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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívottainkat, valamennyi 
munkatársat a Vállalkozásfejlesztési bizottság mai ülésén, amelyet ezennel 
megnyitok. A határozatképesség megállapítása tekintetében már le is folytattuk az 
előzetes számításokat, mi szerint 7 fő személyesen van jelen, illetve 4-en eseti 
képviseleti megbízás útján látják el feladatukat. A napirend elfogadása az első 
feladatunk. Az előterjesztők, jelesül a PM kérésére javaslom, hogy a 2. és a 3. 
napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét cseréljük meg, tehát az eredeti 
meghívóhoz képest. Úgy látom, hogy más módosító javaslat nem érkezett az 
eredetileg kiküldött napirendhez, ezért képviselőtársaimhoz fordulok azzal a kéréssel, 
hogy kérem, jelezzék, ha elfogadhatónak tartják a módosított napirendet. Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. Így tehát a két napirendi 
pont cseréjét eszközölni tudtuk.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A határozatképességet megállapítottuk, nincs más dolgunk, mint belevágni az 
első napirendi pontba, amely Magyarország 2019. évi  központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat részletes vitája a HHSZ 44-45. §-a alapján. A jegyzőkönyv kedvéért 
jegyezzük meg, hogy a T/503. számú indítványról van szó. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár urat, nem először a 
bizottság ülésein és a korábbi korrekt szakmai tapasztalatok alapján úgy gondolom, 
hogy ma is érdemi tárgyalásra számíthatunk. A Pénzügyminisztérium részéről 
köszöntöm helyettes államtitkár urat, és mivel a költségvetési törvényjavaslat 
elfogadására különös szabályok vonatkoznak, a Költségvetési bizottság előadói fogják 
majd a plenáris ülésen összefoglalóan előadni valamennyi tárgyaló bizottság 
véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket is. Ezért bizottsági előadó állítására a 
mi bizottságunk részéről nincsen lehetőség. A bizottságnak a részletes vitában 
kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. A részletes 
vitában az általános vitában elhangzottakat nem lehet e tekintetben megismételni a 
HHSZ 95. § (2) bekezdésének megfelelően. Az esetleges kisebbségi véleményeket 
ugyanakkor függelékként kell majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez 
ugyanúgy, mint a korábbi években. Formanyomtatványon, aláírva, és kimondott 
kérésünk az, hogy ma 15.30-ig mindez a bizottság titkárságára jusson, illetve 
juthasson el. Az írásba foglalt bizottsági és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában bármely részről elhangzottak. Erről ugye a 
HHSZ 117. § (3) bekezdése rendelkezik. A részletes vita pedig az egyéb 
törvényjavaslatokhoz hasonlóan két szakaszban zajlik. Az első szakasz tekintetében 
lényegében arról döntünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében előírt követelményeknek. Először dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár 
úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntöm a tisztelt bizottságot. Az előttünk fekvő, Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló T/503. számú törvényjavaslat az előterjesztő 
álláspontja szerint mindenben megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi 
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követelményeknek. Az Alaptörvény 36. cikkének rendelkezései, előírásai szerint 
került megalkotásra. Törvényi szinten került megalkotásra, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, semmilyen módon nem sérti, vagy veszélyezteti Magyarország nemzetközi 
és európai uniós jogból származó kötelezettségeit, és köszönhetően az Igazságügyi 
Minisztérium aktív közreműködésének is, mindenben megfelel álláspontunk szerint a 
jogalkotás szakmai követelményrendszerének.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük a felvezetőt. Ebben a vitaszakaszban van 

lehetőségük képviselőtársaimnak hozzászólást eszközölni, illetve véleményüket 
kialakítani a kérdésben. Kérdezem, hogy ki az, aki hozzászólási szándékkal 
jelentkezne. Bangóné Borbély Ildikó, parancsoljon! 

Képviselői hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A Magyar 
Szocialista Párt részéről mi már benyújtottuk a kisebbségi véleményt írásban is, és 
hogy egy kicsit kíméljük a munkánkat, csak rövidített változatban olvasnám8 fel. Így 
is elég hosszú lesz, de próbálom rövidíteni. (Gelencsér Attila: Mi Gúr Nándoron 
szocializálódtunk, tehát …) Akkor megígérem, hogy pontról pontra felolvasom.  

 
ELNÖK: Bár a bizottság elnöke értékeli a kölcsönös megértést, ez mégsem egy 

párbeszédes műfaj, tehát az a kérésem, hogy jelentkezés útján eszközöljünk 
hozzászólást.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat - ahogy a korábbi években, 
most is - tényszámok ismerete nélkül került benyújtásra. A 2017-es zárszámadás 
hiányában készült el továbbra is, és került a parlament elé. Így biztos, hogy 
kormányrendeletek tucatjait fogják majd módosítani a következő időszakban. Itt ki 
kell emelnem, és többször elmondtuk a vitában is, hogy mi szeretnénk, ha 
felfüggesztenék a 2019. évi költségvetés vitáját, mivel a kormány nem hajlandó 
reagálni arra, hogy a forint árfolyama az elmúlt napokban vagy hetekben ilyen 
brutális módon elszabadult. 

A mostani ismét, az előző évekhez hasonlóan egy biankó költségvetés, amiben 
a kormányzat mindenféle ígéreteket tesz, amelyeket vagy be fog tartani vagy sem. A 
jövő évi költségvetés a miniszterelnök, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, valamint a 
kormány tagjainak nyilatkozatai alapján válságköltségvetés. A rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló általános tartalék az idei 110 milliárd forintról 165 milliárd 
forintra emelkedik, amit látunk a költségvetésben, hogy csepp a tengerben, pontosan 
hivatkozva a forint árfolyamának elszabadulása miatt is. A kormányzat a 2019. évben 
4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ez sokak szerint nagyon optimista 
feltételezés, külön annak ismeretében, hogy mostanában az USA és az EU között 
kibontakozó kereskedelmi háború jelentős mértékben érinti az autóipari részvevőket. 
A 2019. évi költségvetésben látjuk, hogy a kitettségünket nem próbálja a kormány 
továbbra sem csökkenteni. 

Az Európai Központi Bank is az Egyesült Államok jegybankja után szépen 
lassan felszámolja eszközvásárlási programját, ami például a felvett olcsó lakáshitelek 
vagy fogyasztási hitelek drágulását fogja eredményezni. Ez a folyamat akár még a 
reálgazdaság teljesítményét is megtorpanásra kényszerítheti. Többször elhangzott a 
vitában, hogy Magyarország gazdasága a saját lábán áll, közben meg minden elemzés 
figyelmezteti a magyar költségvetést, hogy milyen mértékben vagyunk a 
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világgazdasági folyamatoknak kitéve, és mi továbbra sem látjuk, hogy ezek a 
figyelmeztető jelek megjelennének a 2019. évi költségvetésben.  

Jövőre az ideinél magasabb, 2,7 százalékos inflációval számol a kormányzat. 
Ha a fentebb említett makrogazdasági folyamatok hosszú távon éreztetik hatásukat, 
akkor ez azt jelenti, hogy a most tervezet infláció mértéke emelkedni fog. Ez pedig 
azzal jár együtt, hogy kevesebbet engedhet meg magának a lakosság többsége, és ezért 
is többet kell majd a lakosságnak fizetni.  

A szociális hozzájárulási adó a mostani 19,5 százalékról jövőre 17,5 százalékra 
csökken, ami 2 százalékos csökkenést jelent, így közel 100 milliárd forinttal több 
marad a vállalkozásoknál, ami nem jelenti azt, hogy a magyar családok zsebébe 
kerülne ez a 100 milliárd forint. A költségvetés bevételi oldalának a növekedése azt is 
jelenti, hogy az állam a dolgozóktól egyre több pénzt von el. Minél több pénz folyik be 
az állam kasszájába, annyival kevesebb marad a magyar családoknál.  

A Pénzügyminisztérium fejezetében lévő céltartalékban szerepel a 
közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, amit a vitában is elmondtunk, 
hogy 2008 óta nem emelkedett az alapbére a közszférában dolgozóknak, és továbbra 
is azt látjuk, hogy bérkompenzációval próbálja a kormányzat ezt megoldani, ami az 
egyik legmegalázóbb, hogy az állami alkalmazottak, ha nem kapnának 
bérkompenzációt, akkor a minimálbért sem keresnék meg. Az oktatásra a jövő évi 
költségvetésben 15 milliárd forinttal kerül több betervezésre, ami azt jelenti, hogy az 
infláció mértékét sem kompenzálja a kormány. Itt megint visszatérek a forint 
elszabadulására. Kimondhatjuk, hogy a kormányzat az oktatás területéről lemondott.  

A szakképzés rendszerének az irányítása ismét jelentős mértékben átalakul. A 
szakképzési irányítás feladatai a tavaszi országgyűlési választások nyomán megalakult 
új kormányzati struktúra alapján átkerült az időközben megszűnt Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól az újonnan megalakult Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. 
Itt is ki kell emelni, hogy nem változtatni kellene, hanem kimondottan a 
szakképzésnek a rendszerét javítani. Az idei évhez viszonyítva a költségvetésben a 
szakképzés helyzete továbbra sem javul érdemben. A szakképzési centrumok 
támogatása a jövő évi költségvetésben továbbra sem emelkedik.  

A munkaerőpiaci és képzési feladatok keretében a szakképzési centrumok által 
ellátott felnőttoktatási tevékenységek finanszírozására az idei költségvetés 8000 
millió forintot tartalmaz. Ez a minimális pénzügyi növekedés azonban nem tudja 
megoldani vagy akár ellensúlyozni a Magyarországon kialakult munkaerőhiányt. Az 
egészségügyi szakképzési rendszer működésének támogatása az idei 7 milliárd 
forintról jövőre lecsökken 4,1 milliárd forintra, miközben közismert tény, hogy 
orvoshiánnyal küzd az ország, és az egészségügy helyzete továbbra sem oldódik meg a 
2019. évi költségvetést látva. Az Orvosi Kamara elkészített anyaga alapján körülbelül 
700 milliárd forinttal kellene éves szinten több támogatást adni az egészségügy 
rendszerére, mint ami be van tervezve éves szinten. Most azt látjuk a ’19-es 
költségvetésben, hogy az egészségügyre körülbelül 100 milliárd forinttal kerül több, 
ami lényegében egy tűzoltásra lesz elegendő.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási oldalon a 2018. évi 436,1 milliárd 
forintról jövőre 484,8 milliárd forintra emelkedik, ami egy 11,2 százalékos növekedést 
jelent. Az alap a bevételeiből jövőre a központi költségvetésbe 70 ezer millió forintot 
fizet be. Amennyiben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap mérlegét nézzük, akkor többek 
között megállapíthatjuk, hogy az aktív támogatások között a foglalkoztatási és képzési 
támogatási soron az idei és a jövő évi összeg nem változik. Lényegében ezek lennének 
a legfontosabb pontok a költségvetés kritizálására, és azt tudjuk mondani a Magyar 
Szocialista Párt - Párbeszéd részéről, hogy ez a költségvetés pontosan az elmondottak 
szerint nem támogatható. Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a részletes, ám mégis visszafogott felvezetőt, hiszen 

mindannyian látjuk, hogy a részletes vita során mely vonalak fognak ismétlődni. 
Tordai Bence képviselőtársam kezét láttam magasba emelkedni. Jelzem, hogy a sor 
végén magam is kellő visszafogottsággal a saját frakcióm álláspontját ismertetném. 
Továbbá, mielőtt megadom a szót, szeretném jelezni Székely Sándor úr irányába, aki 
jelezte, hogy szakértő kíván hozzászólni ehhez a vitához, hogy itt a következő 
felszólalások alatt ezt a jelentkezést majd eszközöljék, mert akkor tudok szót adni. 
Köszönöm. Parancsoljon, képviselő úr!  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Mennyire kell komolyan 

venni azt a megjegyzését elnök úrnak, hogy csak azt tartalmazhatja a kisebbségi 
vélemény, ami elhangzik itt a bizottsági vitában? Mert ha igen, akkor én kénytelen 
leszek felolvasni ezt, de ha nem, akkor tényleg csak nagyvonalakban az időspórolás 
jegyében jelezném, és ez alapján is eldöntheti a bizottság vagy a kollégák, hogy 
tudják-e támogatni ezt az álláspontot.  

 
ELNÖK: Sem a házszabályt, sem a szabályokat nem magam alkottam meg, 

azért kötelességem volt minderre felhívni a figyelmet. Nyilván a levezető elnök 
habitusának is függvénye az, hogy ki mennyiben fogja a képviselőtársak figyelmét 
felhívni arra, hogy szorítkozzon a már elhangzottakra. Úgy gondolom, hogy 
képviselőtársnőnk kiváló példát mutatott a tekintetben, hogy hogyan lehet minden 
lényeges momentumot kiemelni anélkül, hogy ezt fél órába összpontosulna.  

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Jó. Akkor igyekszem. A Párbeszéd 

meggyőződése, hogy a magyar vállalkozások fejlődését ma két tényező segítheti 
leginkább: egyrészt a fizetőképes kereslet, másrészt a hosszú távú versenyképesség 
társadalmi feltételeinek a megteremtése. Ehhez magasabb jövedelmekre, 
igazságosabb újraelosztásra, kisebb társadalmi különbségekre, az emberekbe való 
beruházásra és a korrupcióra épülő kormányzás felszámolására van szükség. 
Mindezek miatt itt a Vállalkozásfejlesztési bizottságban sem javasoljuk támogatni a 
Fidesz által előterjesztett 2019-es költségvetést, helyette ajánljuk szíves figyelmükbe a 
Párbeszéd módosító indítványait. Ahogy elmondtam az általános vitában is: a ’19-es 
tervezet egy igazságtalan ország költségvetése, a ’10-18-as időszak pedig az 
elmulasztott lehetőségek, a fideszes tolvajok kiszolgálása és a fideszes pártállam 
kiépítéséről szólt. Ezeket nem fejteném ki részletesen, szerintem nagyjából sejtik, 
hogy mire gondolok. A stagnáló termelékenység, a romló versenyképesség és a 
növekvő társadalmi különbségek, valamint a költségvetés 2010-hez viszonyított nagy 
struktúráinak az átalakulása, elsősorban az állam fenntartási költségeinek a 800 
milliárd forint/éves növekedése, valamint a gazdasági funkciók 1400 milliárd forintos 
növekedése. Ehhez képest a Párbeszéd olyan átrendezéseket javasol, amelyek jobban 
adóztatnák az óriásvagyonokat, a fideszes oligarchákat, az offshore tevékenységeket, a 
környezetszennyező aktivitásokat és ehhez hasonló társadalmilag káros jelenségeket, 
és ezekből a forrásokból több pénzt biztosítanának az oktatásra, az egészségügyre, a 
béremelésre, az egyszülős családok helyzetének a javítására, az otthon ápolási díj 
emelésére, a lakhatási támogatásoknak a rászorulók javára történő növelésére és 
mindazoknak a szociális ellátásoknak, mindenekelőtt a gyerekszegénységet 
leghatásosabban csökkentő családi pótléknak az emelésére - ez utóbbi esetben a 
duplázására, ami olyan emberbe való befektetést jelent, amit a szociális demokrácia 
költségvetése kell hogy tartalmazzon, és amely a vállalkozások hosszú távú 
versenyképességének a fejlődését is segíti. Hiszen csak olyan társadalmi környezetben 
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lehetnek sikeresek a magyar vállalkozások, ahol képzett, felkészült, egészséges, 
kipihent, motivált munkaerő áll rendelkezésre, és megfelelő jogállami környezet 
biztosítja a verseny kialakulásának a garanciáit.  

Úgyhogy valahogy így nézne ki az, hogyha a Párbeszéd költségvetési javaslatait 
támogatná az Országgyűlés, illetve a Vállalkozásfejlesztési bizottság. Nyilván most ez 
utóbbira kérem most a kedves kollégákat, és meglátjuk, hogy a szavazásnál tudják-e 
támogatni az ilyen irányú elmozdulást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük a kellő visszafogottságot, amellett, hogy 

képviselőtársam a politikai sci-fit is kimerítette kissé a kipihent munkaerő 
tekintetében. Itt a hajnalig tartó parlamenti ülésre is kívánok utalni ezáltal, hiszen 
alig pár órával ezelőtt fejeztük be a plenárison a munkát, ezért is köszönöm azt a 
fegyelmezettséget, amit bizottsági tagtársaim tanúsítanak. 

Szeretném nagyon röviden a Jobbik-frakció álláspontjának fő vezérpontjait 
ismertetni annak érdekében, hogy ezek a részletes vitában elhangozhassanak. 
Nyilvánvaló módon a forint euróhoz mért árfolyamának elképesztő romlása alaptéma 
lesz a költségvetés részletes vitája során és különféle módosítók kapcsán, tehát több 
módosító által is érintve. Itt egy folyamatos vita áll fenn köztünk, illetve a 
kormányoldal között a tekintetben, hogy a váratlan árfolyamromlás mennyiben és 
milyen költségvetési sorokat befolyásol. Az egyik álláspont szerint ugye, ennek több 
tíz vagy akár több száz milliárdos hatásmechanizmusa lehet a költségvetésre nézve, a 
kormányoldal szerint pedig gyakorlatilag nulla ez a hatás. Nyilván a két oldal közötti 
szakmai ellentétet valamilyen úton fel kellene oldani. Én elsősorban nem is a 
kormányra haragszom vagy nem kizárólagosan a kormányra az árfolyam 
tekintetében, hiszen mély szakmaiatlanság lenne azt állítani, hogy egy kormány 
önmaga diszponál az árfolyam fölött. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank tétlensége, 
már-már áruló tétlensége egyértelmű jele annak, hogy nemcsak a kamatemeléssel 
lehetne operálni, de ők maguk nem látják, hogy markáns kommunikációval is lehetne 
vagy akár a kamatfolyosó finomhangolásával. Tehát három olyan szakmai 
eszközrendszer áll rendelkezésre, amely kihasználatlan. Magyarország kormányán 
pedig egyértelműen az anticiklikus gazdaságpolitika foganatosításának elmulasztását 
kérjük számon a tekintetben, hogy az – idézőjelben – jobban menő években lehetne 
tartalékolni a szűkösebb esztendőkre. Sajnálatos módon nem tették meg. Példának 
okáért nem hoztak létre olyan állami alapokat, amelyek termelő beruházásokba 
történő befektetésekkel érdemi tartalékképzéshez járulhatnának hozzá. 

Ha már tartalék, meg kell említenem azt a több mint 300 milliárd forintnyi 
elkülönítést, amit ez a kormányzat egyfajta biankócsekken zsebpénznek saját 
magának kér – itt legyen szó Országvédelmi Alapról vagy rendkívüli tartalékról. Ezek 
közös jellemzője, hogy nem a parlament újbóli összehívásával döntenek ezen 
milliárdok elköltéséről, hanem bizony kormányhatározatokban, miközben az utóbbi 
tíz évben olyan vis maior helyzet nagyon ritkán állt elő, amikor ne lehetett volna 
összehívni Magyarország parlamentjét és tisztességes úton megtárgyalni a 
költségvetési források ezen szeletének elköltését. 

Harmadsorban pedig az áfarendszer tekintetében, ha megvizsgáljuk a 
kormányzat jövő évi áfabevételi várakozásait, illetve a tavalyi összeget, akkor egy 
nagyon súlyos, több száz milliárdos eltérést találunk. Nyilván a kormányoldal azzal 
fogja ezt magyarázni, hogy akkora bérnövekmény jött létre, és annyival többet 
költenek a sikeres és gazdag emberek, hogy ebből logikusan magasabb áfabevétel 
származik. Én nem fogadom el ezt az alapállítást, de ha elfogadnám, akkor feltenném 
a kérdést, hogy ilyen parádés gazdasági adatok esetén a 27 százalékos áfa kulcsának 
csökkentése miért nem kerül szóba. Tehát, ha ennyire sikeresek a magyar 
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munkavállalók, és több száz milliárddal többet képesek csak áfa formájában beönteni 
ebbe a költségvetésbe, de mivel nem fogadom el a kormányzat indoklását, éppen ezért 
fel szeretném hívni a figyelmet azon módosító csomagunkra, amely legalább a 
gyermeknevelési cikkek tekintetében a 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékosra 
csökkenti, és álláspontom szerint érdemes lenne mindezt kivitelezni az alapvető 
élelmiszerek teljes skálája körében. Tehát nem bele-belenyúlva a rendszerbe, 
mondjuk, helyettesítő termékek megléte mellett vagy úgy, hogy egy 
monitoringrendszer hiányában árnövekedéssel jár az áfacsökkentés, hanem 
rendszerszinten érinteni ezeket a problémákat. 

Igyekeztem röviden összefoglalni frakcióm álláspontját, így most van 
lehetőségem visszavedleni bizottsági elnöki minőségembe, és meg is adom a szót 
Bányai Gábor alelnök úrnak. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A többségi véleményt szeretném elmondani és felolvasni a bizottság 
tagjainak és a vendégeknek. 

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a kormány az 
Alaptörvényben foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette 
be az Országgyűlés elé. 2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági 
önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást 
folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára 
állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el. 

2010 óta 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, és 
rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek is komolyabb ütemben kezdtek 
nőni. Ezt az utat folytatva készült el az ország költségvetési javaslata a ’19-es 
esztendőre. A bizottság részéről üdvözlendő, hogy a törvényjavaslat 2019-ben is arra 
törekszik, hogy megőrizze Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, garantálja 
Magyarország biztonságát, határvédelmét és az illegális migráció elleni küzdelmét. 

Mint 2010 óta minden évben, ezúttal is kiemelt célja a kormánynak a 
foglalkoztatás bővítése, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének 
javítása és a nemzetközi piacokon megjelenésük elősegítése. Kiemelt fontosságú még 
mindezek mellett a stabil és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, az 
államadósság csökkentése és a költségvetés hiányának a GDP 3 százalék alatt tartása. 
A 2019-es költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, így nevezzük, 
magyarán a teljes foglalkoztatottság elérése továbbra is kiemelt szempont, hiszen a 
polgári kormány kezdettől fogva azon dolgozik, hogy a segélyt felváltsa a munka. Az 
említett cél eléréséhez pedig helyes az irány, hiszen 2010-hez képest 750 ezerrel 
többen dolgoznak Magyarországon. A végső cél azonban a teljes foglalkoztatottság. 
Ennek elérése érdekében tovább csökkennek a munkát terhelő adók, amint a 
vállalkozások és családok adóterhei is csökkennek, és jó hír, hogy a jövő évben 2015-
höz képest a duplájára fog nőni a kétgyermekesek családi adókedvezménye, így közel 
350 ezer családnál marad majd több forrás, több pénz. A kormány céltudatos és 
határozott gazdaságpolitikájának eredményeként a magyar az egyik legjobban 
növekvő gazdaság egész Európában. Ennek fenntartása érdekében a jövő évi 
költségvetési tervezet az eddiginél is alacsonyabb, 1,8 százalékos költségvetési 
hiánnyal és ezzel az államadósság további csökkenésével számol.  

Ezen felül a gazdasági növekedés fenntartása és további ösztönzése érdekében 
mintegy 4 ezer milliárd forint értékű kormányzati támogatásban megvalósuló 
beruházás megvalósítása is része a költségvetésnek. A pénzügyi stabilitás és a tartós 
gazdasági növekedés kulcsa az előrelátható tervezés. A bizottság üdvözli, hogy hazánk 
2019. évi költségvetési terve ezen elvek mentén készült. Összességében tehát 
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megállapítható, hogy a kormány által beterjesztett 2019. évi költségvetés egy stabil és 
egyre erősödő gazdaságot vetít elénk, megfelel a jogszabályi előírásoknak, jól szolgálja 
a nemzetgazdaság növekedését, és az abban szerepeltetett adatok pedig 
megbízhatóak.  

Ez lenne a többségi vélemény. Az előttem szólókra reflektálni mikor lehet?  
 
ELNÖK: Ebben a bizottságban olyan tiltást képviselőtársam nem fog kapni, 

hogy ne reflektálhasson. Jelzem, hogy kiengedjük ezzel a szellemet a palackból, 
magam is nagyon szívesen reflektálok az ön által elmondottakra. Úgy gondolom, hogy 
akár most, ebben a vitakörben is megteheti ezt minden további nélkül. Parancsoljon!  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm, és nem a vitatkozás kedvéért, 

összességében mi magunk is figyelemmel várjuk a jegybanknak a következő 
napokban, hetekben történő tevékenységét, hiszen láthatóan tényleg a forint/euró 
árfolyam… nemcsak a mi, hanem más országok valutája is furcsán mozog az elmúlt 
hetekben. Így a tartalékkal kapcsolatban Bangóné képviselőtársam, kisasszony azt 
mondta, hogy kevés tartalékképzés folyik, illetve ezt mondta az elnök úr is a 
tartalékkal kapcsolatban. A tartalékot valószínűleg többletforrásokból lehet leginkább 
növelni, tehát mi is örülnénk, ha nem lenne még egy 1,8 százalékos tervezett hiány 
sem a költségvetésben, tehát, ha olyan lenne, mint a németek költségvetése, hogy 
amennyi befolyik, annyit költenek mindösszesen. Tehát ez az út előttünk is előbb-
utóbb lehetőségként áll fenn, de a tartalék növelésében azért ez fontos szempont. 

Azt is hallottam, hogy a 4,1 százalékos GDP-emelkedés mint tervezet, mint 
elvárás a költségvetés szerint, ez túlzott növekedést takar, minden évben alul volt 
tervezve a költségvetés részéről a GDP növekedése emlékeim szerint, és ezzel 
szemben mindig jobban nőtt a GDP. Tehát ebben nem hiszem, hogy túl nagy vitát 
kéne nyitni, de tegyük fel, hogy igazunk van ebben a kérdésben. 

A 2,7 százalékos tervezett infláció – kérem tisztelettel -, én még emlékszem 
2010 előtti évekre, amikor 6-10 százalék közötti infláció volt, ahhoz képest, hogy 
növekszik az infláció bizonyos tizedszázalékpontokkal, tizedpontokkal, ez nem 
hiszem, hogy akkora tragédia lenne ahhoz képest, amit áléltünk hosszú-hosszú 
éveken, majdnem 8 éven keresztül.  

A közszféra béremelését én magam is nagyon fontosnak tartom, ezt nemcsak 
mint bizottsági társuk, hanem mint vidéken élő képviselő, én is látom, hogy …………ul 
(27 percnél) lassan az állam és az önkormányzati igazgatás, ha a béremeléseket nem 
tudjuk nagyobb ütemben végezni, illetve nem lesz komoly béremelés.  

Az otthonápolási díjat magam részéről én is – amit Tordai képviselő úr 
mondott - szívesen venném, ha ennek az ügyét rendezné majd az Országgyűlés. 
Ebben partnert tudok lenni, a gondolkodásban. 

A szakképzési rendszernek a helyzete rossz, ezt mondta a képviselő asszony. Én 
azt látom, hogy a szakképzési centrumok köszönök, jól vannak ennek ellenére, ennyi 
pénz soha nem érkezett a kasszájukba a képzéshez, mint az elmúlt 3,5 esztendőben. 
Szerintem jó kezekben van a szakképzés jelen pillanatban, és az, hogy az egészségügyi 
szakképzésbe kevesebb forrás megy – meg a 700 milliárdnál több igény, amit az 
Orvosi Kamara igényelt -, ennek az elsődleges kérdése mindig az, hogy akkor miből 
lehet 700 milliárddal többet költeni, az egészségügy kasszáját jobban feltölteni.  
(Bangóné Borbély Ildikó: Mindjárt választ adok.) Világos, tudom én, hogy fog 
válaszolni rá, csak az a kérdés, hogy miből lehet többet. Elő lehet hozni bizonyos 
tételeket, hogy a kormány, a Miniszterelnökség mennyi forrást tett félre a saját 
céljaira - figyelemmel hallgattam a képviselő részéről. Minden kormány ezt 
megcselekszi, ha lehetséges – a törvények szerint -, hogy olyan esetekben, amikor vis 
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maior éri akár a gazdaságot, akár a környezetünket, akkor igenis van hová nyúlni, és 
nem a parlament hozzájárulásával heteken keresztüli távolságból lehet elérni azt, 
hogy forrást tegyünk ki, mikor éppenséggel a törvények megteszik ezt máshogy is: a 
lehetőséget felkínálják.  

A szakképzési rendszerre visszatérve, szerintem ekkora fejlesztések és ilyen 
komoly átalakítás nagyon régen nem volt. Én azt látom, hogy a munkaerőpiachoz 
egyre inkább igazodnak a szakképzési központok, centrumok képzési programjai. 
Nagyon sokan szeretnék újraindítani azon felnőttképzési programokat, amihez 
egyébként kevés a jelentkező, mert azért lássuk be, hogy nehéz már a mai 
Magyarországon felnőtteket képzésre rákényszeríteni, de egyre többen indítanak el 
képzéseket. Legalábbis ez Bács-Kiskunban egyre inkább jellemző. 

A képzési soron, hogy nincsen változás, ez is elhangzott, már a munkaerőpiaci 
képzési források tekintetében. Miután csökken a munkanélküliség, ez nem feltétlen 
jelenti azt, hogy itt valamiféle válság lenne és negatív változás ezen a területen. 
Szerintem ez összhangban van azzal, hogy csökkent a munkanélküliség, bár az a 
fennmaradó 2-300 ezer fő, akinek a képzettsége egyébként rendkívül alacsony, hogy 
őket hogy lehet a képzésekkel még inkább bevonni a munka világába, ezzel személyes 
tapasztalatom szerint is sok-sok probléma adódik, de meglátjuk, hátha ebben lesz 
valamiféle pozitív szellemi változás azok részéről is, akiket képeznünk kell. 

Az áfacsökkentéssel kapcsolatban csak annyit, hogy én üdvözlöm az 
áfacsökkentést, mert jónak látszik első hallásra, de miután a nettó árakat a 
kereskedelmi láncok vagy a kis-, nagykereskedők rendszerint hozzáigazítják a korábbi 
bruttó árakhoz, így gyakorlatilag a fogyasztók az áfacsökkentésből szerintem sokat 
nem érezhettek. Maximum a fordított áfa alkalmazása a gazdaság bizonyos területein 
hozott kifehéredést, de az áfacsökkentésről mindenhol azt látom, hogy az árak szépen 
visszakúsztak pár hét vagy hónap alatt a korábbi bruttó árakhoz képest, tehát a 
fogyasztót megvezetjük azzal, hogy azt mondjuk, hogy az áfa legyen 5 százalék. Hogy 
ezzel egy olyan árrendszert lehet alakítani, mintha központilag irányítottuk volna, 
ami nem jellemző egy piacgazdaságban, hogy akár a gyermekruházattól kezdve 
bármilyen más területen szabott árakat lehetne tenni, ez egy korábbi gazdasági 
rendszerben működött, de a maiban szerintem nem. Az áfacsökkentés ilyen fajta 
mértékű csökkentése jól hangzik, ha nem nézünk a dolog mélyére, de összességében 
az árak szerintem visszamennek, ahogy mondtam, a korábbi szintek fölé is előbb-
utóbb. Tehát ez lenne a reflektálásom. Lett volna sok minden más is, gondolom, a 
palackot kinyitottam, és a szellem kijött a palackból. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselőtársamnak, ez egy visszafogott szellem volt 

egyelőre, hiszen nyilván számtalan egyéb témára reagálhatunk, de biztos voltam 
benne, hogy ellenzéki oldalról is felszólalási szándék keletkezik. Képviselőtársnőmnek 
adnám meg a szót, utána pedig Tordai képviselő úrnak. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Továbbra is 

visszafogott szeretnék lenni, mert a vitában már ezeket lefolytattuk. Matolcsy György 
szerepére egy icipicit hadd reagáljak. Ugyebár Matolcsy Györgynek meg kellett volna 
jelennie a Költségvetési  bizottság ülésén – kezdeményezte a Költségvetési bizottság, 
hogy meghallgatása történjen meg -, bejelentette, hogy nem megy el, és a Gazdasági 
bizottság ülésén hajlandó beszámolni arról, hogy mi történik ma a magyar forinttal. 
Tette ezt úgy Matolcsy György, hogy nagyon jól tudta, hogy a rendkívüli ülésszakban 
nem lehet pluszban bizottsági ülést kezdeményezni, és a meghallgatása emiatt nem 
történhet meg. Ennek ellenére mi tegnap a Gazdasági bizottság ülésén 
kezdeményeztük – ellenzéki képviselők – Matolcsy György meghallgatását. Csak ez 
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egy nagyon gusztustalan eljárás Matolcsy Györgytől, hogy tudja nagyon jól, hogy nem 
lehet bizottsági ülést összehívni, és úgy jelenti be a médiában, hogy hajlandó 
beszámolni a Gazdasági bizottságban. Legközelebb majd csak szeptemberben, a 
rendes ülésszakban lehet Matolcsy Györgyöt meghallgatni. Ezt csak úgy a tények 
kedvéért muszáj volt elmondanom.  

Az meg felháborító, hogy nem hajlandó kiállni és megnyugtatni a magyar 
gazdaságot, a magyar piacot és a magyar lakosságot a forint gyengülése miatt. A 
vitában elmondtam, hogy az elemzők arra készültek fel, hogy akár a 340 forintos 
euróárfolyamot is elérheti a magyar forint. 

A tartalékra egy picit reflektálnék. 165 milliárd forint van betervezve rendkívüli 
céltartalékra, 2017 év végén, a választások előtt több mint 200 milliárd forintot 
költött el a kormány mindenféle támogatásokra. Több mint 200 milliárd forintot. Én 
azt gondolom, hogy ez a két szám mondja azt, hogy kevés a tartalék, és amúgy meg a 
kormány azt csinál, amit akar, még parlamentet sem kellett összehívni ahhoz, hogy 
ekkora mértékű költekezés történjen meg az év végén. 

A szakképzési rendszerre. Ha annyira minden rendben van, és annyira minden 
jó, akkor hogyan fordulhat elő, képviselőtársam, hogy 10-ből 6 szék üres a szakképző 
iskolákban? Nem akarnak a gyerekek szakképző iskolákba menni. És ön is tudja, hogy 
mi az oka, meg én is tudom, hogy mi az oka: lebutították az egész szakképzési 
rendszert. Majd erre reagálunk. 

Egészségügy. Nem én készítettem az anyagot, mindig az a vád ér bennünket, 
hogy nem szakmai vitát folytatunk. Ezt az anyagot az Orvosi Kamara készítette el 
2017-ben, amit elküldött minden politikai pártnak, ahol felfoghatjuk ezt az anyagot 
egy segélykiáltásnak is, és lényegében ez az anyag, ha valaki elolvassa, van amúgy egy 
több ezer oldalas könyv is, én elolvastam, aminek az alapja ez az egész. Én ajánlom 
mindenkinek a figyelmébe, hogy az egészségügy helyzetét hogyan elemzi maga a 
szakma, és lényegében a szakma mondja azt, hogy évi 700 milliárd forintra lenne 
szükség ahhoz, hogy az egészségügyet rendbe lehessen tenni. Remélem, hogy nem az 
fog jönni, hogy 2010 előtt mi volt.  

Az 55 év felettieknek a támogatásmegvonása. Ha megnézzük a munkaügyi 
adatokat, vitatkozhatunk, hogy hányan vannak munkanélküli segélyen, hogy a teljes 
foglalkoztatásra törekszünk, az 55 év felettieknek több mint fele munkanélküli ma 
Magyarországon. És az egyik legsúlyosabb probléma ez. Beszélhetünk a nőkről, 
férfiakról, én kimondottan egységesen akarom kezelni, 55 év fölött szinte lehetetlen 
ma Magyarországon elhelyezkedni. Ezért is borzasztó - majd áttérünk a szociális 
hozzájárulási adóra is -, hogy ezeket a támogatási formákat a kormány eltörli. 

A másik, nem mondtam el a vitában, hogy pontosan ezért fog a nyugdíjas 
szociális szövetkezeti forma megbukni, amit Kósa Lajos kezdeményezésére hozott 
létre a kormány. Azt gondolom, hogy nem arra kellene törekedni – és itt 
visszamutatok a szakképzési rendszerre is -, hogy a nyugdíjasokat hogyan tudjuk 
visszavezetni a munkaerőpiacra, hanem azon kellene dolgoznunk, hogy az aktív korú 
emberek hogyan tudnának minél többen dolgozni. És mondom, vitatkozhatunk az 
adatokon, hogy hányan vannak ma Magyarországon munka nélkül, a szakképzési 
rendszert meg fejleszteni kell. Nem lehet lemondani egyetlenegy emberről sem, csak 
látszik az adatokból, hogy a szakképzési rendszert ma a diákok nem tartják 
megfelelőnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást. Meg is adom a szót Tordai Bence 

képviselőtársunknak. Parancsoljon!  
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TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm szépen. Maradnék a konstruktív 
keretek között, a vitát nem nyitnám ki, úgyhogy ebben a szellemben szeretném 
Bányai Gábor alelnök úrnak megköszönni azt, hogy nyitottságot jelzett az ápolási díj 
emeléséről való gondolkodásnak. Azt szeretném megkérdezni, hogy ennek mi lenne a 
formája. Például a bizottságnak lehet-e ez egy közös módosító javaslata, vagy a 
kormánypártok befogadják az erre vonatkozó ellenzéki módosító indítványokat, és 
támogatják azokat, vagy önálló módosító indítványt terjesztenek elő e témában? 
Tehát a konkrétumok szintjén szeretném látni, hogy ez mit jelent. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A téma támogatójaként is szeretném megjegyezni, hogy nem feltétlen 

ezen bizottság profiljába vág az a javaslat, ami itt befogadásra találhatna. De 
amennyiben kormányzati oldalról olyan befogadási szándékot artikulálna alelnök úr, 
megadom a szót nagyon szívesen. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót. Én a magam nevében 

beszéltem, a kormányzat részéről jelen pillanatban nem tudom, hogy ez hogy áll. Azt 
látom, hogy ebben lépnünk kell, ez nem kérdés. Ez ügyben számtalan megkeresést 
kapnak szerintem a mellettem ülő képviselőtársaim is meg önök is ezek szerint, tehát 
ebben lépni kell. Nagyon sok embernek van, sok tízezer embernek van ilyen fajta 
súlyos élethelyzete, amikor is valakit gyerekkora óta vagy éppen felnőttkora valamely 
szakaszától ápolni kell, és tény és való, hogy ezek a családok komoly szegénységi 
küszöb alatti életmódot folytatnak, tehát ez nem kérdés. Erről beszélgetnünk kell 
előbb-utóbb.  

 
ELNÖK: Köszönöm a nyitottságot jelző hozzászólást. Érdeklődnék, hogy 

képviselőtársaimban további felszólalási szándék ébredt-e. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, úgy a határozathozatalok perceihez érkeztünk, miután 
megkérdeztem a kormány jelen lévő képviselőit, hogy kívánnak-e reagálni bármely 
elhangzott felvetésre ebben a vitaszakaszban. Helyettes államtitkár úr!  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nagyon-

nagyon röviden, semmiképpen akarván az időt húzni. Ahogy elhangzott már itt a 
bizottsági tárgyalás során is, a jövő év a biztonságos növekedés költségvetése, a 
növekedés megítélésünk szerint, illetve a tényadatok szerint évek óta számottevő 
módon meghaladja az európai uniós átlag növekedési ütemet, és úgy ítéljük meg, 
hogy ez jövőre is tartható. A biztonság alatt nemcsak a közbiztonságot kell érteni, a 
pénzügyi biztonságot is lehet érteni. A költségvetési biztonságot is, ezért tartalmazza 
az Alaptörvény az államadósság folyamatos csökkentésének a követelményrendszerét, 
melynek a jövő évi költségvetés teljes mértékben eleget tesz. És ugyancsak ezt a 
biztonságot szolgálja a tartalékok jelentős volumene, hiszen másfélszeresére nő az 
idei évhez képest a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka, amelyet nem 
feltétlenül csak árvíz-belvíz, hasonló tragédiahelyzet esetében lehet felhasználni, 
hanem az évközi nem várt események, illetve folyamatok számára nyújt megfelelő 
tartalékot. A rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka mellett az Országvédelmi 
Alapot emelném ki, amelyre az ideihez hasonlóan jövőre is 60 millió forintos 
előirányzat áll rendelkezésre. Úgy ítéljük meg, hogy a kormány makrogazdasági 
prognózisa, amelyen a költségvetési törvényjavaslat is alapul, az tartható, és a 
pillanatnyi mozgásokra nem gondoljuk, hogy alapvető változásokat kellene eszközölni 
a számokon. Természetesen a kormány kezében megvan a megfelelő eszköztár, hogy 
szükséges esetben a szükséges intézkedéseket meghozza. Ezért is növekedett meg a 
tartalékok volumene viszonylag számottevő módon az idei évhez képest.  
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A tartalékok között még felhívnám a figyelmüket a közszféra béremelésére 
vonatkozó céltartalékra, amelyből a közszféra egyes területei részesülhetnek majd 
bérnövekedés-intézkedésekbe, illetve ahogy Bányai alelnök úr is említette, az 
önkormányzati köztisztviselők béremelésének támogatására egy külön 11 milliárd 
forintos előirányzat áll rendelkezésre, amelyet majd pályázati úton oszt el a 
kormányzat azon önkormányzatok között, ahol az önkormányzati köztisztviselők 
számára érdemi béremelést nyújtanak. 

Még azt emelném ki, hogy ugye, elhangzott, hogy a szakképzési célú kiadásai a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak változatlanok. Ezt annyiban korrigálnám, hogy 
közel 2 milliárd forintos növekményt tartalmaz a törvényjavaslat, 29,9 milliárd 
forintról 31,7 milliárd forintra. Az egészségügyben pedig 2006-2019-ig folyamatosan 
megy évről évre a szakszervezetekkel való megállapodás alapján a béremelési 
program, ennek ugye, jövő évben lesz a záróüteme. Ennek a fedezete benne van a 
költségvetésben. Emellett igen nagy ívű, hogy a fővárost érintő egészségügyi 
fejlesztésként több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre az „Egészséges 
Budapestért” program beruházásainak végrehajtására. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, nem a költségvetési 
törvényjavaslat végszavazása következik, hanem a HHSZ-nek való megfelelésről 
döntenek a bizottság tisztelt tagjai. Éppen ezért kérem a bizottságot, hogy a HHSZ 44. 
§ (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésről döntsünk. Kérem, aki ezt a 
megfelelést indokoltnak látja, az jelezze. Tehát ki az, aki igennel szavaz? (Szavazás.) 7 
igen. Ki az, aki nemmel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 fő. A 
megfelelést kimondta a bizottság.  

Most a részletes vita második szakasza következik, ahol javaslom, hogy a 
HHSZ 46. § (1) bekezdése alapján a módosító javaslatokat a kiosztott háttéranyag 
pontjai sorrendjében tárgyaljuk. Itt is egyszerűbb lesz a feladatunk, még a kiosztott 
anyaghoz képest is, hiszen több módosító javaslat összefügg egymással. Azt 
szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
mond, amikor majd azt fejti ki, hogy mely pontokkal ért egyet.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): 

Kormányálláspontot tudok képviselni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek szellemében megyünk tovább. A kiosztott 

anyag 2. oldalán található 13. sorszámon futó háttéranyagpont tekintetében, 
benyújtó: Szabó Sándor, Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó és több MSZP-s 
képviselőtársunk, ez a T/503/459/1. sorszámú módosító javaslat, amely 
törvényjavaslat érintett rendelkezése az 58. § tekintetében lelhető fel, és mindez 
összefügg a 14., 22., 23., 24., illetve 26. pontokkal is. Itt a 2019 januárjában a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján esedékes nyugdíjemelés 
meghatározásánál 2,7 százalékos helyett 3,1 százalék fogyasztói árnövekedés 
figyelembevételére tesznek javaslatot az előterjesztők. Kérdezem, ki az, aki támogatja 
ezt a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ez a 
javaslat elvérzett. Előterjesztő urat nem kérdeztem meg. Ezt korábban kellett volna 
megtennem. Elnézést a mulasztásért, de azért megkérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Igyekszem kicsit hamarabb 

kapcsolni e tekintetben a következő javaslatnál. Amely a háttéranyagpont-sorszám 
tekintetében a 185. Ez az 5. oldal legtetején található. Benyújtói: Magyar Zoltán, Apáti 
István és Steimecz Ádám jobbikos képviselők. Az Agrárminisztérium dologi kiadási 
tekintetében eszközöl ez a módosító javaslat változást, mely összefügg az 1102. 
sorszámon futóval. Kérdezem a kormány képviselőjét.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazatot látok, még tartózkodásig sem jutottunk el, 
éppen ezért ez a javaslat is elvérzett. A következő eggyel lejjebb található, 481-es 
háttéranyagpont-sorszámon futó, Sneider Tamás jobbikos képviselő által benyújtott 
javaslat, mely Gyöngyös város nyugati és keleti elkerülőjének fejlesztését érinti. A 
kormány álláspontját kérdezném a javaslattal kapcsolatban. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 

tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem 
szavazat mellett ez a javaslat is elvérzett. Muszáj volt egy figyelmi próbát eszközölni a 
bizottság elnökének, de az összes kormánypárti képviselő sikerrel vette ezt az 
akadályt.  

A kiosztott anyag 6. oldalának tetején található a 729. sorszámon futó, szintén 
Sneider Tamás jobbikos képviselő által benyújtott, a nemrég bezárt káli laktanya és 
volt lőszerraktár átalakítása logisztikai központtá címen futó javaslat tekintetében a 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot, amely egyébként összefügg az 

1125. sorszámon futóval is. A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazatot számolunk össze, így ez a javaslat is 
elvérzett.  

És ha jól látom, akkor már csak egyetlen javaslatról kell döntenünk, ez a 6. 
oldal alján található. Szintén Sneider Tamás javaslatáról van szó, 730. sorszámon 
futó, a Hatvani Cukorgyár és kapcsolódó édesipar újraindítása tekintetében, mely 
összefügg az 1130. számú javaslattal. A kormány álláspontját kérdezem, hogy tudja-e 
támogatni ezt a javaslatot.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 7 nem mellett sajnálatos módon ez a javaslat is elvérzett. E 
tekintetben tehát a részletes vita második szakaszának is a végére értünk. 
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Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
lezárást? (Szavazás.) 11 egyhangú döntés született. 

És ehhez kapcsolódik a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásának szándéka. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A kormányoldal kezeit emelkedni látom. 7 igen. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) 4. A szokásos 7:4 arány tekintetében ez a támogatás azért 
megszületett.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/629. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most jutottunk el oda, hogy átléphetünk a 2. napirendi pontunkra. Itt a csere 
érdekében Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor a HHSZ 44-45. §-a alapján. A javaslat 
maga a T/629. számon fut. Az előterjesztő képviseletében újfent köszöntöm Berczik 
Ábel helyettes államtitkár urat, a PM részéről. A részletes vitát szokásainknak 
megfelelően két szakaszban tárgyaljuk, mivel bizottságunkhoz címzett módosító 
javaslatok érkeztek. A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslat megfeleléséről 
döntünk a HHSZ 44. § (1) bekezdésében leírt követelményeknek. És nyilvánvaló 
módon itt van szükségünk az előterjesztő észrevételeire. Parancsoljon, megadom a 
szót Berczik Ábel helyettes államtitkár úrnak.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Ismételten üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Az előttünk fekvő, Magyarország 
2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú 
törvényjavaslat megítélésünk szerint mindenben megfelel az Alaptörvényből eredő 
formai és tartalmai követelményeknek, a jogrendszer egészéhez teljes mértékben 
illeszkedik, hiszen a törvényi szintet igénylő jogszabályok törvényben kerülnek 
rögzítésre, nem sérti semmiben sem hazánk nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeit, illetve az igazságügyi tárca hathatós közreműködésének 
köszönhetően ez a törvényjavaslat is megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményrendszerének. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr eligazító felszólalását. 

Érdeklődöm, hogy képviselőtársaim kívánnak-e hozzászólni a vita e szakaszához. Meg 
is adom a szót Bangóné Borbély Ildikónak.  

Hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok 
itt is rövid lenni. Itt csak két pontot szeretnék kiemelni, a letelepedési 
államkötvénynek a kivezetéséről. Többször elmondtuk a vita alkalmával vagy akár 
azonnali kérdésekben, interpellációkban, hogy mai napig nem történt meg a kormány 
részéről a reagálás azokra a fajta feljelentésekre, amit az ellenzék részéről 
kezdeményeztünk, hogy a letelepedési kötvénnyel mekkora kárt okoztak 
Magyarország költségvetésének, és ami még ettől is súlyosabb, hogy az a vizsgálat 
nem indult el, amit kezdeményeztünk többször ellenzéki oldalról, hogy hogyan 
fordulhat az elő, hogy míg folyamatosan a kormány a migráció ellen kommunikál, 
addig köztörvényes bűnözőket lehetett Magyarországra beengedni a letelepedési 
kötvény megvásárlásával. Szeretném, ha erre az államtitkárok közül valaki választ 
adna. 

A másik pedig, hogy a jövő évi költségvetésben látunk az ügyészség részéről egy 
bérrendezést, viszont ugyanez nem történik meg a bíróságokon. Vagyis be van 
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tervezve ugyanúgy 3-3 milliárd forint, ami egy sarkalatos része a megalapozó 
törvénynek, viszont addig, míg az ügyészségnél ki van dolgozva, hogy hogyan fog ez a 
pótlékemelés megtörténni, addig nem kaptunk arra választ, hogy a bíróknál ez hogy 
valósul meg, csak egy költségvetési sor van, ahol azt látjuk, hogy be van tervezve, de 
Handó Tünde fog egyszemélyben mindenről dönteni, én azt gondolom, hogy ez nem 
elfogadható. Ezt is ki kell dolgozni. 

A másik a világörökségről szóló törvény módosítása, ami nagyon fontos, még 
ezt szeretném megemlíteni, hogy mi azt látjuk, hogy önök legalizálni akarják azokat a 
beruházásokat, amiket az elmúlt években a világörökség területén – egy példát 
mondok, a várnak a felújítása – folytattak. Utólag akarják legalizálni a világörökség 
területén történt beavatkozásokat és a természetvédelmi területeken történt 
beavatkozásokat. Azt gondolom, hogy ez nincs rendjén. Nem utólag kell, hanem 
azokat a szabályokat be kellett volna tartani. És itt világörökségről beszélünk és 
természetvédelmi területekről. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a felvetéseket. Szeretném jelezni, hogy ebben a 

vitaszakaszban más képviselőtársaink is hozzáfűzhetik véleményüket, mondjuk a 
letelepedési kötvénykonstrukción jelentkező 17,5 milliárdos költségvetési veszteség 
kapcsán. Tehát mielőtt visszaadom a szót helyettes államtitkár úrnak, kérdezem, hogy 
van-e hozzászólási szándék bármelyik képviselőtársamban akár kormánypárti, akár 
ellenzéki oldalról. Egy pontosító hozzászólási szándékot látok, parancsoljon, utána 
visszaadom a szót helyettes államtitkár úrnak. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Még egy pontosítás, mert erre is 

adtunk be módosító javaslatot, hogy a miniszterek fizetésemelésére nem kaptunk 
választ. Egy: mi indokolja, hogy akár elérheti az 5 millió forintot, és hogyan lesz ez 
kivitelezve? Mert a vitában nem kaptunk választ erre, hogy hogyan fogják ezt 
megvalósítani, melyik miniszter. Mert most azt látjuk, hogy majd a miniszterelnök 
maga dönt, hogy melyik miniszter hogyan kaphat 5 milliós fizetést. És lényegében a 
mostani gazdasági helyzetre tekintettel kell-e, hogy ilyen megtörténjen a 2019-es 
költségvetésben? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottsági vitának nem nevezhető kör, de felszólalás 

után szeretném visszaadni a szót helyettes államtitkár úrnak, azt követően pedig a 
határozathozatalok jönnek. Parancsoljon!  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslat a letelepedési kötvénnyel 
kapcsolatos intézményeknek a kivezetését tartalmazza, egyebekben nem kívánom 
kommentálni az elhangzottakat. Az ügyészségi törvény módosítását tartalmazza a 
törvénytervezet abból a célból, hogy a különböző intézkedésekkel az ügyészségi 
szervezet jelentős többségére illetményemelést határozzon meg, illetményemelést 
biztosítson abból a célból is, hogy az ügyészségen belül összetorlódott 
bérkonstrukciónak a feloldását biztosíthassa ez a törvényjavaslat. Ahogy képviselő 
asszony nagyon helyesen mondta, az ügyészség számára e célból biztosított 
költségvetési többlettel azonos mérvű költségvetési többlet kerül biztosításra a 
bíróságok fejezet számára is. Ennek elosztásának részletszabályai még nincsenek 
kidolgozva. Ez annak is köszönhető, hogy a bíróságok a kormányzattól független 
hatalmi ágat képeznek. Várjuk majd az Országos Bírósági Hivatal javaslatát, 
kezdeményezését az összeg felhasználására. Amennyiben ez törvénymódosítást 
igényel, akkor annak nincsen semmi akadálya. Ugye, most a jövő évi költségvetés 
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megalapozásáról beszélünk, úgyhogy, ha szükséges, akkor a törvényi módosításokat 
még az ősszel meg lehet ejteni ahhoz, hogy január 1-jén hatályba léphessen. 

A világörökségi törvény módosításának semmiképpen nincsen 
visszamenőleges hatálya, semmit nem kíván legalizálni a kormányzat, mivel nincs is 
mit, minden kormányzati beruházás, amely világörökségi területen zajlott, történt 
meg, az a kormány megítélése szerint a hatályos jogszabályoknak mindenféleképpen 
megfelelt. Itt a nemzeti vagyonról szóló törvényben további pontosító, értelmező 
rendelkezés került, amely lerögzíti, hogy a jövőben éppen hogy a kulturális 
örökségvédelmi és a kiemelt természetvédelmi szempontok elsőbbséget élveznek mint 
egyetemes értékek a nemzeti vagyonnak az anyagi értékével, érdekeivel szemben. 
Tehát pont azt erősíti meg az előttünk fekvő törvénymódosítás, hogy a kiemelt 
kulturális örökségvédelmi szempontokat és a kiemelt természetvédelmi 
szempontokat mindenek fölött, így az anyagi érdekek fölött is érvényesíteni kell és 
nem fordítva, mint ahogy esetleg érteni lehetett képviselő asszonynak a felszólalását. 

A miniszterek illetményének a módosítását természetesen nem tartalmazza a 
törvényjavaslat, hiszen csak a jogszabályi kereteket határozza meg a törvényjavaslat. 
Ez a miniszterelnök számára bizonyos keretek között személyi illetmény 
megállapítását teszi lehetővé a miniszterek számára. Számos más területen, így 
például az önkormányzati területen is mód van személyi illetmények juttatására, de 
itt semmiképpen nem korlátlan, ezen törvénymódosítási javaslat esetében szigorú 
korlátok között lehet ezzel a jogintézménnyel majd a jövőben élni. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a reakciót. A részletes vita e szakaszában tehát a 
bizottság tagjainak állásfoglalására van szükség a tekintetben, hogy a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésben foglaltaknak való megfelelést elismerik-e, támogatják-e. Aki így határoz, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem látja e megfelelést? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodást számoltunk össze, tehát 
a bizottság döntött, hogy a HHSZ 44. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel az 
előttünk fekvő javaslat.  

Most következik a részletes vita második szakasza, ahol képviselői módosító 
javaslatokról kell dönteni, de már pontosítjuk az előttünk fekvőket, hiszen csak 
javaslatról fogunk dönteni. A kiosztott háttéranyag 4. oldalának alsó részén található 
4. háttéranyagpont-sorszámon futó javaslat, melyet Korózs Lajos, Bangóné Borbély 
Ildikó, Gurmai Zita és Tóth Bertalan MSZP-s képviselőtársaink nyújtottak be. Ez a 
módosító a T/629/8/1. sorszámon fut, és kiegészítő jellegű javaslatról van szó, amely 
egyébként összefügg a 4. és az 5. pontokkal. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazatot látok. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 fő. Államtitkár úrral nem először szúrok ki a tekintetben, hogy az 
előterjesztő álláspontját szeretném megkérdezni arról a javaslatról, ahol egyébként 
vélelmeztük a dolog végeredményét, de a tisztesség kedvéért szeretném megkérdezni. 
És elnézését kérem, hogy nem önnel kezdtük ezt a sort.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. A kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Feltételeztem, hogy így lesz, ugyanakkor a levezető elnök mulasztása 

elvitathatatlan, tehát ez ügyben igyekszem összefogottabb lenni a jövőben.  
Ezt követően a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a 

lezárást? (Szavazás.) Egyhangú, 11 igen. És ki az, aki támogatja a részletes vitáról 
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szóló jelentés elfogadását? (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett született meg a pozitív 
döntés. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen helyettes államtitkár 
úr és kollégái érdemi közreműködését.  

A szociális hozzájárulási adóról szóló T/627. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, ami a szociális hozzájárulási adóról szóló 
törvényjavaslat, mely a T/627. számon fut, részletes vitájára kerül sor  a HHSZ 44-45. 
§-a alapján. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő Szatmári László 
főosztályvezető urat, illetve dr. Borók Tímea osztályvezető asszonyt. A részletes vitát 
szokásainknak megfelelően két szakaszban tárgyaljuk. Mivel bizottságunkhoz címzett 
módosító javaslatok érkeztek, a részletes vita első szakaszában arról döntünk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, 
és e tekintetben szeretném az előterjesztő véleményét kérni. Parancsoljon!  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből fakadó követelményeknek, 
tehát a tartalmi és a formai szabályoknak megfelelően történt a benyújtása. Igazodik a 
magyar jogrendhez, a megfelelő törvényszinten került a javaslat benyújtásra, 
semmiben nem sérti Magyarország nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeit, illetve 
az uniós jogi normáknak megfelelő. A törvényjavaslat előkészítése a 
jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelően történt, szabályos rendben történt a 
benyújtása, ezt az Igazságügyi Minisztérium felülvizsgálata is megerősítette. 
Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő állásfoglalását. Ezen a ponton kérdezem 
bizottsági tagtársaimat, hogy ki az, aki felszólalási szándékkal élne? Elsőként Bangóné 
Borbély Ildikó képviselőtársamnak adom meg a szót, de már jegyeztem a jelentkezést 
a további hozzászólások tekintetében. Parancsoljon!  

Hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlenegy 
dologra szeretnék kitérni: bevezetésre kerül a három vagy több gyermeket nevelő 
nőknek az alkalmazása támogatásának a kedvezménye. Szeretném megkérdezni, hogy 
tudnak-e pontos adatot mondani arról, hogy a három és több gyermeket nevelő 
nőknek a foglalkoztatottsága hogyan áll Magyarországon. Hányan vannak munka 
nélkül? És nem tartják-e indokoltnak a munka törvénykönyvének a módosítását, mert 
ma Magyarországon a legkevésbé a gyermekeket nevelő nőket védi a munka 
törvénykönyve? Nagyon jól tudjuk a tapasztalatokból, hogy onnantól fogva, hogy egy 
nő gyermeket szül, és főleg, amikor már 2 vagy 3 gyermeke van, onnantól fog a 
munkaerőpiacra nem fog tudni visszakerülni. Üdvözlöm, hogy ez a támogatási forma 
bevezetésre kerül, csak nem elégséges.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tordai Bence képviselőtársamnak adom meg a 

szót. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm. Két dologra szeretném felhívni a 

figyelmet a Párbeszéd részéről. Az egyik, hogy az 55 évnél idősebb munkavállalókra 
vonatkozó kedvezmény kivezetése nagyon aggályos. Hiába feszesebb a munkaerőpiac, 
ebben az életkorban továbbra is nehéz elhelyezkedni. Annál is inkább aggasztó ez a 
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fejlemény, merthogy eközben az öregségi nyugdíjra jogosultaknak a bérterhei 
jelentősen csökkennek. Tehát előállhat az a helyzet, hogy mondjuk, egy 60 éves 
öregségi nyugdíjas több tízezer forinttal kevesebbe kerül a munkáltatónak, mint egy 
ugyanolyan korú, aktív foglalkoztatott, és emiatt veszíthetik el akár tízezres 
nagyságrendben a munkájukat az 55 évnél idősebbek. Ezt nagyon meggondolatlan 
intézkedésnek látjuk, amit visszavonni lenne érdemes.  

A másik pedig a szociális hozzájárulási adó csökkentésének a 
kedvezményezettjeire vonatkozik. Azt gondoljuk a Párbeszéd részéről, hogy miután 
nagyon alacsonyak a magyarországi nettó jövedelmek, ezért, ha ilyen költségvetési 
mozgástér nyílik, akkor ezt a munkavállalói terhek csökkentésére kéne fordítani és 
nem a munkáltatói terhek csökkentésére. A vállalkozások versenyképességét, 
termelékenységét más eszközökkel sokkal inkább lehet növelni. Például egyébként a 
fizetőképes kereslet megteremtése oldaláról, ami elérhetővé válik a nettó jövedelmek 
növelésén keresztül. 10-15 százalékpontos lemaradásban vagyunk a bruttó bérek 
tekintetében is a térség államaihoz képest, és erre jön rá az OECD-államok közül a 
második legmagasabb elvonás a bruttó jövedelmekre, legalábbis, ami az alacsony 
jövedelemkategóriákat illeti. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha ezt a közel 100 
milliárdos könnyítést meg tudja adni a magyar költségvetés, akkor ezt inkább a 
dolgozóknak és ne a vállalkozóknak adja meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Érdeklődöm, hogy bizottsági tagtársaim kívánnak-e 

hozzászólni a vita ezen szakaszában? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy az 
előterjesztő kíván-e reagálni az elhangzottakra.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Megszólíttattunk, tehát akkor igen. Kérdés volt, hogy hányan veszik igénybe a 3 
gyermeket nevelők utáni érvényesíthető szociális hozzájárulási kedvezményt. Pontos 
számot nem tudunk mondani, de az egész igénybevételi szám, ami kisgyerekesekre 
vonatkozik, az kb. 30 ezer fő környékén van, és az megdöbbentően alacsony, hiszen a 
jogosultaknak olyan huszonvalahány százaléka él ezzel egyáltalán. Tehát itt van 
jelentősége annak, hogy egyáltalán átalakítjuk a kedvezményt. Jelentős részben 
mintegy automatizmussal az adóhatóság ki fogja állítani azt az igazolást, ami alapján 
ez igénybe vehető. És azt lehet mondani, hogy ebből a kedvezményből néhány ezer fő 
lehet, egy olyan maximum 3-4 ezer fő körül lehet, aki a 3+2-es, tehát a 3 gyermeket 
nevelőknek a kedvezménye lehet. Nagyjából ez a nagyságrend, ami érvényesül. Ezért 
van jelentősége, hogy automatizmussá váljon, ha lehet, a kedvezmények 
érvényesíthetősége a szociális hozzájárulási adóban, hogy elérhetővé váljanak ezek a 
kedvezmények. Természetesen abban az esetben valószínű inkább az, hogy ezek a 
kedvezmények tovább is adhatók lehetnek a munkavállalóknak.  

További kérdés volt, hogy a csökkentés vajon hol célszerű. A szociális 
hozzájárulási adóban volt felvetés járulékban, volt felvetés, korábbi elképzeléseknek 
megfelelően további szja-csökkentésben. Úgy látjuk különböző vizsgálatok alapján, 
hogy a szociális hozzájárulási adóban bekövetkezett csökkentés továbbadásra kerül a 
bérekben. Tehát annak ellenére, hogy a munkáltatói teher csökken, ez megjelenik 
béremelésben elég megbízhatóan. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezzel is elérhető az, 
hogy egyébként a megkötött hosszú távú bérmegállapodáshoz a kormány biztosítsa a 
költségvetési mozgásteret. Köszönöm szépen. Egyelőre ennyit kívántam mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az érdemi reakciót. Ezen a ponton a bizottság 

tagjainak döntéséről van szó a tekintetben, hogy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést látjuk-e, illetve sem. Aki egyetért ennek kimondásával, 
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az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 7 igen. Aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett kimondtuk a 
megfelelést. A részletes vita második szakasza tekintetében pedig szintén képviselői 
módosító javaslatokról kellene dönteni, de megint csak javítanunk kell a többes 
számot egyesre, hiszen egyetlen javaslat fekszik előttünk, legalábbis egyetlen 
háttéranyagpont-sorszám, a 3-ról van szó, ahol párhuzamosan Sneider Tamás, 
Korózs Lajos, Bangóné Borbély Ildikó, Harangozó Tamás, illetve Tóth Bertalan 
képviselők nyújtották be azt a módosító javaslatot, amely az általunk tárgyalt 
tárgykört érinti. A módosító pontok tekintetében a T/627/3/1. és a T/627/4/1. 
sorszámokról van szó. Érdeklődöm, hogy a kormány támogatja-e.  

 

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Értettem. Köszönöm. Kérdezem bizottsági tagtársaimat, hogy ki az, 
aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) A szokásos 4 igen szavazat mellett ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat mellett tartózkodási próbára már nincs is 
szükségünk. Így ez a javaslat elvérzett.  

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 11 egyhangú. És ki az, aki támogatja a részletes vita lezárásáról szóló 
jelentés elfogadását? (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett került sor az elfogadásra. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is le tudjuk zárni. Szeretném megköszönni az érdemi, szakmai 
részvételt e tekintetben.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, 
valamint a bevándorlási különadóról szóló T/625. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Negyedik napirendi pontunkként az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájáról lesz szó. Ez a T/625. számon fut. Minderre a HHSZ 44-45. §-a 
alapján kerül sor. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő Benedek 
főosztályvezető urat és Kajdi László urat.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Elnézést, tisztelt bizottság, 

továbbra is dr. Borók Tímea osztályvezető asszony, dr. Nobilis Benedek 
főosztályvezető úr és Szatmári László főosztályvezető vesz részt a bizottság 
munkájában.  

 
ELNÖK: Köszönöm az érdemi tisztázást, ez nagyon fontos számunkra, hiszen 

az előzetes tervek szerint ez nem így volt, de örülök, hogy akkor ez a már kipróbált és 
jól működő felállás viheti tovább a 4. napirendi pontot is. A részletes vitát az 
előzőeknek megfelelően két szakaszban tárgyaljuk, mivel bizottsághoz címzett 
módosító javaslatok érkeztek. A részletes vita első szakaszában pedig szintén a HHSZ 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről döntünk. Egyáltalán nem 
szeretném megkerülni az előterjesztő álláspontját.  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A benyújtott törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény fakadó tartalmi, 
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illetve formai követelményeknek, a javaslat illeszkedik a jogrendbe, tehát a megfelelő 
szinten, törvényi szinten került előterjesztésre, nem sérti Magyarország nemzetközi 
jogból adódó kötelezettségeit, illetve az uniós jogból adódó kötelezettségeit. Megfelel 
a jogszabályszerkesztés elveinek, az Igazságügyi Minisztérium vizsgálata ez utóbbit 
meg is állapította. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki szeretne a bizottságból hozzászólni? 

Természetesen itt eltérünk annyiban a szokásos rendtől, hogy a hozzám érkező 
jelzések szerint Székely Sándor képviselő úr szakértő delegálását jelezte. Erről viszont 
kötelességem kikérni a bizottság tagjainak véleményét, miszerint hozzájárulnak-e 
ahhoz, hogy szakértő úr érdemben hozzászóljon a vitához. Kérem, szavazzunk! Ki az, 
aki hozzájárul? (Szavazás.) Szerencsére, úgy látom, hogy a kellő nyitottság megvan a 
bizottságban, hiszen egyhangú döntés született. Ettől függetlenül Bangóné Borbély 
Ildikó képviselőtársam volt az első, aki jelentkezett, és meg is adnom neki a szót. 
Parancsoljon!  

Hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok 
itt is nagyon rövid lenni. Szeretnék választ kapni arra, ugyebár a családi 
adókedvezmény bővítése a kétgyermekes családoknál egy fontos lépés, de továbbra 
sem látjuk azt, hogy az egy gyermeket nevelők támogatása hogyan bővülne. Nagyon 
fontos lenne pontosan a demográfiai helyzet megoldására, hogy foglalkozzunk 
azokkal a családokkal is, ahol már egy gyermek megszületett, és nagyon fontos lenne, 
hogy a második gyermek is meg tudjon születni. Ehhez kapcsolódóan szeretném 
megkérdezni, hogy miért ragaszkodik ilyen módon a kormány ahhoz, hogy a családi 
pótlék emelése ne történjen meg. Itt el kell mondani, hogy 2008-ban volt utoljára 
családipótlék-emelés. 

A másik a kafetériarendszer szűkítése, amit a részletes vitában is elmondtunk, 
hogy lényegében a SZÉP-kártya rendszere marad meg, ami szorosan köthető 
Mészáros Lőrinchez és Orbán Ráhel vállalkozásaihoz. Ez azt jelenti, hogy csak ez a 
támogatási rendszer marad meg, kivezetésre kerül a diákhitel támogatása, az 
életbiztosítás, a kultúra támogatása, a sport támogatása, és szerintem ez 
elfogadhatatlan. 

A másik, szeretném megkérdezni, mivel a módosító javaslatok között nem 
látom a bevándorlási különadó módosítását, amit Boldog István fideszes 
képviselőtársunk kezdeményezett a parlamentben, ő ezt a 25 százalékot 75 százalékra 
szeretné felemelni. Ott tettem egy kezdeményezést, hogy mi is csatlakoznánk hozzá; 
én láttam rosszul, hogy nem került benyújtásra, vagy másik bizottsághoz került, mert 
akkor sajnos lekéstünk erről a módosításról. Itt egy elég kemény vita alakult ki a 
parlamentben, nem szeretném, ha Boldog István nem tartaná be a szavát, hát azért 
ilyen nem fordulhat elő. Várom válaszát államtitkár uraknak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársamat, hogy ne feltételezzük bármely 

képviselőtársról (Derültség.), hogy ne lenne szavatartó, és ezt most cinizmus nélkül 
mondom, támogassuk egymás munkáját. Érdeklődöm, hogy kíván-e ébredni 
felszólalási szándék. Korózs Lajos képviselőtársam kezét figyeltem. Tordai Bence 
képviselő úré a szót, azt követően pedig adnám tovább. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót. Több témához szeretnék csak 

jelzésszerűen hozzászólni. Az egyik a bevándorlási különadó. Elsősorban a Fidesz 
környékén található offshore cégek, illetve Rogán Antal barátainak cégbirodalma 160 
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milliárd forintot nyert azon, hogy a magyar állam közel 20 milliárd forintot bukott, 
miközben sikerült ellenőrizetlen hátterű letelepedésikötvény-vásárlókat beengedni. 
Azt javasoljuk, hogy ezt a különadót a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégek és a 
kapcsolódó érdekkörökre vessük ki inkább, mintsem azt a civil szervezetek ellen 
indított támadást támogassák az adótörvények változtatásával, amit jelenleg 
terveznek.  

A másik témakör a kafetéria átalakításával kapcsolatos. Itt végtelenül 
kártékonynak látjuk, hogy olyan támogatásokat, juttatásokat, adókedvezményeket, 
amelyekre a munkavállalók már évek óta számítanak, egy tollvonással eltörölnek. 
Miközben az egyszerűsítés szándékát tudjuk támogatni, de azt, hogy ezt ilyen módon 
a dolgozók nettó jövedelmének csökkenését eredményezően lépjék meg, azt 
semmiképpen. Úgyhogy itt két opciót is ajánlok a kedves kormánypárti kollégáknak. 
Az egyik az, hogy álljanak el a kafetériának az ilyen hirtelen eltörlésétől vagy a legtöbb 
kafetériaelem adókedvezményének a megszüntetésétől. A másik lehetőség pedig az, 
hogyha ellensúlyozni akarjuk ezt a nettó bérjövedelem-csökkenést, akkor csökkentsük 
a szja-t vagy akár vigyük le nullára a 100 ezer forintig terjedő jövedelmi sávban. Ez 
nagyjából az a mérték, ami kompenzálná a veszteségért a munkavállalókat. Azt 
hiszem, ezek voltak a legfontosabbak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék esetén is meg fogom 

adni a szót. Tessék parancsolni! 
 
SZÉKELY SÁNDOR (DK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Nagyon 

köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok abból a szempontból, hogy a kafetéria, 
illetve a béren kívüli juttatás adókonstrukciójának változása esetében több mint 2 
millió ember fog rosszabbul járni, és a mi számításaink szerint ez azt jelenti, hogy 90 
ezer forintot fognak a munkavállalók elveszíteni. Ez egy kétkeresetes család esetében 
180 ezer forint jövedelemcsökkenést jelent éves szinten. Ez nem más, mint egy 
megszorítás a mi értelmezésünk szerint.  

És hiába a remény, hogy a munkáltatók ezt a bérbe be fogják építeni, teljes 
egészében ezt a nettó tartalmat biztos, hogy nem fogják beépíteni. Erre egyébként jó 
példa, hogy amikor az előző, illetve az idei évben az 5 százalékos járulékcsökkentés 
volt, akkor sem került be teljes egészében a bérbe ez az 5 százalékos járulékcsökkentés 
a munkáltatók részéről. 

Az, hogy a munkáltatók az adóemelés, illetve az adóváltozás következtében 
milyen lépéseket tesznek, az nyilvánvaló, a saját, illetve a helyi megállapodások 
kérdése, ezért mindenféleképpen átgondolásra javasolnánk ezt a törvénymódosítást. 
Nem érdemes egyébként tovább szűkíteni a kört. Tekintettel arra, hogy például egy 
nagyon jelentős része is sérül a béren kívüli juttatásnak, ez pedig az önkéntes 
biztosítási ág. Az egészségbiztosítás, illetve a nyugdíjbiztosítás. Az 
egészségbiztosítással egyébként kompenzálni lehet a mai egészségügyi helyzetet 
magánúton, a nyugdíj-megtakarítás tekintetében pedig egy jelentős megtakarítás 
lehet. Arról nem beszélve, hogy a korábbi törvények alapján a nyugdíjpénztáraknak 
megfelelő százalékban állampapírt kell vásárolniuk. Ebből adódóan egyébként az 
államháztartás is kiegyensúlyozottabb lehet.  

Nem értjük azt, hogy például a lakhatás miért fog személyi jövedelemadó 
hatálya alá esni ebben az esetben, amikor a munkáltatónak az az érdeke, hogy minél 
több munkavállaló maradjon itthon, államhatáron belül. Ezzel egyébként nagyon 
komoly, hosszú távú szerződések kerülnek veszélybe. Több cégnél egyébként 
pontosan a kormányzatnak ezen korábbi lépéséből fakadóan többen hosszú távú 
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hitelszerződést kötöttek, aminek következtében most nagyon rosszul fognak járni. 
Van olyan cég, ahol 800 munkavállalót tudtak ezzel a lakhatással foglalkoztatni.  

A diákhitelről nem is beszélve. A diákhitel egyszerűen érthetetlen, hogy miért 
fog kikerülni ebből a rendszerből, hiszen ez is a szakképzéshez, illetve az oktatáshoz 
vezethető vissza. Úgyhogy én azt kérném a tisztelt képviselő uraktól, illetve a 
jogalkotóktól, hogy fontolják meg ezt a módosítási részt, és mindenféleképpen álljon 
vissza egy olyan rendszer, ami elfogadható. Ha a későbbiekben valóban átalakulásra 
szorulna ez a rendszer, akkor azt javaslom, hogy a szociális partnereket – ugyanúgy, 
mint a munkáltatókat és a szakszervezeteket – a kormányzat vonja be az 
előkészítésbe, és akkor egy érdemi, hosszabb távú megállapodást is lehet kötni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A jelentkezési sorrendben következő Korózs 

Lajosnak szeretném megadni a szót.  
 
KORÓZS LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem számítottam arra, hogy az 

indítványomhoz az indokolásrész elhangzik, mielőtt én szót kapok. De spongya rá, itt 
nincs másról szó, kedves barátaim, mint arról, hogy éveken keresztül a 
munkavállalókat hitegették. Nincs másról szó. Itt 2,1 millió munkavállaló kap 
valamilyen kafetériajuttatást Magyarországon, és ennek van egy nagyon masszív 
eleme, a rekreáció, a pihenés, annál is inkább, mert a munkavállalók egy jelentős 
része folyamatos műszakban dolgozik, műszakos munkarendben dolgozik, és 
borzasztóan elhasználódnak ezek az emberek.  

A szakszervezeti vagyon egy jelentős része ebbe a kategóriába tartozott: 
vállalati üdülők, szanatóriumok, pihenőházakról van szó, és azt mondták ezeknek a 
melósoknak, hogy semmi baj, vagyonvesztés ugyan van, így-úgy-amúgy kézen-közön 
eltűntek ezek az ingatlanok – még a múlt hónapban is tudomásom szerint -, majd 
kafetériában meg fogjátok kapni azt a lehetőséget, ahol rekreálódhattok, ahol 
pihenhettek, ahol rendbe hozhatjátok magatokat. Na, most kérem szépen, itt 
mindenki át van verve. Mindenki át van verve.  

Csak említem önöknek, hogy a Hunguest szállodalánc ingatlanaiban Mészáros 
Lőrinc, azt hiszem, 17 olyan szállodát nyúlt le, többek között az én szülővárosomban, 
lakóhelyemen Egerben, a Hunguest Hotel Flóra, amelyik kimondottan azoknak az 
embereknek nyújtott kedvezményes pihenési és rekreációs lehetőséget, akik tényleg 
fizikai munkát végezve reumatikus betegségekkel küzdenek. Aki ismeri a helyet, az 
tudja, hogy a törökfürdővel és a reumakórházzal összeépítve funkcionál ez az 
építmény. Ez az egyik dolog.  

A másik, mert én ilyen csomagszerűen kezelem ezt a dolgot, és azért is 
nyújtottam be ezt a módosító indítványt, az egyik a rekreációhoz, a pihenéshez 
kapcsolódó indítvány. Azt én nem feltételezem, amit Bangóné képviselő asszony 
mondott, hogy talán a SZÉP-kártya majd az Orbán Viktor közelében lévő gazdasági 
vállalkozásokat fogja erősíteni, én ilyet nem feltételezem – ezt persze némi malíciával 
mondtam -, legyen itt szó Egerszalókról vagy az egri Hotel Flóráról. De egy másik 
nagyon fontos csomag a munkaerő mobilitását segítő csomag. Itt nemcsak az utazási 
kedvezményekről van szó és nemcsak a lakhatási kedvezményekről van szó. Nemcsak 
a munkavégzéshez kapcsolódó kedvezményekről van szó, legyen itt szó akár a 
mobiltelefon költségeinek átvállalásáról, hanem az látszik, hogy Magyarországon, ha 
egy 40-50 kilométer sugarú körből elmozdulunk, akkor gyakorlatilag nincs az a 
munkáltató, aki munkaerőt tudna saját számára toborozni, hogyha nem tudja 
biztosítani ezeket a feltételeket.  
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Sajnálatos módon a munkaerő mobilitása borzasztóan beszűkült 
Magyarországon, és sokszor a kormányzati intézkedések következtében szűkült be. 
Van egyidejűleg munkaerő kvázi –fölösleg, a másik oldalon iszonyatos 
munkaerőhiány, de az a fölösleg nem ott van és nem mobil, és nem tud ott munkát 
vállalni. Lásd, a hétfő reggeli napot, amikor közel ötezer közmunkásnak átminősített, 
államigazgatásban vagy a közszférában dolgozó ember került lapátra, de ne képzelje 
senki azt, hogy a Kisvárdán könyvtárosként dolgozó, ugyan kétdiplomás és nyelvet 
beszélő ember majd Tatabányán szalag melletti, mit tudom én, gépállító informatikus 
tud lenni. Nem tud lenni! Nem tud lenni, mert nem tudja megoldani ott a lakhatását, 
nem tudja megoldani a munkába járását, és még sorolhatnám.  

Tehát hiába van itt az ország egyik végében munkaerő, a másikban pedig 
hiátus, egyszerűen átjárhatatlanná válik, ha még ezt a lehetőséget is eltörlik, vagy 
elveszik ezektől az emberektől.  

A másik, meg kell hogy erősítsem az öngondoskodás intézményét. Aki ismeri 
az én politikai pályafutásomat, pontosan tudja, hogy évtizedek óta foglalkozom 
nyugdíjügyekkel. Kérem szépen, szégyen és gyalázat, ami történt ebben az országban 
az elmúlt hat évben! Szégyen és gyalázat! Én nem vagyok valami eszeveszett nagy 
híve, nem voltam eszeveszett nagy híve a magánnyugdíjpénztári rendszernek, de ha 
már van, és azt sem állítom, hogy nem kell hozzányúlni, mert pont a nyugdíjrendszer 
az a rendszer az egészségügy mellett, amihez mindig hozzá kell nyúlni. De nem ilyen 
módon.  

Ráadásul itt kérem szépen 3 millió ember 3000 milliárdos megtakarítása 
került eltapsolásra, és most mondom: én egy szót nem szóltam volna, ha ezek a 
nyugdíjak finanszírozására kerültek volna beforgatásra. De kézen-közön ez a pénz 
eltűnt. Eltűnt! Ebben személyeket meg lehet nevezni: Töröcskei Istvántól kezdve 
sorolhatnám, hogy kik voltak a legnagyobb gazemberek ebben az egész történetben.  

Kérem szépen, az egészségpénztáraknál az öngondoskodásnak egy minimális 
szintje, az önkéntes pénztárak legalább megmaradtak, bár hallom, hogy sokszor 
kacsintgattak a fideszes politikusok azokra a megtakarításokra, amelyek ott 
halmozódtak föl. Az egészségmegőrzésben és a nyugdíj célú vagy nyugdíjbiztosítási 
megtakarítások adómentessége pontosan azt a célt szolgálta, amit nem fog tudni majd 
az állam finanszírozni.  

Óriási tévedés azt képzelni bárkinek a részéről, hogy itt évtizedeken keresztül 
fennmaradhat ez a fajta felosztó-kirovó rendszer, mint ami most van 
Magyarországon. Mert kérem szépen, itt kizárólag, amikor teljes foglalkoztatottság 
volt, ésszerű volt, hogy az élőmunkára rakódó különböző terhek, legyenek ezek 
munkáltatói terhek vagy munkavállalói terhek, ebből begyűjtve, akár járulék 
formájában, akár valamilyen adó formájában, hiszen most már nem járulékot 
fizetünk, hanem adót, ebből fizetik a mindenkori nyugdíjakat. Kérem szépen, nem fog 
képződni annyi bevétele az államnak, amiből ezt finanszírozni hosszú távon tudja. És 
ez rögtön itt van. Nem mondom, hogy jövőre, de még a mi aktív pályafutásunk 
idejében be fog következni. 

Nem lesz annyi élőmunkára terhelhető bevétele az államnak, amiből a 
mindenkori nyugdíjakat ki tudja fizetni, illetve az egészségügyet a jelenleginél jobb 
színvonalon működtetni tudja. Ezért nyújtottuk be két képviselőtársunkkal ezt az 
indítványt. Én azt gondolom, mivel magam is voltam három alkalommal államtitkár, 
kérem szépen, az okos kormány nem a feszültségeket gerjeszti, hanem tárgyal. 
Tárgyal már a költségvetés koncepciójának az elfogadása stádiumában. Nem a 
költségvetés benyújtása kapcsán és nem utána, mint ahogy hallom, hogy helyettes 
államtitkár urat megkérték, hogy tárgyaljon, miközben semmilyen döntési 



 27 

kompetenciával nem volt felvértezve. Tulajdonképpen elmentek a szakszervezeti 
vezetők kávézni. De ezt előre lehetett tudni. Szégyen és gyalázat!  

És ugyanezt tudom elmondani az OKÉT-ről. Mi a fenének hívnak össze ezen a 
héten hétfőn délelőtt OKÉT-ülést akkor, amikor a költségvetés benyújtása június 16-
án megtörtént? És ha a kormánynak nincs szándéka ebben a dologban engedni, akkor 
pontosan tudjuk, hogy minden indítványt le fognak szavazni, bár most már várom az 
önök döntését, és még mindig van egy reménysugár számunkra, hogy talán legalább 
ebben a bizottságban egyetértenek az indítványommal, és támogatni fogják. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném képviselőtársam számára jelezni, hogy bár az 

előző költségvetési időszakban 1148 ellenzéki indítvány mindegyike elvérzett, azért 9 
kormánypárti indítványból 8 keresztül tudott menni, tehát a remény hal meg utoljára. 
E tekintetben viszont a megszólítottság okán az előterjesztőnek kívánom megadni a 
szót, amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel. Úgy látom, hogy igen, tessék!  

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Valóban csak nagyon röviden. Családipótlék-emelésről mit tudunk, mit 
nem. Ez egy adótörvény, természetesen mi erről különösebben nem tudhatunk.  

75 százalékos mérték a bevándorlási különadónál. Mi is ugyanabból dolgozunk, 
amiből önök, tehát nyilvánvalóan nincs másról tudomásunk. Tehát, ha nem nyújtotta 
be a képviselő úr, akkor mi sem találkozhattunk vele. 

A kafetériarendszer átalakításával kapcsolatban: Tordai Bence képviselő úrtól 
elhangzott az a kijelentés, amivel tökéletesen egyetértünk mi is, miközben az 
egyszerűsítéssel önök is egyetértenek. Ez természetesen sok helyen elhangzott, és 
amikor arról volt szó, hogy vajon ez az egyszerűsítés mit jelent, akkor az derült ki, 
mint most az összes hozzászólásból, hogy minden egyes kafetériaelem mellett 
okszerű, méltányolható érveket lehet felsorolni, és ha ezeket egymás mellé tesszük, 
akkor kapunk egy kusza, bonyolult, átláthatatlan, elképesztő adminisztrációval terhelt 
rendszert, amire ráadásul gyakorlatilag iparágak tudnak ráépülni.  

Utalványkibocsátó iparár, kafetériaszakértő-iparág és a többi, és amikor pedig 
arról lenne szó, hogy az egyszerűsítés mikéntje hogyan legyen, akkor abban pedig 
mindig azzal találkozunk, hogy éppen az a legfontosabb elem, ami mellett éppen az 
adott megszólaló kifejti a maga érvét, elnézést, tulajdonképpen azt lehet mondani, 
hogy amikor a kafetériaelemek, kafetériarendszer célzottságát néztük, akkor 
megnéztük azt, hogy ez egyáltalán hol működik. Így van, körülbelül 2 millió 
munkavállaló kap, de a másik 2 millió munkavállaló nem kap.  

Ha megnéztük, hogy milyen az átlagbérszínvonal ott, ahol adják a kafetériát, 
ott azt látjuk, hogy körülbelül kétszerese annak a bérszínvonalnak, mint ahol nem 
adnak. Tehát, ha szociális szempontokkal indokolják a kafetériarendszert, akkor a 
kafetériarendszer a kifejezetten rosszul célzott rendszer, kifejezetten rosszul célzott 
rendszer. Itt ebben a pillanatban mi valószínűleg csak vélekedhetünk arról, hogy a 
munkáltatók a nettó bérpozíciót tartják, vagy nem tartják a kafetériarendszer 
átalakításával kapcsolatban.  

Valószínűsítjük, hogy ebben a munkaerőpiaci helyzetben elég kevés 
munkáltató engedheti meg magának azt, hogy a nettó pozíciót ne tartsa. Azt 
gondoljuk, hogy a kafetériarendszer átalakítása sokkal több dimenziós tényező, mint 
ami most elhangzott. És amikor például a rekreációról beszélt Korózs képviselő úr, és 
említette ezt a lehetőséget, akkor nekem mint adóval foglalkozónak, hozzá kell 
tennem azt, hogy éppen a szakszervezeti üdülőkben való üdültetésnek a béren kívüli 
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juttatás további biztosításához ez a módosítás nem nyúl hozzá. Tehát az ugyanúgy 
megmarad, mint ahogy eddig megvolt.  

A rekreáció kérdésében a kormányjavaslat éppen hogy a SZÉP-kártya 
szerepének megtartásával ezt a fontos szeletet megtartja.  

Az öngondoskodás témánál pedig úgy gondoljuk, hogy akkor van 
öngondoskodás igazából, hogyha valóban öngondoskodás, és ehhez pedig az 
adórendszer tartalmazza azokat az emeltyűket, ami alapján ez továbbra is támogatott. 
Hiszen például az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetésekhez kapcsolódó 
adó feletti rendelkezési jogosultság változatlanul 20 százalékos mértékben ott van, 
miközben egyébként az szja törvény által meghatározott általános kulcsa 15 százalék.  

Tehát azt lehet mondani, hogy a befizetésre 20 százalékkal adó feletti 
jogosultságot kap a befizető személy, mint amit ugyanerre a jövedelemre adóként 
meg kellene fizetni, és azt is hozzá kell tenni, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztári rendszerben már meghaladja a tagi befizetés a munkáltatói befizetéseket.  

Tehát úgy gondoljuk, hogy felismerték, és helyesen ismerték fel az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárban tag magánszemélyek azt, hogy ezzel a lehetőséggel 
éljenek, ne éljenek. Szintén a hosszú távú öngondoskodást szolgálják azok az 
adórendszerben lévő kedvezmények, hogy természetesen az ezeken kívüli hozamok 
sem adókötelesek, és ez szintén nem változik a benyújtott törvényjavaslatban.  

Tehát úgy gondoljuk, hogy összességében az öngondoskodás esetében is 
megvannak azok az emeltyűk, azok a támogatások, ami alapján feltételezhető, hogy 
ennek a szintje nem fog csökkenni, sőt valószínűsíthető, hogy ezzel a lehetőséggel 
még inkább fognak élni a magánszemélyek.  

Elnézést, ennyit kellett volna - de pusztán adószakmai szempontból, hogy 
milyen másik oldali lehetőségek állnak fel - megvilágítanom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelentkezést látok Bányai Gábor alelnök úr 

részéről. Parancsoljon! 
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz) alelnök: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Csak 

pár megjegyzést Korózs képviselőtársunk megjegyzéseihez. Amit elmondott az 
alapján, először az Hunguest hotelláncot nem a Mészáros Lőrinc vette meg annak 
idején, hanem a Leisztinger Tamás és elég olcsón. Hogy tisztázzuk a kérdést. (Korózs 
Lajos: De üdültetett benne.) Na jó, bocsánat, nem átvette, nem így működött. 

A másik pedig, hogyha az igaz, hogy ennyivel rosszabbul járnak a 
munkavállalók, és ebből hasznot húz, és a 180 milliárd forint mögött önök a jelzett 
urat, illetve a miniszterelnök úr lányát látják, hogy lesz ebből nekik 180 milliárd 
bevétele, az egész szállodaláncnak nincs ennyi bevétele, tizedrésze sem, ehhez képest 
önök eléggé túllőttek a célon.  

Köszönöm szépen szakértő úrnak, illetve főosztályvezető úrnak, hogy 
elmondta, hogy mi van mögötte, és örülök annak is, hogy elmondták, hogy meg lehet 
nyugodni, és nem kell ennyire hektikussá tenni ezt a törvénymódosítást. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársamé a szó. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elmondta, hogy 

iparágak épültek a kafetériarendszerre, szeretném megkérdezni, hogy milyen 
iparágak, kik működtették ezt. Lényegében nem ezt kellene-e felszámolni és nem a 
támogatási rendszert? Mert az utóbbi 8 évben folyamatosan azt láttuk, hogy akár, ha 
a rokkantakat akarták büntetni vagy akármilyen rendszert megszüntetni, akkor  
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folyamatosan ez volt a védekezés, hogy mert visszaélések vannak a rendszerben. De 
akkor egyértelműen mindenkit büntetni kell? Nem magát azokat kellene 
megszüntetni, akik ezt működtetik, és nem azt a rendszert, ami meg alapvetően több 
millió embernek kedvezményes? 

A másik kérdésem meg az lenne, hogyha már minden kafetériát a SZÉP-
kártyán kívül megszüntetnek, az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után járó 
adókedvezmény kívánja-e a kormány emelni, mert 2010 előtt ez 30 százalék volt, 
most meg 20 százalék? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel ebben a második felszólalói körben további 

hozzászólási szándékot nem látok, de úgy látom, hogy előterjesztő úr kíván reagálni, 
ezért meg is adom neki a szót. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én megjelöltem azokat a területeket, ahol erre a kedvezményrendszerre 
rákapcsolódtak külön – lehet, hogy túlzás, hogy iparág, de mindenesetre – ebből élő 
vállalkozások. A nagy utalványkibocsátók ügyeivel önök is találkozhattak. Ennek az 
egyik kísérlete az volt, hogy ha már egyszer ezen képződnek ilyen el nem 
hanyagolható mértékű nyereségek, akkor legalább ez csapódjon le például a 
gyermekek üdültetésében és az Erzsébet-utalványrendszer ennek az ötletén alakult ki. 
Tehát igen, lehet látni. A másik, amit említeni szoktunk, gyakorlatilag olyan cizellált 
és széttartó ez a kafetériarendszer, hogy a működtetéséhez, paraméterezéséhez külön 
kafetéria-tanácsadó hálózat jön létre. Azt gondoljuk, hogy ami már egyszer ennyire 
szétburjánzó, ott már valamilyen rendet kell vágni, és egyébként teszem hozzá, hogy 
ez nem új felismerés. Szinte minden egyes kormányzati ciklusban ilyen felismerések 
vannak, több-kevesebb következetességgel ezek egyébként elindultak. Valahol azt 
láttuk, hogy gellert is kaptak.  

A 30 százalékos mérték pedig az akkori adózási környezet mellett 
értelmezhető. Abban az esetben, amikor még 40 százalékot meghaladó mértékű 
adókulcsok is előfordultak, és nem kellett ehhez sokkal több, mint az átlagjövedelem, 
abban az esetben a 30 százalék kevésbé nagyvonalú, mint amikor egyébként a 15 
százalékos általános adókulcs mellett van a 20 százalékos mértékű 
kedvezménymérték. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Összeszámoltam, 6 aktus megtételére van 

szükségünk, hogy minden szabályszerűségnek megfeleljünk ezen napirendi pont 
tekintetében. Elsőként kérdezem az előterjesztőt, hogy a HHSZ 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről mi az álláspontja. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): A megfelelést támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjaihoz fordulok, hogy ezt a megfelelést elismerik-e. Aki 

igennel szavaz? (Szavazás.) 10 igen. Ki szavaz nemmel? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 fő. Elismerte a bizottság a megfelelést. 

Ezt követően kerül elénk a kiosztott anyag 2. oldalán található 2. 
háttéranyagpont-sorszámon futó Tóth Bertalan, Harangozó Tamás, Korózs Lajos és 
Bangóné Borbély Ildikó által benyújtott módosító javaslat, amit több alkalommal 
említettünk az utóbbiakban. Az előterjesztő álláspontját kérdezem először. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.  
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ELNÖK: Most fordulok bizottsági tagtársaimhoz: ki az, aki támogatja ezt a 

javaslatot? (Szavazás.) 4 markáns igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
legalább ilyen markáns elutasító szavazatot látok, így tartózkodási próbára nincs is 
szükségünk, ez a javaslat elvérzett. 

Két feladatunk van még hátra: egyrészt döntenünk kell a részletes vita 
lezárásáról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a lezárást. (Szavazás.) Egyhangú döntés 
született.  

Illetve hátra van még a részletes vitáról szóló jelentés elfogadása. Kérdezem, ki 
az, aki elfogadja? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem fogadja el? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett fogadtuk el. E tekintetben ezt a 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm mind az előterjesztő, mind pedig az államtitkár 
urak és munkatársaik érdemi részvételét a szakmai vitában.  

Egyebek 

Mai bizottsági ülésünkön egy ötödik, nagyon rövid napirendi pont van hátra, 
ez az egyebek, melynek keretein belül szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, 
hogy a nyári rendkívüli ülésszakban ez volt az utolsó ülésünk, ha olyan váratlan 
esemény nem következik be, aminek még a lehetőségéről sem tudok. Ehhez 
kapcsolódva kérem képviselőtársaimat, hogy az őszi ülésszakra vonatkozó 
munkatervhez küldjék meg a javaslataikat, de ezt szeptember 15-ig elégséges, ha 
megteszik. 

Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat kérésre arról is, hogy a Képviselői 
Információs Szolgálat rendszeresen készít sajtófigyeléseket a vállalkozásfejlesztés 
témakörében, melyet a bizottsági titkárság az őszi ülésszaktól kezdődően megküld a 
bizottság tagjainak, tehát további érdemi és minőségi segítséget kapunk a 
munkánkhoz.  

Az ülés berekesztése 

Végezetül pedig szeretném megköszönni az eredményes és színvonalas 
szakmai munkát. Azt a kellő szakmai visszafogottságot, amelyet a politika viharaiban 
ez a bizottság azért szerintem testületileg meg tudott jeleníteni. Ez célom volt a 
bizottság elnöklésének átvételekor. Köszönöm szépen, hogy ebben partnerekre 
találtam.  

A nyári időszak tekintetében a szeptemberi viszontlátásig pedig jó pihenést és 
ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


