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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 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 részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg: a központi költségvetést
2017-ben is a fiskális fegyelem jellemezte, tartósan a GDP 3 % alatti az államháztartás hiánnyal és
a GDP-arányában csökkenő államadóssággal. Az európai uniós támogatások kapcsán a
kedvezményezettek részére összesen 2571 milliárd forint kifizetés történt.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta.

. Hörcsik Richárd
elnök
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Függelék

A Jobbik 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 Európai ügyek bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
a Jobbik 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 terjeszti(k) elő:

Az államadósság súlyos teher a magyar költségvetés számára. Bár GDP-arányosan csökkenő
tendenciát mutat ennek mértéke, nominális értelemben ez nem mondható el, annak ellenére,
hogy ezt korábban még Orbán Viktor miniszterelnök is célként tűzte ki.

Az uniós források tekintetében sajnos azt látjuk, hogy a kis- és középvállalkozások
fuldokolnak a bürokrácia mocsarában, miközben jelentős támogatásból nem részesülnek,
hiszen 2014 óta az 1 millió magyarországi kkv-ból mindössze 10 ezer részesült támogatásban.
A korrupció tekintetében pedig továbbra is az a tendencia, hogy a pénzeket sok esetben
lefölözik és visszacsorgatják, ami a jelentős túlárazások mellett további problémákat okoz.
Erre a megerősített együttműködési eljárással létrejövő Európai Ügyészséghez való
csatlakozás jelentene megoldást.

Budapest, 2018. november 06.
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