terhei viszont ezzel párhuzamosan sajnos folyamatosan 
emelkednek, és demográfiai fordulatról beszél ez a kormány, helyesen - én a retorikát 
ebben támogatom -, ugyanakkor nem támasztja ezt alá, álláspontom szerint, kellő 
mértékű cselekvéssel. Azt látjuk ugyanis, hogy egész Európában itt a legmagasabb a 
gyermekvédelmi cikkek áfatartalma, tehát a bébiételtől a cumisüvegig 27 százalékos, 
uniós rekorderáfa terheli azokat a termékeket, amelyek esetében az áfacsökkentés 
árcsökkenésbe is torkollhatna.  

Sokáig szkeptikusak voltunk itt a Gazdasági bizottságban is ezzel szemben, de 
azt láttuk, hogy az alapvető élelmiszerek közül egyet-egyet kiválasztva, és azok 
áfatartalmát csökkentve, három olyan esetet is találunk az utóbbi évtizedben, amikor 
odafigyeltünk a piacra, és az áfacsökkentés árcsökkenésbe is torkollott. Aztán találunk 
persze számos olyan példát, ahol ez sajnos nem következett be, főleg akkor, ha a 
helyettesítő termékekre nem figyeltünk eléggé. Azt látjuk ugyanakkor, hogy irreálisan 
elszálltak az árak. Nemcsak egy jobb minőségű babakocsiról beszélek, pedig 
álláspontom szerint az is járna minden gyermeket nevelő családnak, de a pelenka, a 
bébiétel… A bébiétel luxuscikknek számít nagyon sok magyar család esetében. Tehát 
az, ami 10-15 évvel ezelőtt adott esetben egy tipikus fogyasztói kosár részét képezhette, 
mára kikerült onnan, és úgy igyekeznek a családanyák, családapák helyettesíteni 
mindezeket, ahogy tudják, de az biztos, hogy ez nem a gyermek javára szól. Ha a 
gyermekek javát keressük, akkor egyértelműen áfát kell csökkenteni a gyermeknevelési 
cikkek teljes spektrumában.  

Mi itt a javaslat mellékletében meglehetősen visszafogottak voltunk, egy-egy 
termékkört szemeltünk ki, és onnan emelgettünk olyan termékeket, jószágokat, 
amelyeket egyébként meg lehetne tízszerezni a mennyiségüket tekintve. Tehát nagyon 
sok olyan, gyermekneveléshez szükséges cikket találtunk volna, amelynek az 
áfacsökkentése szóba jöhet, de nyilván egy olyan szerény kört választottunk ki, aminek 
a költségvetési hatása nem olyan nagy kiterjedésű, hogy a Fidesz-KDNP képviselői 
emiatt ezt ne tudnák megszavazni.  
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Nyilván sokszor visszatérő érv, az egyik, amit említettünk, hogy az 
áfacsökkentésből nem biztos, hogy árcsökkenés lesz. Igaz, figyelni kell a piacra és 
egészséges folyamatokat kell bátorítani. A másik tipikus érv pedig az szokott lenni, 
hogy mennyire dinamikusan nőnek Magyarországon a bérek, és hogy hagyjuk 
rekordmagasan az áfát, majd a bérnövekmény ezt túlnövi, és túlhaladja. A helyzet az, 
hogy sajnos ez sem következett be az utóbbi évtizedben. Azt látjuk, hogy ha mediánbért 
vizsgálunk, akkor a Fidesz és a KSH által megjelölt átlagbérhez képest pár százezer 
forinttal beljebb vagyunk, és ugye, a KSH-féle átlagbér-statisztika is nagyságrendileg 
másfél millió magyar munkavállalót kihagy a mérésből, jellemzően a legnehezebb 
helyzetűeket vagy például azt az egyéni vállalkozó édesapát, aki a párjával otthon egy 
vagy két gyermeket igyekszik nevelni és minden szükségletét biztosítani. De mivel öt 
főnél kevesebbet foglalkoztató cégnél dolgozik, ezért az ő bére nem jelenik meg az 
átlagbér-statisztikában. Tehát az a hamis látszat él, miszerint Magyarországon 
könnyen kitermelhető ezeknek a cikkeknek a vásárlására fordítandó összeg. A helyzet 
ezzel szemben az, hogy sajnos nem így van, és ezzel a beavatkozással, úgy gondolom, 
hogy jobb- és baloldali gondolkodású képviselők egyaránt egyetérthetnek. A 
jobboldaliaknak kutya kötelességük lehetne egyetérteni a keresztény-szociális 
érzékenység miatt, ami bennem is megvan, miszerint mi nem feltétlen az egyén 
érdekérvényesítése, hanem a társadalom legfontosabb alapegysége, a család 
érdekérvényesítése szempontjából kell hogy megközelítsük a társadalmi kérdéseket. 
Itt, ugye, egyértelműen egy családtámogató lépésről lenne szó. A baloldali érzelmű 
képviselők esetében pedig nyilván egy erős szociális vagy szociáldemokrata 
megközelítés teheti befogadhatóvá ezt a javaslatot.  

Én tehát izmusokból eredő ellenérzést nem nagyon tartok elképzelhetőnek, de 
természetesen rám lehet ebben a kérdésben cáfolni. A legfontosabb viszont az, hogy a 
magyar családok várakozásaira ne cáfoljunk rá, éppen ezért kapacitálom önöket arra, 
hogy bátran támogassák ezt a javaslatot, akár vegyék a nevükre, a magyar családok 
érdekében ugyanis ezzel érdemi lépéseket és érdemi könnyítést lehet hozni. Köszönöm 
a lehetőséget, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, az indoklást és a kiegészítést. Nem 
megkérdőjelezve a javaslat jóindulatúságát, beszélt itt a képviselő úr sok mindenről, a 
népesedési fordulatról, adózási morálról, helyzetről, illetőleg a családok helyzetéről. 
Nagyon röviden csak annyit reagálnék rá, hogy azért az elmúlt években végrehajtott 
adócsökkentések, béremelések vagy akár, nyugodtan mondhatom, az Európában is 
példaértékű családtámogatás tekintetében Magyarországon ez az úgynevezett 
rendkívül csúnya szám, amely rendkívül csúnya nevet viselő kifejezés, ez a 
termékenységindex, mégiscsak növekedni tudott. Valóban nem ott tartunk még, 2,1 
fölött kéne, hogy legyen ez az érték, de azért 1,2-ről indultunk, ha jól emlékszem, 2010-
ben, most 1,6 körüli értéken van ez a mutató, ha az emlékeim nem csalnak, a KSH-
kimutatások alapján. Ez alapvetően egy növekedési pályát mutat, és hát természetesen 
az egy fontos kérdés mindig, hogy a jövedelmeket terhelő adókat vagy a forgalmi adókat 
kell-e csökkenteni, akár a családok támogatása, a lakosság támogatása vagy éppen a 
gazdaság élénkítése tekintetében. Sajnos nemzetközi példák mutatják nagyon sok 
esetben azt, hogy ahol az áfát csökkentették - egyébként azt gondolom, az elmúlt 
években Magyarországon is volt erre példa -, ott nem minden esetben jelent meg az 
árak csökkenésében az áfa csökkentése, talán erről képviselő úr is beszélt. Nagyon 
nehéz ezt piaci módon szabályozni, illetve kontroll alatt tartani, ahogy ön is említette. 
Viszont azt gondolom, hogy azok mindenféleképpen üdvözlendő kormányzati 
intézkedések, amelyek, akár, mondjuk, a személyi jövedelemadó csökkentésében, a 25 
év alattiaknak a - gyakorlatilag - személyijövedelemadó-mentességében vagy éppen a 
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gyermekeket nevelő családok szja-visszatérítésében fogantak, illetőleg 
megfogalmazásra és elfogadásra kerültek. Azt gondolom, ez is egy óriási segítséget 
jelenthet a jövőben a családoknak.  

Az pedig nem kérdés, hogy olyan családpolitikát kell a jövőben is folytatni, amely 
nyilván a gazdasági növekedés számait figyelembe véve, ezt a tendenciát nem 
megbontva és a költségvetési stabilitást is biztosítva tovább tudja segíteni a magyar 
családok egzisztenciáját, megélhetését és a gyermekek felnevelését.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e észrevétel. Székely Sándor képviselő 
úrnak adom meg a szót.  

 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mélyen 

egyetértek ellenzéki képviselőtársam beadványának azon részével, az indoklásrészével, 
amit ő a helyzetről felfestett, hiszen az én pártom, az Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom azért alakult, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Pont az a problémám 
magával a javaslattal, hogy egyes árucikkek áfájának a csökkentése szerintem, illetve 
szerintünk egész egyszerűen nem megoldása ennek a problémának. Itt egy szociális 
válság van, én most nem fogom végigmondani azt, amit Z. Kárpát Dániel itt 
végigmondott, esetleg hozzáteszem, hogy a magyar állampolgárok jelentős része 
minimálbérre van bejelentve, hogy aztán feketén keressen hozzá mellékpénzt, amiből 
persze nem lesz nyugdíj, de egyébként is hónapról hónapra él rengeteg ember. 
Ráadásul még újra is termeljük a saját magunk nyomorát, úgyhogy én azt gondolom, 
hogy pár termék áfájának a csökkentése sajnos nem elégséges. A mi javaslatunk ennél 
sokkal radikálisabb. Egyrészt az, hogy a minimálbér emelkedjen nettó 250 ezer 
forintra, illetve hogy a családi pótlék emelkedjen 50 ezer forintra gyermekenként, hogy 
legyen az embereknek pénze arra, hogy megvásárolják azokat a termékeket, amik 
szükségesek ahhoz, hogy gyermekeiket felneveljék.  

Úgyhogy a legnagyobb sajnálatomra én az itteni szavazásnál tartózkodni fogok. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Szeretném megkérdezni 

más képviselőtársaimat, a bizottsági tagok részéről van-e még hozzászólás. (Nincs 
jelentkező. - Z. Kárpát Dániel jelentkezik szólásra.) Képviselő úr jelentkezik, 
visszaadom a szót. Parancsoljon!  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Igyekszem nem visszaélni a vendégjoggal mind az időkeret, mind a témák tekintetében. 
Ellenzéki képviselőtársam számára jegyzem, hogy a bizottsági rendszer műfajilag nem 
teszi lehetővé azt, hogy egy teljes családtámogatási csomagot hozzak én ide. Mi, 
jobbikosok nem lebontanánk, hanem négy ponton bővítenénk a családtámogatási 
rendszert. Ennek az egyik szálát tudom most idehozni, hiszen az egymással összefüggő 
javaslatokat fel tudom emlegetni, de egy paksamétában lerakni nem. Ez a parlamenti 
szabályozásból következik, ezt kérem, nézze el nekem. Ugyanakkor nyilván a 
megoldások tekintetében egyetértünk, a családi pótlékot én is megdupláznám. 
Műfajilag egy kicsit máshogy oldanánk meg, én ezt egy családikártya-konstrukción 
tenném, amivel alapvető élelmiszert, gyermeknevelési cikket lehet vásárolni, de 
garantáltan a gyermek érdekkörében hasznosul az odaadott összeg. Ez egy másik 
napirend vitája lehet, megígérem, hogy ezt is ide fogom hozni a bizottság elé, de nem 
szeretnék visszaélni a vendégjoggal. Mint ahogy kijavítani sem szeretném a bizottság 
elnökét, csak kicsit talán szélesíteni a horizontot.  

A demográfiai szakma konszenzuálisan megállapodott abban, hogy az összes, 
térségben lévő országnak a termékenységi rátája lement úgy nagyjából az 1,2-es szintig, 
a Magyarországgal szomszédos országokban és a volt szocialista országok tekintetében. 
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Nálunk a Bokros-csomag és egyéb őrületek miatt, máshol pedig különböző 
gazdaságpolitikai, politikai változások miatt minden országban lement 1,2-re. Ez az 1,2 
körüli szint nagyjából 1,5-ig visszaemelkedett utána az összes, régióban lévő országban, 
Magyarországon a legkésőbb. Ezt a folyamatot a szakma visszapótlódásnak hívja, és ezt 
az 1,5 körüli termékenységiarányszám-szintet 2010-re már nagyjából mindegyik volt 
szocialista ország elérte, Magyarország sajnálatos módon nem. Tehát, ami 2010-től 
szerencsés módon bekövetkezett, hogy ez az 1,2-ről 1,5-re való visszaugrás megtörtént, 
ez egy, az országban és a régióban tapasztalható teljesen természetes folyamat, sajnos 
nálunk egy kicsit később. Nem akarom ezzel elvitatni a családtámogatási 
intézkedéseket, de nem azoknak volt mindez köszönhető. Önmagában nagyon-nagyon 
sok pénz került a családtámogatásba, és ez szerintem jó dolog, még akkor is, ha a 
statisztika torzít, bár, mondjuk, a „Nők 40”-nek a nyugdíjkiadásait, kicsit több mint 
200 milliárd forintot ide számol be a kormányzat, pedig hát ennek a demográfiai 
kihatása - maradjunk annyiban, hogy - korlátozott. De a helyzet az, hogy ez az 1,49, 
majd 1,55-ös termékenységiarányszám-szint beállt úgy 4-5 éve, azóta meg sem moccan, 
akármivel próbálkozik a kormány, és a fő probléma az, hogy közben a szülőképes 
korban lévő hölgyek száma csökken. Ebben a 4-5 évben 20 százaléknyi a csökkenés, 
ami kimutatható 2010-hez képest, tehát nem várható az, hogy az élveszületések élesen 
felfelé menne a közeljövőben. A legnagyobb problémája a ’10-20 közötti időszaknak 
pedig az, hogy azok a Ratkó-unokák, akik sok gyermeket vállalhattak volna még egy 
utolsó nagy lendülettel, ők gyakorlatilag most mentek, mennek ki a szülőképes 
életkorból. Tehát egy nagyon nagy lehetőséget szalasztott el egész Magyarország, 
nemcsak a kormány, az egész ország.  

Éppen ezért én minden egyes olyan javaslat támogatására szólítom fel önöket, 
amely akár egy kicsit tud enyhíteni ezen. Nyilván beszélgessünk a családi pótlékról is. 
Teljesen jó a 25 év alattiak szja-visszatérítése, ez lengyel mintára egy régi jobbikos ötlet, 
én üdvözlöm, hogy ebből lett valami, most így, legalább a választás előtt. Az szja-
visszatérítés kapcsán azért erősek a fenntartásaim, mert az, ugye, nem emelés. 
Üdvözöljük persze, jó, hogy elkölthetik a családok, de azért fizetésemelés ebből nem 
lesz, a 27 százalékos áfával terhelt termékek ára pedig 2-4-6 hónappal később is 
ugyanúgy megfizetendő lesz a boltokban. 

Összességében én arra kapacitálom önöket, hogy kicsit osztozzunk azon a 
hozzáálláson, hogy mindent támogassunk, ami a magyar családoknak jó, és utasítsunk 
el mindent, ami a magyar családoknak rossz. Ez a javaslat egyértelműen kedvez a 
magyar családoknak, és elnök úr kiemelte, hogy sokszor nem lett az áfacsökkentésből 
árcsökkenés, én pont önökre hivatkozom, pont a fideszes miniszteri szintű 
megszólalókra, akik kiemelték, hogy három esetben bizony igenis lett. Csináljuk 
ugyanúgy, mint ebben a három termékkör esetében, és legyen érdemi árcsökkenés!  

Egyébként lehetne alternatív módszereket is találni, nemcsak az áfarendszeren 
keresztül, de én úgy látom, hogy minden egyes javaslatot kutya kötelességünk lenne, 
legalább a vita szintjére elvinni, ha nem is azt mondom, hogy támogatni minden 
esetben. A vita szintje viszont a parlament plenáris ülésén van. Ehhez ennek a 
bizottságnak ezt a javaslatot bizony át kellene engednie, én erre bátorítom önöket, és 
köszönöm még egyszer elnök úr türelmét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítését, képviselő úr. Az előbbi 

gondolataimat nem kívánom megismételni, pusztán csak annyit, amit ön mondott, ezt 
emelném ki, hogy valóban 2010 óta kezdődött Magyarországon a népesedési fordulat, 
vagy kezdett ez a termékenységiindex-mutató emelkedni, szemben a többi országgal. 
A 2010 előtti baloldali kormányok alatt ez a tendencia sajnos nem volt megfigyelhető, 
ez mégis jelent azért - azt gondolom - valamit. Folyamatosan növekszik a 
házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv is, és nyilván abban egyetértünk, 
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hogy azon kell dolgoznunk a jövőben, hogy minél több magyar gyermek tudjon 
megszületni.  

Határozathozatal  

Áttérünk a szavazásra. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akik a képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételével egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 
(Szavazás.) 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 11 tartózkodás mellett a 
bizottságunk elutasította. Köszönöm szépen, képviselő úr, a megjelenését, és hogy a 
gondolatait tolmácsolta felénk.  

A "Magyarország-Budapest: Autópálya-üzemeltetési szolgáltatások 
2021/S 113-298194 Koncessziós hirdetmény" visszavonásáról szóló 
H/16661. számú határozati javaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra: a "Magyarország-Budapest: Autópálya-
üzemeltetési szolgáltatások 2021/S 113-298194 Koncessziós hirdetmény" 
visszavonásáról szóló határozati javaslat. A H/16661. számú határozati javaslatról van 
szó. Az előterjesztő Tordai Bence, a Párbeszéd részéről. Képviselő úr nincs itt a 
teremben, így nem tudom neki megadni a szót. Ennél fogva azt gondolom, hogy 
szavaznunk kell az előterjesztésről.  

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy aki az előterjesztő véleményével, illetve 
az indítványával egyetért, vagyis, hogy vegyük tárgysorozatba ezt a napirendet, kérem, 
hogy kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül nem javasolja a bizottság tárgysorozatba vételre.  

Egyebek 

Negyedik napirendi pontra áttérünk. Ez az egyebek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e észrevételük, hozzászólásuk. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a jelenlétet. 

Következő ülésünkre várhatóan november 8-án, hétfőn délelőtt kerül sor. A 
bizottság ekkor tárgyalja majd a tervek szerint a Magyar Nemzeti Bank 2020. évi 
beszámolóját.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezzel bezárom, köszönöm szépen a megjelenést, további szép 
napot kívánok mindannyiuknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc) 

 
 

 Witzmann Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


