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Napirendi javaslat  
 
1. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6351. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
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Molnár Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
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Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
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Helyettesítési megbízást adott 

Gelencsér Attila (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Ovádi Péter (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

  Vásárhelyi Pál bizottsági munkatárs 
 

Meghívottak 

Besesek Botond helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 3 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, kedves meghívottainkat a bizottság ülésén, 
a sajtó munkatársait is egyben, hogyha vannak itt ilyen minőségben vendégeink. A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Első feladatunk a határozatképesség megállapítása. Kollégáimmal való 
egyeztetés során arra jutottunk, hogy - ahogy látható - nyolc fő személyesen van jelen, 
viszont, amit nem látunk, három képviselőtársunk eseti képviseleti megbízással vesz 
részt - nagy idézőjelben értve - az ülésen. Így tehát határozatképesek vagyunk. 

A napirend elfogadása tekintetében kell határoznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki elfogadja a kiküldött napirendet abban a formában, 
ahogy azzal találkoztak. Kérem, határozzunk! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú 
döntéssel a bizottság elfogadta a napirendet.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/6351. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Így nem visszaélve vendégeink türelmével, át is térünk az első napirendi pontra, 
amely az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitája. Mindez a HHSZ 44-45. §-a alapján történik és a 
T/6351. számon fut. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében jelen lévő Besesek 
Botond helyettes államtitkár urat és Szatmári László főosztályvezető urat, a 
Pénzügyminisztérium részéről. Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban 
tárgyaljuk, mivel módosító javaslat jelenlegi tudomásom szerint nem érkezett, és a 
bizottság nem kíván saját módosítási szándákot megfogalmazni. Legalábbis hozzám 
ilyen szándék nem érkezett. Először az előterjesztő képviseletében helyettes államtitkár 
úrnak adom meg a szót, amennyiben van kiegészítenivalója az elhangzottakhoz. 
Parancsoljon!  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nincsen 

kiegészítenivalóm. Talán annyit hozzáfűznék, hogy a törvényjavaslat véleményünk 
szerint megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, ez az a kulcsmondat, aminek birtokában tovább 

tudunk haladni. Ilyenkor fordulok képviselőtársaimhoz a tekintetben, hogy van-e 
bárkinek kérdése, hozzáfűznivalója az előttünk fekvő indítványhoz. (Nincs jelentkező.) 
Emelkedő kezet nem látok, ily módon megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e 
reagálni bármilyen formában a további elhangzottakra. Parancsoljon!  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, 

nem.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ily módon már csak a határozathozatalra 

van szükségünk. Kérdezem, hogy ki támogatja a részletes vitára való bejelentkezést. 
(Szavazás.) 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással elfogadtuk. 
Ezzel a napirendi pontot lezárom. Mielőtt lezárnám, döntenünk kell a részletes vita 
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lezárásáról. Ki az, aki támogatja a részletes vita lezárását? (Szavazás.) Úgy látom, itt 
már egyhangú döntés született.  

És ki az, aki támogatja a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását? (Szavazás.) 
Itt újfent 7 igen szavazattal és 4 tartózkodással most már lezárhatjuk ezt a napirendet. 
Megköszönöm helyettes államtitkár úr és főosztályvezető urak közreműködését.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Át is térhetünk a második napirendi pontra. Igyekszem lassan felvezetni 
mindezt, hogy a székekben a csere megtörténhessen. A második napirendi pont 
tekintetében Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerülhet sor a HHSZ 44-45. §-a alapján. A javaslat a T/6322. számon 
fut. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében az időközben helyet foglaló dr. Berczik 
Ábel helyettes államtitkár urat, sokadszor köszöntöm, de ugyanolyan tisztelettel, mint 
a korábbi alkalmakkor és Kajdi László vezető főtanácsos urat, a Pénzügyminisztérium 
részéről. Legmélyebb tiszteletem. 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 nincs lehetőség. 
A bizottságnak a részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló 
jelentés fogja tartalmazni. A részletes vitában az általános vitában elhangzottakat, mint 
ahogy minden évben kiemeljük, nem lehet, nem szabad megismételni. A HHSZ 95. § 
(2) bekezdésének megfelelően az esetleges kisebbségi véleményeket függelékként kell 
majd csatolni a részletes vitáról szóló jelentéshez, melyeket aláírva, legkésőbb holnapi 
napon 9 óráig kell eljuttatni a bizottság titkárságára. Az írásba foglalt bizottsági és a 
kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a bizottsági vitában 
bármely részről elhangzottak. Erről a HHSZ 117. § (3) bekezdése rendelkezik. A 
részletes vita az egyéb törvényjavaslatokhoz hasonlóan pedig két szakaszban zajlik. A 
részletes vita első szakaszában lényegében arról határozunk, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a HHSZ 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, azaz a 
törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. Ezek kapcsán először helyettes államtitkár 
úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a vendégeket. Az 
előterjesztő álláspontja szerint az előttünk fekvő T/6322. számú törvényjavaslat, 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről mindenben megfelel az 
Alaptörvényből eredő formai és tartalmi követelményeknek, az államháztartási 
törvényben előírt követelmények és határidők betartásával készült, illeszkedik a 
jogrend egységébe, a nemzetközi és európai uniós jogi kötelezettségeknek is 
mindenben megfelel, valamint köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium 
közreműködésének is, a jogalkotás szakmai követelményrendszerét is kielégíti. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr érdemi hozzászólását. A bizottsági 

tagtársaimhoz fordulok a tekintetben, hogy a megfelelést illetően van-e bárkinek 
észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, a bizottság elnöke kíván 
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átvedleni képviselői minőségébe, egyetlen mondat erejéig. Szeretném megjegyezni, 
hogy bár az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelmények tekintetében nem 
áll módomban vitatkozni, ugyanakkor a jogalkotás szakmai követelményei 
tekintetében kénytelen vagyok a törvényjavaslat egészét illetően, hiszen az mind a 
tervezhetőséget nélkülözi, zárszámadás híján lehetetlenné teszi a korábbi időszakokkal 
való érdemi összehasonlítást, és azt is el szeretném mondani, hogy a nemzetközi n-2 
szabály nem érvényesülése sokadik évben tetten érhető a javaslat tekintetében, ami 
annak szakmai minőségét legalábbis erodálja. A képviselő számára nemcsak a 
tervezhetőséget, de az összehasonlíthatóságot sem feltétlenül teszi lehetővé, ily módon 
saját közösségem részéről a megfelelés tekintetében nem tudom hozzájárulásomat 
kifejezni. Kérdezem, hogy bárki másnak van-e hozzászólási szándéka a megfelelés 
kapcsán. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen, így a következő feladatunk határozni 
arról, hogy képviselőtársaink a megfelelést kimondják-e. Ki az, aki kimondja, hogy a 
HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés fennáll? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül a határozat megszületett. 

A részletes vita második szakasza tekintetében pedig javaslom, hogy a HHSZ 45. 
§ (1) bekezdése alapján a módosító javaslatokat a kiosztott háttéranyag pontjai 
sorrendjében tárgyaljuk, mert az egymással összefüggő háttéranyagpontokról egy 
szavazással döntünk, ha ehhez hozzájárulnak bizottsági tagtársaim. És kérdezem az 
előterjesztőt is, hogy egyetért-e ezzel a javaslattal.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen, 

egyetértek, hogy ebben a sorrendben tárgyaljuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek megfelelően kezdjük el akkor a javaslatok 

tárgyalását. Biztos, hogy nem lesz hosszú ez a munkafolyamat, ezt ígérhetem, nem csak 
bizottsági tagtársaknak, de a kedves vendégeknek is. A háttéranyagpont sorszáma 
tekintetében úgy látom, hogy a 10-essel kell kezdjünk, Tordai Bence, Párbeszéd, 
képviselő úr módosítójáról van szó, ez a T/6322/664/1. sorszámon fut. A közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló törvény illetményalapján kíván változtatni. Kérdezem, hogy 
kívánja-e indokolni a javaslatát röviden. Amennyiben nem, kérdezem, hogy bárkinek 
van-e hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Érdeklődöm a tárca álláspontjáról.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Nem tudjuk támogatni a javaslatot.  
 
ELNÖK: Ezt a pontos orientációt köszönjük. Ily módon, ha nincs hozzászólási 

igény, akkor határoznunk kell erről a javaslatról. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 4 igen, 7 nem szavazat mellett ez a javaslat elvérzett.  

Következő javaslat tekintetében kissé kellemetlen helyzetbe kerül a bizottság 
elnöke, hiszen Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő javaslatáról kell határoznunk. Ez a 
módosító a T/6322/591/1. sorszámon fut, és az országos szociális bérlakás programra 
különítene el egy bizonyos összeget. Érdeklődöm helyettes államtitkár úr felé fordulva, 
hogy mi a tárca álláspontja.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): Nem tudjuk 

támogatni a javaslatot.  
 
ELNÖK: Értettem. Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e valaki 

véleményt kifejteni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy nincs más dolgunk, 
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mint szavazni erről a javaslatról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 támogató szavazat 
mellett, 7 nem ellenében nincs szükség tartózkodási próbára. Ezzel ezt is 
megtárgyaltuk. 

A következő javaslat tekintetében az összefüggést kimondhatjuk, tehát külön 
szavazásra az 1301. sorszámú módosító tekintetében nincs szükség. Ily módon pedig a 
bizottság előtt nem is fekszik több olyan javaslat, amelyről ebben a tárgykörben 
határozni lehetne.  

Most jött el viszont az a pont, amikor a kisebbségi vélemények ismertetésére van 
lehetőség. Szeretnénk jelezni, hogy amellett, hogy itt szóban az ismertetés megtörténik, 
holnap reggel 9 óráig a bizottság titkárságára mindezt írásban és aláírt formában is el 
kellene juttatni annak érdekében, hogy a függelékben mindez megjelenhessen. 
Képviselőtársaim felé fordulok. Alelnök úr jelzését már láttam, meg is adom a szót. 
Parancsoljon!  

 
MOLNÁR GYULA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Kisebbségi véleményt kívánunk benyújtani a 
házszabály szerint a frakció nevében. Nagyon röviden megpróbálom, nem fogom 
felolvasni, kímélem az idejüket, de megpróbálom felvillantani azokat a kulcspontokat, 
amik ebben a kisebbségi véleményben szerepelnek, és majd nyilván a benyújtás a 
megfelelő időben meg fog történni.  

Szóval az egyes számú állításunk továbbra is az, amit elmondtuk a vita minden 
egyes szakaszában az elmúlt években, hogy egyáltalán nem tekintjük sikernek meg 
örömnek azt, hogy évközben van költségvetése Magyarországnak, hiszen úgy 
gondoljuk, hogy nem lehet úgy megalapozott költségvetést elkészíteni, hogy a 2019. évi 
tényszámokkal nem vagyunk tisztában. Tehát ez ebből a szempontból egy több 
tételében és több elemében levegőben lógó költségvetés. Ez azt eredményezi, amit jól 
látom, hogy erősen vonzódik a kormány hozzá, hogy kevésbé parlamenti 
felhatalmazással nyúljon hozzá a költségvetés kulcstételeihez, hanem sokkal inkább 
rendeleti módon kormányozzon. Ez egy filozófia, ami arról szól, hogy önök szeretik, ha 
minden centralizálódik, és a kormány többlethatásköröket kap. Mi meg úgy gondoljuk, 
hogy vannak olyan elemei a világnak, és ilyennek tekintjük a költségvetés módosítását, 
amihez érdemes, és szükséges a parlamenti kontroll, ami jelenleg nem áll 
rendelkezésre. 

A második tétel, amit szeretnék felvillantani, ez egy visszatérő vita, nem akarok 
én gazdaságfilozófiai vitába bonyolódni, hogy amikor szalad a szekér, akkor érdemes-
e spórolni arra az időre, amikor nehezebb lesz a helyzet. Az elmúlt években egyébként 
ezt pont én mondtam el a parlamenti vitában is. Egy meglehetősen jó klímájú világban, 
amikor alacsony energiaárak voltak, amikor voltak külső források, egy túlzott 
növekedési pályára állítás, egy, állandóan a növekedést a középpontba állító, és a 
következő időszakra nem takarékoskodó költségvetési filozófia, úgy gondoljuk, hogy 
megbosszulhatja magát.  

Az elmúlt években azt láttuk, hogy a környező országok többsége készül egy 
olyan helyzetre, amit, tudom, hogy önök soha nem fognak válságnak nevezni, és soha 
nem fognak megszorításnak nevezni, majd a kommunikációs zsenik ki fogják találni a 
megfelelő szavakat, de óhatatlanul a világban elkövetkezik egy adott pillanat, amikor 
nehezebb vagy hát, bizonyos szempontból bizonytalanabb költségvetési időszak van. 
Erre, még egyszer mondom, több ország időben készült. Önök mindig azt mondták, 
hogy erre nincs szükség, hiszen olyan növekedési pályán vagyunk, ami magától 
megtermeli ezt. Most úgy látjuk, hogy megtörtek, és erre az óvatos költségvetési pályára 
terelték a költségvetést, miközben még egyszer mondom: ezt a részét üdvözöljük, 
összességében azt nem, hogy az elmúlt években ezt nem tették meg.  
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Ahogy fogalmaztunk az általános vitában, ez a költségvetés jövőellenes, és itt 
négy dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy továbbra is azt látjuk, hogy az 
oktatásra arányaiban 2020-ban kevesebb fog jutni, és azt látjuk, hogy a bérek, a 
megbecsülés részében sem a pedagógusok, sem a diákok, sem a hallgatók, sem a jövő 
generációi nem kaphatnak semmilyen biztatást a költségvetés kapcsán. Ugyanúgy azt 
látjuk, hogy az egészségügy rendszerszintű problémáit semmilyen formában nem 
kívánják kezelni. Nyilván vannak, ha jól látjuk, felületi próbálkozások, ezek sokkal 
inkább a beruházásokban testesülnek meg, és ugyanígy nem a strukturális 
átalakításban és ugyanúgy nem a szükséges és elengedhetetlen béremelésekben.  

A közalkalmazottak az elmúlt tíz év alatt gyakorlatilag az ígéreten kívül érdemi 
és komolyabb emelést semmilyen formában nem kaptak. Azt mondta a 
pénzügyminiszter, hogy a biztonság költségvetése, a három jelző közül a biztonság az 
egyik. Szeretném elmondani, hogy sokkal inkább a fegyverbeszerzés költségvetése, 
mint a biztonság költségvetése, tehát a növekedés jelentős részben arról szól, hogy 
hogyan, miképpen lehet a vélhetően Orbán-Trump-alkut kielégíteni, hogyan, 
miképpen lehet azokat a fegyvereket beszerezni, amit Magyarországra kényszerítettek, 
és egyáltalán nem szól semmilyen formában a rendvédelmi alkalmazottak 
fizetésemeléséről és a körülmények javításáról.  

Negyedik: egymillió munkahelyről beszéltek 2010-ben. Fogy az idő. Úgy látjuk, 
hogy már csak egy esztendő van, ez a költségvetés, amit most el fognak fogadni, ennek 
a költségvetésnek kell biztosítani a maradékot. Meg fogják ezt oldani, gondolom, 
kommunikációs szempontból. Látjuk a szövetkezeti törvénynél lévő próbálkozások 
többsége is valószínű, erről szólhat. De a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem 
vádolható elfogultsággal, mármint negatív elfogultsággal önök felé, ő maga is azt vallja, 
hogy 850 ezer új munkahely lett, tehát itt még 150 ezer munkahely hibádzik. És ebben 
a bizottságban azért sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy sokkal nagyobb 
probléma lesz most már a munkaerőhiány, a strukturális munkaerőhiány, amely akár 
regionális, akár pedig szakmákban fölvetődik.  

Tehát valószínű, hogy sokkal inkább ezzel kell a következő években foglalkozni, 
és itt jön a szakképzés, amiről szintén szólni kell. Továbbra is úgy látjuk, hogy a 
hangzatos lózungokon kívül az, hogy létrehozták az új szakképzési rendszert, hogy 16 
évre csökkentették a kötelező iskoláztatást, ezek semmilyen formában nem javították 
azt a fajta helyzetet, ami alapján a munkaerőhiányt a szakképzés oldaláról érdemben 
lehetett volna befolyásolni. Az idei évi költségvetés szintén semmilyen formában nem 
javít, úgy látjuk a szakképzés helyzetén sem. Többletforrást, többletlehetőséget nem 
teremt. 

Hatodik és egyben az utolsó, az államigazgatással kapcsolatban. Azt látjuk, hogy 
ezen a területen csak a saját káderek megbecsülése zajlik. A kafetériajuttatás kerete 
kilenc éve változatlanul 200 ezer forint, a közalkalmazotti illetménypótlék 
számításalapja kilenc éve változatlan, 20 ezer forint/hó, és a közszolgálati 
tisztségviselők illetményalapja szintén kilenc éve változatlan, 38 650. Szerintem nincs 
ma olyan közszolgálati dolgozó, leszámítva a kiemelt pártkatonákat a 
minisztériumokban, akik tudják, hogy melyik életpályamodell alapján fogják az ő 
következő éveit meghatározni. Tehát az a kör, aki összességében vállán tartja 
Magyarországot, bizonyos szempontból viszi a kormányzást, azok sem nagyon tudnak 
tervezni a következő évekre. Ez tehát az általános vélemény, hat pontban igyekeztem 
összefoglalni, írásban be is fogjuk nyújtani, és ennek alapján értelemszerűen világos az 
álláspontunk, hogy nem fogjuk tudni támogatni a költségvetés elfogadását. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a precíz és rövid összefoglalót. Az udvariasság 
jegyében alelnök úrnak adnám meg a szót a többségi vélemény tekintetében. 
Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Így 

lehetőségem van némileg reagálni alelnök úr fölvetésére is. Mielőtt itt részletesen 
belemennék, megpróbálom összefoglalni a többségi véleményt, annyiban hadd 
reagáljak, hogy kifejezetten üdvözlendőnek tartjuk azt, hogy jó néhány éve 
gyakorlatilag a tavaszi ülésszak végén elfogadásra kerül a jövő évi költségvetés. Hiszen 
ez mindenki számára, legyenek családok, vállalkozások, sokkal tervezhetőbbé teszi az 
előttük álló időszakot. Nem beszélve arról, hogy jómagam, aki tizenegynéhány éve 
parlamenti képviselő, még élénken emlékszem olyan időszakra is, amikor sajnos, 2010 
előtt évközben történtek jelentős adómódosítások, teljesen tervezhetetlen volt a terhek 
és a különböző fizetendő járulékoknak a tervezése a vállalkozások számára, igen 
megnehezítette a helyzetet. Tehát ehhez képest letisztult és évek óta jól működő dolog.  

Én értem azt a felvetést, hogy tartalmaz rizikót természetesen az, hogy egy 
költségvetést nem a szokásos őszi időszakban fogadunk el, hanem a tavaszi időszakban, 
de az említett előnyök mellett azok a kockázatok, amelyeket itt említettek, szerencsére 
a viszonylag precíz tervezés miatt nem igazolódtak vissza az elmúlt években, és rendre 
elmondható, most nem akarok hosszabb vitát nyitni, de gyakorlatilag a különböző, 
mind belföldi, mind külföldi gazdasági elemzők általában sokkal kevésbé találták el a 
reálgazdasági folyamatokat, mint maga a költségvetést készítő PM az elmúlt 
időszakban. Tehát bízunk, hogy ez a tervezés a 2020. évi költségvetésre is igaz, és 
minden, egyébként rizikófaktor mellett viszonylag szilárd alapokon nyugszik.  

Reagálnék arra is, hogy jövőellenes vagy nem jövőellenes. Nem mennék bele 
számháborúba, de gyakorlatilag - ez talán az általános vitában elhangzott, hogy - egész 
egyszerűen az úgy, abban a formában, hogy kevesebb pénz lenne oktatásra, 
egészségügyre vagy akár kutatás-fejlesztésre, nem igaz. Tízmilliárdokkal több van 
tételesen az összes ilyen területre. És a jövőellenességre is az a válaszunk, hogy mi azt 
gondoljuk, hogy a magyarság jövője általános értelemben a megszületendő magyar 
gyermekekben rejlik és a családokban, és a költségvetés éppen arra hivatott, hogy 
segítsen mindenkit hozzá ahhoz, akit esetleg anyagi okok tántorítanak el a 
családalapítástól vagy a gyermekvállalástól, hogy ezt ne kelljen megfontolás tárgyává 
tenni, és a gyermekek születhessenek meg.  

A honvédelembe nem mennék bele részletesen, itt mondhatnám azt, hogy 
nemzetközi kötelezettségek terhelik Magyarországot NATO-tagságával a tekintetben, 
hogy mennyit kéne költeni egyébként a haderő fejlesztésére éves szinten, amit nagyon 
hosszú idő óta nem tesz meg Magyarország, teszem hozzá, nemcsak 2010 előtt nem tett 
meg, hanem még egy ideig utána sem. Tehát ezt a hiányt próbáljuk pótolni. Ezt külön 
háttéralkunak titulálni, azt gondolom, hogy nem teljesen helyénvaló. Nemzetközi 
kötelezettségek és az ország védelme ezt egyébként indokolja. 

Visszatérve konkrétan a dolgokra, mi azt látjuk, hogy a 2010 óta készült 
költségvetések sorába jól illeszkedik ez a költségvetés annak a pozitív összefüggésében, 
hogy Magyarország egy stabil pénzügypolitikát, egy felelős költségvetési gazdálkodást 
folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartási hiányt, az államadósságot egy 
csökkenő pályán tudhatjuk, és az Európai Uniót jelentősen meghaladó tartós gazdasági 
növekedésre rendezkedett be. A munkanélküliség nagyon pozitívan, gyakorlatilag 12 
százalékról 3-4 százalék közé esett le, ami Európa 3-4. legalacsonyabb 
munkanélkülisége, és ezeket a pozitív folyamatokat erősíti egyébként a ’20-as 
költségvetés is.  
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Említettem, a legfőbb fókuszban a családok vannak, és azon belül is a 
gyermekvállalás anyag feltételeinek biztosítása.  

A foglalkoztatás bővülését itt többen említették, ez értelemszerűen a 
vállalkozások versenyképességének javítását keresztül érhető legjobban tetten, és erre 
jó néhány javaslat és forrás rendelkezésre áll 2020-ban. 

A költségvetés hiánya valóban az az Európai Unió számára is mértékadó 3 
százalék alatt van jelentősen, és mondanám azt, hogy már közelít a nullához, ami újabb 
gazdaságtörténeti forduló, pozitív értelemben fordulópont lehet a magyar gazdaság 
számára. Ugyancsak a béremelési és adócsökkentési politika eddigi elemeit erősíti a 
költségvetés, és ez alapvetően a munka alapú társadalom létrehozására irányuló 
törekvések számára az egyik legkézenfekvőbb megoldás. 

A munkahelyteremtő és -megtartó képesség, jövedelemtermelő és 
versenyképesség megtartása, azt gondoljuk, hogy a költségvetésen keresztül a magyar 
vállalkozások számára perspektivikus 2020-as lehetőségeket mutat.  

Mindezen eredmények origójában lényegében az látszik, hogy az egyik 
legdinamikusabban növekvő gazdaság volt legalábbis 2018-ban és 2019 elején a 
magyar gazdaság, ezt szeretnénk megtartani, és ennek a költségvetési lábait látjuk is a 
benyújtott javaslatban. És az egésznek, ahonnan indultam, hogy keretbe foglaljam, az 
előre látott tervezés is része, és ezért mi ugyanúgy, ahogy az előző években, jónak 
tartjuk azt, hogy már itt a nyár elején tudjuk tárgyalni a jövő évi költségvetést, és ennek 
eredőjeként természetesen támogatni is fogjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, felmérvén a 

hozzászólási igényeket. Amennyiben nem, úgy a sor végén a bizottság elnöke is 
ismertetné közössége álláspontját, hangsúlyozva, hogy nagyon röviden, hiszen 
senkinek a türelmével nem kívánok visszaélni, de a költségvetés értékelése 
tekintetében szeretném elmondani, hogy az n-2 szabály nem érvényesülése nemcsak 
egy számszaki vagy számviteli problémakör, hanem bizony a képviselőtársak számára 
az egész költségvetés értékelhetőségét nehezíti meg. A zárszámadás hiánya, tehát a 
korábbi időszak tényszámai érvényesülésének ismerete, ennek hiánya pedig egészen 
pontosan a családtámogatási formák tekintetében is problémákat vethet fel, hiszen 
példának okáért az elhíresült babaváró támogatások kapcsán vagy megszületett 
gyermekek számától függő támogatások kapcsán igen nehéz tervezni megszületett 
gyermekek számának ismerete nélkül.  

Nagyon sajnálom egyébként, hogy a demográfiai mutatók tekintetében, ami a 
legfontosabb a tervezési alapot illetően, Magyarország kivétel nélkül negatív irányba 
indult el, és itt egyáltalán nem az élveszületések számát szeretném számonkérni 
bármelyik kormányzaton, hiszen ez egy nagyon hamis, ál érv lenne, hiszen egy szűkülő 
bázis tekintetében, amikor a szülőképes korú hölgyek száma folyamatosan csökken, az 
élveszületések számának növekedését várni egy politikai bohózat lenne, nyilván nem 
lenne egy komoly érv. Ugyanakkor a termékenységi arányszám, bár minimális 
mértékben történő, de csökkenése, és a különböző mutatók, főleg a halálozások 
számának, úgy gondolom, hogy elkerülhető növekménye egyértelműen azt mutatja, 
hogy a kormányzat családtámogatási eszközei szelektív módon működnek: a felső 
középosztálytól jellemzően fölfelé hasznosulnak. Vagy ha egy átlagfizetési szinten vagy 
az alatt is elérhető, akkor ott bizony korlátozottan érhető el a kedvezménytömeg.  

Egyetlen példát kiemelve: a CSOK, amellett, hogy támogatom, támogatásának 
felvételével együtt most egy lakásnak az ára és az elérhetősége sokkal nehezebb, mint 
két évvel ezelőtt CSOK nélkül. Tehát jelen pillanatban a teljes CSOK-os 
kedvezménytömeget Budapesten igénybe véve, még a hozzátett önrész is magasabb 
összeget tesz ki, mintha két évvel ezelőtt CSOK nélkül vettünk volna egy ingatlant a 
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fővárosban. Tehát egyértelmű, hogy olyan piaci mozgások mutatkoztak az ingatlanárak 
tekintetében, főleg az albérleti díjak tekintetében, amelyek kormányzati beavatkozásért 
kiáltanának. Az ezt illető módosító javaslatokat letettük az asztalra, pontosan azért, 
hogy ez egy jövőt építő költségvetés lehessen. Ezen módosító javaslat sorsa ismert. A 
Jobbik több mint 550 módosító javaslatot tett le az asztalra, ez néhány darabbal több, 
mint a tavalyi évben, igen nehéz elképzelni, hogy ezek között ne lenne értelmes javaslat, 
elgondolás, elfogadván azt is, hogy politikai nézetkülönbségek vagy filozófiai 
különbségek állnak fenn, de mondjuk, a lombikbébi program - várólista és óriási anyagi 
terhek nélküli támogatása -, úgy gondolom, hogy össznemzeti érdeket képviselne. 
Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ez sem ment át a szűrőn, tehát még vitára sem 
juthatott el.  

Ugyanígy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy aki lakáscélú előtakarékosság 
állami támogatásával gyűjtötte össze, mondjuk, a CSOK-hoz szükséges önrészt, annak 
mit javasol Magyarország kormánya most, amikor semmiféle lakáscélú 
előtakarékosság támogatása nem merül fel. Nyilván az a lakáslottó-konstrukció, ami 
ehelyett bejönni látszott, talán senki által nem nevezhető sikerterméknek, legalábbis az 
általános vita során egyáltalán nem merült fel.  

Vitatkozhatnánk gazdasági mutatókról, az államadósság mozgásairól, ami ugye, 
nominálisan, folyamatosan nő. A kinövés lehetősége, tehát az, hogy kinője a magyar 
gazdaság mindezt, nem látszik, már nem is mondják ezt kormánypárti államtitkárok. 
Tehát az indoklásokból ez szép lassan elmaradt, elporladt, ugyanakkor kétségtelen, 
hogy százalékos viszonyítási alapon találunk olyan mutatót, amelynek értelmében ez 
csökkenő tendenciát mutat. Én ennek egyébként örülök, azt nem látom, hogy ezt a 
nagyságrendileg ezermilliárdos évenként terhet hogyan tudja majd levetni magáról a 
magyar gazdaság hosszú távon, akár 20 vagy 30 éves távlatban. 

A magyar bérszínvonal sem ad okot hatalmas örömre, hiszen, ha megvizsgáljuk 
a magyar órabéreket, akkor egy 2018-as összesítésben azt találtam, hogy 9,2 euróra jön 
ki átlagosan egy magyar dolgozónak az órabére, ami a második legalacsonyabb érték 
az egész Unión belül.  

Összefoglalva, örülök a GDP-adatoknak, örülök a kedvező gazdasági 
mutatóknak, de mindezek egy nagyon alacsony bázisról történő, tehát relatíve 
könnyebb elmozdulást feltételeznek, mint ahogy, mondjuk, a német gazdaság 
elmozdulhatna fölfelé. És azt is jegyezzük meg, hogy az a célpont, ahova elértünk ezen 
mutatószámok alapján, a bérszínvonal tekintetében még mindig a legutolsók között 
található Európában.  

Azt is szívesen venném, ha a munkaerőpiaci lyukak betömködése érdekében 
nem idegen munkások tömegét hozná be Magyarország kormánya, nem importálná a 
munkaerőt Magyarországra, mint ahogy most teszi a gazdaságvédelmi akciótervvel és 
az ebből következő költségvetési javaslatával, hanem sokkal inkább kezdene valamit 
azzal a 600 ezer magyar inaktívval és feketegazdaságba kényszerült honfitársunkkal, 
aki mobilizálható lenne álláspontom szerint. Tehát van még itt beeső erőforrás, amely 
kihasználatlan. 

Nagyon szívesen láttunk volna legalább kiszólás jegyében valamit arról, hogy a 
GDP-n kívül milyen mutatószámot tud használni, elképzelni, értelmezni a kormányzat. 
Nem várom el, hogy egy HDI, egy emberi fejlettségi index alapján mérjük a magyar 
folyamatokat, de örülnék neki, ha lennének olyan mutatószámaink, amelyek 
tartalmazzák az egészségügyhöz való hozzáférés milyenségét, az oktatás színvonalát, 
annak egyébként költséghányadát, tehát hogy mennyiben fizetős. Jelen pillanatban 
egyetemi tanulmányokat nem tud szegénysorból származó magyar ember elvégezni 
vagy csak óriási szerencsével. És hát a lakhatás költségeit sem integrálták a magyar 
bérszínvonalba, most már több évtizedes távlatban.  
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Tehát a GDP-adatoknak örülök, nincsen vita közöttünk, ezek impozáns adatok, 
és bár nem a magyar gazdaság, a nemzetgazdaság teljesítményéről árulkodnak, hanem 
leginkább az itt működő multicégek teljesítményéről, azért örüljünk annak, ami 
pozitív.  

Viszont nagyon szívesen látnék adott esetben egy NDP-t, egy tisztított adatsort, 
és ha nem is magát az emberi fejlettségi indexet, de valami hasonló mutatószámot, 
amely nem csak magáncégek által összesíti azt, hogy Magyarországon milyen a 
mindennapi élet minősége és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége, 
hanem bizony lenne ennek kormányzati háttere. Ez ugyanis egy legitim vitaalap 
lehetne, és ha ez létrejönne, sokkal könnyebben tudnám támogatni azt a költségvetési 
törvényjavaslatot, amelyet így, ebben a formában nem áll módomban az említett 
hiányosságok miatt. Köszönöm a figyelmet.  

Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e még bárki kisebbségi véleményt 
megfogalmazni. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nem. Ezt követően már csak a 
döntés van előttünk. Kollégákhoz fordulok, itt sem ébredt semmilyen további igény. 
Tehát további határozathozatalra nincs szükségünk, a részletes vita lezárásáról 
azonban igen. Tehát kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a részletes vita 
lezárását támogatja. (Szavazás.) 11, egyhangú szavazással lezártuk a részletes vitát. 
Szokásunkhoz híven ehhez kapcsolódik a részletes vitáról szóló jelentés elfogadása. 
Kérem, határozzunk erről is. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen, 2 
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentés is elfogadásra 
került ezen a bágyadt, nyári napon. Így ezt a napirendi pontot lezárhatom, amellett, 
hogy köszönöm szépen a megjelentek aktív közreműködését, figyelmét és türelmét, 
egyben további szép napot kívánok mindannyiuknak.  

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontunk van már csak hátra, amelynek keretein belül 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a nyári rendkívüli ülésszakban várhatóan ez 
volt az utolsó ülésünk. 

Az ülés berekesztése 

Végezetül pedig szeretném megköszönni az eredményes, színvonalas, szakmai 
munkát, a várhatóan szeptemberben bekövetkező viszontlátásig. Azt is szeretném 
megköszönni, hogy ez a bizottság alapvetően egy szakmai jellegű diskurzust folytató 
bizottság maradhatott. Szeretnék kellemes pihenést, feltöltődést kívánni és ami a 
legfontosabb, jó egészséget mindannyiunknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 47 perc.) 

 
 
 
 

Z. Kárpát Dániel 
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