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A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérő l szóló 2015. évi C. törvény
végrehajtásáró l

szóló törvényjavaslat
(T/17578 szám )

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45 . §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a tőrvényjavaslatnak a HHSZ 92 . § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelöl t
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44 . § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek .

Mivel módosító javaslat nem került benyújtásra és a bizottság sem fogalmazott meg módosításr a
irányuló szándékot ezért a Vállalkozásfejlesztési bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó
javaslatot nem nyújt be. -
A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

A Vállalkozásfejlesztési bizottság 2016 . október 25-én megtárgyalta a Magyarország 2016 . évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú
törvényjavaslatot. A bizottság az előterjesztés alapján megállapította, hogy a Kormány továbbra is a
kormányzati ciklusának elején kitűzött gazdaságpolitikai célok megvalósításának irányába halad .
Növekvő pályán a foglalkoztatás, töretlenül növekednek kiskereskedelmi és turisztikai mutatóink ,
valamint alacsony szinten-tartjuk a költségvetési hiány mértékét is . Ezek mind a felel ős és sikeres
költségvetési politikáját támasztják alá .

A kormányzati politikának további fontos eleme még, hogy a 2010 el őtti felelőtlen kormányzás
miatt eladósodott devizahiteleseket sikerült megmenteni és helyzetüket több intézkedés útjá n
rendezni . Ezzel az intézkedés sorozattal több százezer családon tudott segíteni a Kormány .

A 2010-es éveket követően az országot a Kormány talpra állította és a növekedés útjára helyezte ,
hiszen folyamatosan nőnek a bérek, a nyugdíjak megőrzik az értéküket és az infláció is alacson y
szinten mozog. Mindeközben pedig számos' versenyképesség növelő intézkedésről tud intézkedni a



Kormány, amely tovább erősíti gazdaságunkat.

Összességében megállapítható tehát, hogy a racionális és felelős kormányzati politika
eredményeként Magyarország hosszú távon is a fejl ődés útján tartható és egy erős, a régió
meghatározó gazdasági szereplőjévé tudunk válni . Ez pedig nem csak gazdasági számokban ,
mutatókban, de közvetlenül a családok és a vállalkozások oldalán is kézzel fogható, érezhet ő
pozitív változásokat fog jelenteni és jelent már most is .

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelentés függelék e
tartalmazza .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017 . október 25-én lezárta.
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Az Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Füeeelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok)

kisebbségi vélemény e

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során
kisebbségben maradt, az MSZP képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok) – az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és
117. § (2) - (3) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjeszti(k) el ő :

Az Orbán-kormány 2016-os költségvetése fenntartotta azt a dilettáns és kiszámíthatatlan ,
gazdaságpolitikát, melynek eredményeképpen fennmaradt az ezermilliárd forinto s
forráskivonás az egészségügyi, az oktatási, a nyugdíj- és a szociális ellátásból .

Az kormánypárti képviselők gazdasági sikerpropagandája garantált, ezzel szemben a
szakértők szerint a gazdaság szerkezete ingatag lábakon áll :

A közép-európai régióban megint a magyar növekedési adat volt a
legrosszabb . A szlovákokat (3,3%) - egyre gyorsuló növekedésüket látva – esélytelen ,
hogy valaha utolérjük . Romániában egyre kevésbé számít populista szólamnak, hogy
utolérik Magyarországot, hiszen 4,6%-os bővülésük kétszer olyan gyors, mint a mienk . A
2008-2009-es válságra hivatkozni sem lehet már, ugyanis a hasonló cip őben járó Szlovénia
is 3% feletti GDP-növekedést produkált .

A Fidesz biztosan azt fogja hangoztatni, hogy az uniós források ciklusváltás
miatti átmeneti csökkenése okozta a gyenge növekedési adatot . Azonban az általáno s
indokolásban a miniszter elismeri, hogy a tervhez képest 650 milliárddal még több unió s
forrást is sikerült lehívni, így 2.100 milliárd forint uniós pénz áramlott a magyar
gazdaságba, így sikerült 2,2%-ot elérni . . .



A beruházások zuhanórepülésben voltak, még 2.100 milliárd forint EU- s
pénzzel együtt is 10%-kal zuhantak tavaly a beruházások !
Az ipari termelés folyamatos csalódást jelent, egyre lejjebb kerül az előrejelzés.

A 2016-os adócsökkentés költségvetése sokkal több adót szedett be, mint a 2015- ős
költségvetés. Amíg az állam 2015-ben majdnem 17 .500 milliárd forintot szedett be addig „a z
adócsökkentés költségvetése” 2016-ban ennél jóval többet mintegy 18 .230 milliárd forintot.

A Fidesz-es kormányzat önmagán nem tudott spórolni, de a jóléti kiadásokon má r
sikerült spórolnia. 2010-hez képest átlag feletti mértékben emelkedtek az állami m űködésse l
kapcsolatos bürokratikus kiadások, valamint jelent ősen nőtt az állam gazdasági súlya . Jó l
látható, hogy mindent megtettek a' gazdaság bizonyos szektorainak lenyúlásáért (épít ő ipar,
bankszektor, idegenforgalom stb .). Jelentősen csökkent viszont a jóléti kiadások mértéke, a
válsággal sújtott 2010-ben a költségvetési kiadások majd 35%-át fordította az állam szociáli s
biztonságra, addig 2016-ban ez az arány alig haladta meg a 30%-ot .

Általánosságban elmondható, hogy az állami bevételek a vártnál nagyobb mértékben nőttek,
ami azt jelent, hogy a vállalkozások és a munkavállalók egyre több pénz fizetnek be az
állam számláira . Ez a magas állami elvonás jelen pillanatban igen er ős gátja a gazdasá g
valódi növekedésének illtve a foglalkoztatottság szintjének tényleges emelkedésének . Ezze l
párhuzamosan azonban sajnálatos módon nem javul az ország termelékenységes és a kíván t
mérték alatt marad a magas hozzáadott értékű munkahelyek számának a növekedése is .
Ez a most kirajzolódó gazdasági folyamat alapvet ően az EU-s források felhasználásra épül ,
ami nem szolgálja a fenntartható és kiszámítható gazdaság megteremtését .

A magas adó- és járulékbefizetések, az egyre növekv ő bírságolási összegek és egyéb állami
elvonások mind-mind a fejlődéstő l és növekedéstől veszik el az erőforrásokat. A minimálbér
és garantált minimálbér összegének az emelésével valójában az állam járt a legjobban . Ennek
az emelésnek a hatására a járulékfizetésb ől a vártnál magasabb összeg ű bevétel folyt be a
központi költségvetésbe .

A munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletekkel megkötött 2016 . év novemberi
bérmegállapodás nem , tudja mérsékelni a munkavállalók elvándorlásá t
Magyarországról. A legalacsonyabb bérek emelése a kis és közepes vállalkozások számár a
jelentős terhet jelent. A jelentkező kiadásokra áremelkedéssel, elbocsátásokkal, illetve egyé b
atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével reagáltak . Ennek az lett az eredménye, hogy a
vállalkozásoknál megmaradó munkavállalók terhe jelent ős mértékben megn őtt .
Ezzel a minimálbér és a garantált bérminimum emeléssel egyértelm űen az állam járt a
legjobban, mivel a drasztikus állami• elvonások mértéke érdemben nem csökkent, s ő t
összegszerűségét tekintve még nőtt is. Ez 'pedig azt jelent, hogy az adó- és járulékfizetéseke t
keresztül a munkáltatók és a munkavállalók évr ől évre egye többet fizetnek be az állami
kasszába .



A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működését vizsgálva megállapítható, hogy a szakképzési
hozzájárulásból befolyt bevételei, valamint az alapot megillető egészségbiztosítási é s
munkaerőpiaci járulék bevételei lettek magasabbak, míg a költségvetési támogatás összege
kisebb lett a módosított el őirányzatnál .

Az Alap kiadásai oldalán megfigyelhető, hogy Álláskeresési ellátásokra az eredeti 47
milliárd forint helyett mintegy 6,4 milliárd forinttal többet, azaz 53,5 milliárd forintot
költöttek el . Ez azt jelent, hogy a munkanélküliekre szánt kiadások az eredeti tervek szerint
6,4 milliárd forinttal nőttek. Ez némiképp ellentmond annak a kormányzati propagandának ,
hogy mára már szinte mindenki dolgozik, aki képes munkát vállalni .
A Start-munkaprogramra, azaz a közfoglalkoztatásra az eredeti 340 milliárd forint helyet 72
milliárd kevesebbet költöttek el, ami azt jelent, hogy tavaly 268 milliárd forint jutott erre a
célra.

Az Alap bevételi oldalán Szakképzési hozzájárulás címen az eredeti 60 milliárd forinto s
bevétellel szemben 10,3 milliárd forinttal többet szedtek be, így ez a bevétel a tavaly i
évben 70,3 milliárd forint lett .

Az MSZP a törvényjavaslat elfogadását NEM támogatja, mert a Kormány saját mag a
dicsérését tartja elsőszámú feladatának, míg a költségvetésünk átláthatósága az EU-ban és az
OECD-ben az egyik legrosszabb értékeléssel bír.

A 2016. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-kormány elhibázott, az EU-s források
elpazarlására épített gazdaságpolitikáját, íg y
• az állam egyre jobban rátelepül a gazdaságra, baráti oligarchák kaparintják meg
a legjelentősebb ágazatok feletti kontrollt, mindezt az adófizet ők pénzéből ,
• a jóléti kiadásokra egyre kevesebbet költenek ,
• strukturális problémákkal nem törődnek, a beruházások alacsony szintje már a
közeljövőt is veszélyeztetik, miközben a hazai oktatást és egészségügyet csak a benn e
dolgozók elkötelezettsége és hivatástudata tartja életben ,
• amíg Magyarország szűkös pénzügyi erőforrásait a Kormány pazarló módo n
elherdálja, eközben a gazdasági növekedést képtelen az EU-s forrásoktól függetlenül is
fejlődő, dinamikus pályára állítani .
Az Orbán-kormány a 2016-os „adócsökkentés költségvetésével” soha ilyen sok adót ne m
szedett be az országban, miközben megszüntette a költségvetés átláthatóságát .

Budapest, 2017 . október 25 .
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