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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/1671. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A Vállalkozásfejlesztési 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 törvényjavaslatnak a HHSZ 92. § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a költségvetési hiány alacsony mértéken
tartása, az államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a foglalkoztatás
növelése és az ország növekedési potenciáljának emelése.

A Vállalkozásfejlesztési bizottság a törvényjavaslat részletes vitája során megállapította, hogy a
Kormány 2017-ben is folytatta az említett gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását. A fegyelmezett
fiskális politikának köszönhetően 2017-ben az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya 2,2%
ra teljesült és a GDP arányos államadósság is csökkent, ami hozzájárult a külső sérülékenységünk
mérséklődéséhez.

A 2017-es év egyik legjelentősebb gazdaságpolitikai fejleményei közé tartozik a munkaadói és a
munkavállalói érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás életbelépése. Ennek értelmében az
év első napjától 5 százalékponttal csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, 15%-kal nőtt a
minimálbér és 25%-kal a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő
munkakörökben foglalkoztatottak számára a garantált bérminimum. Ez a megállapodás hozzájárul az
elkövetkező években a hazai munkapiac kínálatának bővítéséhez a munkavállalói hajlandóság
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emelkedésével a minimálbér- és garantált bérminimum emelésén, illetve ezzel karöltve a munkaadói
adóterhek és a társasági adókulcs csökkentésén keresztül.

A 2013-ban bekövetkezett növekedési fordulatnak köszönhetően megindult az elmozdulás egy
egészségesebb és kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet irányába. Ennek kibontakozását
segítette a korábbi évek autóipari beruházásai következtében létrejött kapacitások termelésének
felfutása is. Fontos kiemelni, hogy a hatéves bér- és adómegállapodás eredményeként dinamikusan
emelkedő bérek erősítették a keresletet, ami magával húzta a szolgáltató ágazatok teljesítményét. A
megállapodás továbbá kedvezően hatott a munkavállalásra és támogatta a fogyasztás növekedését is.
Így Magyarországjó útonjár, hiszen a gazdasági növekedés szerkezete hosszú távon is fenntarthatóvá
vált. Így az elmúlt három évben átlagosan 3%-ot meghaladó ütemben növekedett a magyar gazdaság,
jelentősen meghaladva az Európai Unió átlagát. 2017-ben ennél is gyorsabban, 4,1 %-kal bővült a
bruttó hazai össztermék, ami felülmúlta a költségvetés benyújtásakor prognosztizált 3, 1 %-os ütemet.

Figyelemre méltó eredmény, hogy a foglalkoztatottak száma 2017-ben is jelentősen, 1,6%-kal tovább
növekedett. Ezen belül is a versenyszférában foglalkoztatottak száma 2,9%-kal emelkedett, míg a
közszféra létszáma 3,5%-kal csökkent, a közfoglalkoztatottak számának mérséklődése
következtében. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett,
meghaladta a 4,4 millió főt, és 68,2%-os foglalkoztatási rátát eredményezett. A bővülésben a
versenyszféra játszotta a legjelentősebb szerepet, miközben a közfoglalkoztatottak száma csökkent.
A sikert a gazdaság stabil növekedési pályára állása következtében megnövekvő munkaerő-kereslet
mellett számos munkapiaci részvételt, illetve munkakeresletet ösztönző intézkedés alapozta meg:
többek között a személyi jövedelemadó csökkentése, a Munkahelyvédelmi Akció keretében nyújtott
járulékkedvezmények, az álláskeresési támogatások átalakítása, a rokkantnyugdíjazás feltételeinek
szigorítása, az effektív nyugdíjkorhatár emelése és a 2017. január l-től életbe lépett hatéves adó- és
bérmegállapodás.

Összességében tehát megállapítható, hogy a 2017-es költségvetés végrehajtása megfelelt a
jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett
adatok pedig megbízhatóak. Az államháztartás központi alrendszere 2017. évi törvényi
előirányzatainak teljesítése, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt az Alaptörvény, a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény és az Államháztartásról szóló törvény
előírásainak.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.
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Az Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Függelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok)

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. 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,
a Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok) - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2) - (3)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjeszti(k) elő:

A zárszámadás számai lényegesen eltérnek a költségvetési tervezettől, ily módon nehéz
tervezhetőséggel vádolni a kabinetet. Az, hogy a kormány rendeletekben ,,költötte el" azt a
százmilliárdos nagyságrendet, amelyet különböző tartalékalapokba helyezett, merőben furcsa,
ámde nem szokatlan módja a biankó csekkek adásának.
A világszinten is rekorder 27 %-os ÁFA szintje egyértelműen jelzi, hogy bár bizonyos bevételi
várakozások teljesülhettek, azok összetétele korántsem mindegy. A társasági adó elvárt
szintjéhez képest való mintegy százmilliárdos elmaradás pedig azt jelzi, hogy a kormányzat
adópolitikájának kedvezményezettjei közé leginkább a multinacionális cégek tartoznak.
Összeségében elmondható, hogy a zárszámadás sem a kormányzati tervek megalapozott voltát
nem támasztja alá, sem pedig a magyar jövendő igényeit, ily módon támogatása felelőtlen
döntés lenne.

Budapest, 2018. november 6.
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Az Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok)

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. 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 képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok) - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2) - (3)
bekezdése alapján- az alábbi kisebbségi véleményt terjeszti(k) elő:

A tavalyi költségvetés a Kormányzat politikájának köszönhetően ismét átláthatatlan módon
került végrehajtásra. Az eredetileg elfogadott központi költségvetés köszönő viszonyban
sincsen a tényleges számokkal. Rendeleti úton a Parlament megkerülésével számtalan esetben
került sor az előirányzatok átcsoportosítására. A pénzeszközök számtalan esetben eredeti
céljuktól eltérő módon kerültek felhasználásra, elköltésre. Erre a kormányzati magatartásra
szolgál példaként, hogy a tavalyi évben a Kormány, az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről
szóló határozata alapján 40,2 milliárd forintot csoportosított át a ,,Start-munkaprogram"
előirányzatáról a foglalkoztatási alaprész központi keretébe az aktív munkaerőpiaci programok
megvalósítására. Ezen kívül e keretből biztosítottak forrást a mentális, szociális vagy egészségi
okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését
szolgáló speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások
nyújtásához.

A 201 7. év tekintetében az államháztartás pénzforgalmi hiánya a tervezettnél nagyobb lett. A
hiány - az 1.186,4 milliárd forintos törvényi módosított előirányzattal szemben - 1.314,5
milliárd forintban teljesült.
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Az árak átlagosan 2,4%-kal növekedtek 2017-ben, így az infláció mértéke magasabb volt a
tervezett 0,9%-nál. 2017. évben hasonlóan az előző évekhez a személyi jövedelemadó mértéke
továbbra is 15%-os, az általános ÁFA mértéke még mindig 27%-os volt, ez tovább nehezítette
az alacsonykeresetűek élethelyzetét. Ugyanis az állam az alacsonykeresetűek jövedelméből
nagyobb arányban von el pénzeket, szemben azokkal, akik jól vagy nagyon jól keresnek. Ez az
egyenlőtlen állami elvonás aránytalanul hozza nehéz helyzetbe az alacsonykeresetből élőket,
ez tovább erősíti a társadalom szétszakadását, valamint azt a folyamatot, hogy aki gazdag az
még gazdagabb lesz, aki szegény az pedig még szegényebb lesz. Ezen a helyzeten mielőbb
változtatni kéne a kormányzatnak, különben a magyar társadalom rövid időn belül
végérvényesen ketté fog szakadni.

Látva a kormányzat által felmutatott nagyon kedvező munkaügyi statisztikákat és érzékelve a
foglalkoztatáspolitikai eszközökre elköltött egyre nagyobb pénzösszegek óhatatlanul kérdések
merülnek fel a zárszámadás áttekintése kapcsán. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA)
költségvetésében szereplő álláskeresési ellátások előirányzata 5 milliárd forinttal került
megemelésre. A kiadási előirányzata 59,7 milliárd forintban teljesült. Az adatok ismeretében
felmerül a kérdés, hogyha egyre többen dolgoznak, akkor miért kell ekkora összeggel
megemelni a munkanélküliek ellátására szánt pénzeket?
Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Fidesz döntésének értelmében lassan nyolc
éve Magyarországon van az Európai Unió -ban a legrövidebb ideig tartó álláskeresési
támogatási idő, ami jelenleg is három hónap.

Továbbá ha a gazdaság szerkezet ténylegesen olyan jó állapotban van, hogy már szinte
mindenki dolgozik, aki akar, akkor az állam miért támogatja pl. a munkáltatókat annak
érdekében, hogy további munkavállalókat foglalkoztassanak. Ha a vállalkozások nem találnak
kellő számú és megfelelő képzettségű munkavállalót, akkor állami támogatás nélkül is fel
fognak venni dolgozókat és azokat saját vállalati szükségleteiknek megfelelően kiképzik vagy
átképzik. Ha csak állami támogatások igénybevételével bővítenek dolgozói létszámot a
vállalkozások, akkor valami nagyon nincsen rendben a reálgazdaság működésében, ami
ellentmondana a kormányzati kommunikációnak.
Azt is fontos lenne megvizsgálni, hogy a vállalkozások tényleges termelékenysége, hogyan
változott az utóbbi évben. Ha érdemben javul a vállalkozások termelékenység abban az esetben
kevesebb vagy ugyanakkora létszámú munkavállalóval nagyobb nyereségre tehetnek szert.
Amennyiben a gazdaság önerőből tud olyan bővülést felmutatni, mint amilyenről a kormányzat
beszélnem akkor nem biztos, hogy ezt kizárólag csak új munkavállalók alkalmazásával érheti
el.

Továbbá minimum az is érdekes, hogy a kormányzat miért büszke arra a tettére, hogy a
rokkantnyugdíjazás feltételeinek szigorítása, valamint az effektív nyugdíjkorhatár emelésével
tud munkavállalókat még ideig - óráig a munkaerőpiacon tartani . Ezzel szemben a legjobb
munkavállalási korban lévőket, így különösen a fiatalokat kéne tudnia itthon tartania a
kormánynak, illetve az ő képzettségi szintjüket kéne folyamatosan fejlesztenie és szakmai
tudásukat naprakészen tartania. Ez azonban úgy látszik, már évek óta nem jön össze a Fidesz
vezette kormányzatoknak.
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A Szakképzési hozzájárulásból (NFA) származó bevételek is jelentős mértékben nőttek egy év
leforgása alatt, míg 2016. évben az elvonás mértéke 70.327,6 millió forint volt, addig ez a szám
2017. évben már 80.074,5 millió forintra nőtt. Egy év alatt az állami elvonás mértéke ezen az
ágon 9. 746,9 millió forinttal ugrott meg. Ez is további bizonyíték arra, hogy az állami elvonások
évről évre nőnek, ezt a pénzt a kormány a munkáltatóktól veszi el, ezzel csökkentve például a
versenyképesség javítására fordítható összegeket.

A munkaerőhiány Magyarországon nem újkeletű probléma. A helyzet megoldására a
Kormányzat többek között még 2016-ban ukrán állampolgárok foglalkoztatására irányuló
programot indított el. Erre, az összesen két évig tartó programra összesen 450 millió forintos
keretet határoztak meg. A program célja - mint az a 2017-es költségvetés zárszámadásában is
olvasható -, hogy ,, a hazai piacon működő cégek olyan álláshelyek betöltésére kapjanak
lehetőséget, amelyeket eddig nem tudtak betölteni magyar, vagy más uniós ország
állampolgáraival, és előreláthatóan ezt a közeljövőben sem tudnák megtenni. " Az eddigi
információk szerint 262 millió forintot költöttek el a programmal összefüggésben (ebből 82
millió forint fedezte az ukrán médiakampányt, 180 millió forintot pedig a program keretéből
költöttek el különféle célokra). A 2017-es költségvetésről szóló zárszámadásban szereplő
adatok alapján azonban még 270 milliót elköltöttek tavaly erre a célra. Vagyis a rendelkezésre
álló 450 milliós keretet az utolsó fillérig felhasználták ukrán állampolgárságú munkavállalók
foglalkoztatására.

2017-ben az önkormányzati közszférában - a központosított illetmény-számfejtési rendszer
adatai alapján - közfoglalkoztatottak nélkül összesen átlagosan 173.043 fó dolgozott. Az
alkalmazásban állók átlagos száma 7.893 fővel kevesebb a 2016. évi átlagos létszámnál. Ebben
a szektorban évek óta tapasztalható létszámhiány tovább növekedett 2017-ben, ez a maradó
munkavállalók számára többlet terhet, feladatokat jelent. Ezen a helyzeten a kormányzat már
évek óta nem tud, vagy nem akar változtatni. Továbbá a tapasztalt létszámhiány jelentős
mértékben csökkenti az állampolgárok hozzáférését az állami szolgáltatásokhoz, ami
életszínvonal romlást von maga után.

A táppénz előirányzat az eredetihez képest 9,5 milliárd forinttal növekedet. Ez a tény is több
kérdést vet fel, egyrészről a növekvő bérek is indokolják a növekedést, másrészről azonban az
egyre növekvő munkahelyi balesetek is jelenős mértékben szerepetjátszanak az emelkedésben.
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az utóbbi években a kormányzat tudatosan
gyengítette a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés rendszerét.

A fentebb megfogalmazottak alapján a Magyar Szocialista Párt a 2017. évi központi
költségvetésről szóló zárszámadást nem tudja elfogadni.

Budapest, 2018. november 6.

Molnár
alelnök
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Az. Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Függelék

A Párbeszéd képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. 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, a Párbeszéd képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként - az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és
117. § (2) - (3) bekezdése alapján- az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

A 2017. évi költségvetésről szóló zárszámadás hű lenyomata egy olyan kormány
gazdaságpolitikájának, amely családtagjai és üzletfelei gazdagítására használja az uruos
forrásokat az ország felzárkóztatása helyett. Egy olyan gazdaságpolitika lenyomata, amely
aláássa a növekedés hosszú távú forrásait az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra
kivéreztetésével - amely feláldozza Magyarország hosszú távú érdekeit a rövid távú politikai
és magánhasznok szerzésének oltárán.

Az. OECD egy 2015-ben készült összehasonlító tanulmánya (Government at a Glance: How
Hungary Compares) arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a többi országhoz képest -
mind általában a többi OECD országhoz, mind szűkebben a kelet-közép európai régió
országaihoz képest - a legkiemelkedőbb arányban költ az állam gazdasági funkciókra. Tehát
nem, mint ahogy arról a neoliberális mítoszok szólnak, közigazgatásra vagy jóléti funkciókra.
Nem, az állam gazdasági funkciókra költ nagyon sokat bármilyen fajta nemzetközi
összevetésben.

Vajon változott-e az OECD tanulmány készítése óta a helyzet? Az. OECD tanulmánya egy
2012-es adatot felhasználva írt 12,8 százalékos arányról a kiadásokban. Ehhez képest azt
olvashatjuk a zárszámadás indoklásában: ,,a gazdasági funkciók összességében a kiadások
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18,4%-át tették ki, mely 1,7 százalékponttal magasabb, mint a 2016. évi arány". Magyarázat
is tartozik a számokhoz: ,,a magasabb arányt az uniós forrásokból megvalósuló közlekedési és
környezetvédelmi projektek 2017. évi fejlesztéspolitikai célok magasabb kiadásai
magyarázzák". Ez nem elfogadható magyarázat. Különösen nem elfogadható akkor, ha
tudjuk, hogy például egy nagy állami vállalat, az MVM éves beszámolóját nem írta alá a
könyvvizsgáló cége az MVM egy gyanús offshore cégen át történő beszerzése kapcsán. A
multinacionális és állami cégek állami támogatása átláthatatlan és követhetetlen, mindezt a
zárszámadási javaslat sem teszi átláthatóbbá.

Elfogadhatatlan, hogy 109,8 milliárd forinttal kevesebb a tao-bevétel az eredeti
előirányzathoz képest a tao-kulcs csökkentése miatt, miközben egy jegybanki elemzésből jól
tudjuk, a társasági adókulcs 9 százalékra csökkentésének valódi haszonélvezői a
multinacionális nagyvállalatok voltak. Ezen elemzés számai szerint az adóteher
csökkenésének közel 70 százaléka maradt a nagyvállalatoknál. A tao-kedvezmények teljes
összege csaknem 200 milliárd (199), feltehetően ennek túlnyomó része is a multinacionális
cégeknél maradt.

Ez együtt több mint 300 milliárd forint. Ezzel szemben a jövedelempótló és
jövedelemkiegészítő szociális támogatásokra, ide tartozik sok egyéb mellett az ápolási díj is,
csak 124 milliárd forint jutott 2017-ben összességében. A nagyvállalatok adókedvezményéből
és adócsökkentéséből nem is duplázhatnánk, hanem triplázhatnánk ezen ellátások szerény
összegeit, s még mindig maradna pénz, amelyet ésszerűen és emberségesen jól elkölthetnénk
bármi egyébre, mint a nagyvállalatokra.

Az sem elfogadható, hogy miközben az Európai Unióban Magyarországon jár a legrövidebb
ideig az álláskeresési járadék, amelynek egyébként az összege is rendkívül csekély, és nem
nyújt értékelhető segítséget az állástalanná váltaknak - mindeközben a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap 62,2 milliárd forintos többlettel zárt.

Ennek a többletnek az elköltésével a munkanélküli segély összegét duplázni lehetett volna,
vagy legalább kétszer olyan hosszú ideig folyósítani. A kormány maga is gerjeszti a
szakképzett munkaerő hiányát azzal, hogy az álláskeresőknek nincs elegendő idejük arra,
hogy a képzettségüknek megfelelő munkát találjanak - ehelyett belekényszerítik őket a
bizonyítottan zsákutcás közmunkába.

Foglalkoztatáspolitikai szempontból is káros, hogy bár a kormány 184,7 milliárdos forintot
költött lakásépítési támogatásokra, a célok között nem szerepelt a bérlakások építése. Ez az
igazságossági szempontokon túl (ezek a támogatások a jobb anyagi helyzetűek boldogulását
segítenék, már ha a kormány lakás- és adópolitikája nem nyomná az egekbe az ingatlanárakat;
jelenleg leginkább csak az építőipari vállalkozók boldogulását segíti) azért is problémás, mert
a megfizethető bérlakások hiánya röghöz köti a munkavállalókat. A kormány aláássa ezzel a
munkavállalói mobilitást, a szakképzett munkaerő hiányának problémáját tovább súlyosbítja.

Összefoglalóan, a kormány a világgazdasági, közelebbről a németországi konjunktúra és az
egyelőre bőven áradó uniós támogatások (a költségvetésbe több mint ezer milliárd folyt be
(1032), a költségvetésen kívülre 362 milliárd forint EU-s támogatás érkezett 2017-ben) adta
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lehetőségeket a kormány nem használ ta ki megfelelően. Nem élt a lehetőséggel, amik or az
uniós forrásokban csak a rövid távú növekedési adatok felpumpálását és az egyéni
meggazdagodás lehetőségeit látta .

A 2017. év megvalósult költségvetése azt tükrözi, hogy a kormányzatban nem tudatosult
felelőssége, hogy az oktatásba, az egészségügybe, a szociális szférába, általában az
emberekbe fektetéssel Magyarországot tartós felzárkózási pályára állíthatná. Ezzel történelmi
lehetőséget szalasztott el.

Budapest, 2018. november 6.

Tordai Bence
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