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A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény végrehajtásáról

szóló törvényjavaslat
(T/7556. 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 2018-as költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelműen látható,
hogy a kormány folytatta meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását, melyek közül
kiemelten fontos az államadóság csökkentése, a költségvetési hiány alacsony mértéken tartása, az
ország versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás növelése.
Eredményeinket az is tükrözi, hogy a nemzetközi hitelminősítő ügynökségek közül a Standard &
Poor's és a Fitch Ratings is egy kategóriával feljebb, a BBB osztályba sorolta hazánk minősítését.
A számok tekintetében elmondható, hogy a fegyelmezett fiskális politikának köszönhetően 2012 óta
a költségvetési hiány stabilan a GDP 3%-a alatt van; 2018-ban a kormányzati szektor hiánya a
tervezett 2,4%-os szinthez képest a GDP 2,3%-át tette ki. Az államadósság GDP-hez viszonyított
aránya fokozatosan csökkenve 70,2%-ra mérséklődött 2018-ban.
2018-ban a növekedés másik fö hajtóerejét a 17, 1 %-kal növekvő nemzetgazdasági beruházások
képezték, ami jelentősen meghaladta az előzetesen becsült 12,9%-os bővülést. A magyar export
4,3%-kal, az import 6,8%-kal nőtt. A külkereskedelmi mérleg 2018-ban is többletet mutatott.
A foglalkoztatottak száma 2018-ban is jelentősen, 1, 1 %-kal tovább növekedett. A versenyszférában
foglalkoztatottak száma 2,0%-kal emelkedett, míg a közszféra létszáma 3,0%-kal csökkent a
közfoglalkoztatottak számának mérséklődése következtében. A foglalkoztatottak száma így a
rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett, 4,5 millió fö körül alakul.
Összességében elmondható, hogy a kormányzati intézkedések tartós növekedési pályára helyezték a



magyar gazdaságot, amit jól mutat, hogy 2018 utolsó negyedévében a GDP bővülése éves alapon az
egymást követő hatodik negyedévben is meghaladta a 4%-ot és 2018-ban az EU-n belül
Magyarországon volt a harmadik leggyorsabb a növekedés, amely szilárd makrofundamentumokon
alapul, miközben az egyensúlyi folyamatok is kedvező képet mutatnak. Magyarország
sérülékenysége az elmúlt években jelentősen mérséklődött.
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2018-es költségvetés végrehajtása megfelelt a jogszabályi
előírásoknak, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok pedig
megbízhatóak.

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

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. október 29-én lezárta.
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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Függelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, a Jobbik
képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag - 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 elő:

A 2018. évi központi költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor nem mehetünk el az
mellett, hogy a Kormány ebben az évben is a fejezetek, jogcímek, költségvetési sorok közötti
átcsoportosításokat saját hatáskörben, a Parlament megkerülésével végezte el. Az elfogadott
költségvetési előirányzatokat több esetben nem az előre meghatározott célokra fordították.

A zárszámadási törvényjavaslat fő mellékleteiben csupán a 2018. évi teljesítés számait
tüntették fel, az eredeti előirányzat szerinti összegek más helyen érhetőek el, így az
előirányzat és a teljesítés közötti, nem egy esetben jelentős különbözet kevésbé sokkoló.

Két példát szeretnék kiemelni:

1. A kormányzati kommunikáció eredeti előirányzata 20 579,5 millió forint, a teljesítés
28 185,5 millió forint (7,6 milliárd forinttal több)

2. A fiatal kutatót támogatására az Országgyűlés 1 017,4 millió forintot állapított meg,
ezzel szemben a Kormányzat mindössze 7,3 millió forintot fordított erre a célra.

Ebből a két adatból is világosan kirajzolódik az Orbán-Kormány valódi arca, hogy milyen
víziót kínál a magyar embereknek.



A 2018. évi központi költségvetés zárszámadása alapján megállapítható, hogy az állam
adóssága tavaly nem csökkent, hanem - szerény mértékben - a GDP-hez mért aránya, az
adósságráta csökkent. A központi költségvetés adóssága is folyamatosan - évente mintegy
ezer milliárd forinttal - nő, kamatterhei jellemzően meghaladják az évi ezer milliárd forintot.

Végül pedig mindinkább kirajzolódik az a kép, ami szerint Magyarország történelmi esélyt
szalaszt el az EU-támogatások sietős (a pénzforgalmi hiány növekedésével járó) elköltésével.
A strukturális és a kohéziós alapokból érkező (évi 3-5 milliárd) eurónyi támogatás észszerűbb
elköltése a humán infrastruktúra (egészségügy, oktatás) hosszú távú megalapozását tette volna
lehetővé.

A Jobbik képviselőcsoportja a 2018. évi központi költségvetés zárszámadásának elfogadását
szavazatával nem tudja támogatni.

Budapest, 2019. október 29.



Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3) bekezdése alapján - az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének végrehajtása alapvetően pozitív képet fest
az ország gazdasági helyzetéről, hiszen arányaiban növekvő GDP-t és csökkenő államadósságot
jelenít meg.

Jól látszik a gazdasági növekedés az adóbevételek esetén. Általánosságban elmondható, hogy a
magyar állam még sosem szedett be akkora összegű adót a lakosságtól és a vállalkozásoktól,
mint tette azt 2018-ban. Ez akár kedvező is lehetne, hiszen a növekvő gazdaság bizonyítékának
tekinthető, azonban annak haszna és hatása, vagyis a közpénzek felhasználása csak egy-egy
kiemelt területre összpontosul. Máshol továbbra is gyakorlatilag megszorítást hajt végre a
kormányzat. Megszorítások jelentkeznek az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás
területén.

A költségvetésen belül a jóléti kiadások aránya a legnagyobb mértékben a sport, a kultúra és az
egyházak támogatásának területén nőtt, ami ezzel szemben sokkal kisebb mértékű az oktatásban
és az egészségügyben. A lakhatással kapcsolatos költségvetés forrásai, valamint a szűkebb
értelembe vett szociálpolitika támogatása ugyanakkor csökkentek az elmúlt évekhez képest.

Habár az oktatásra szánt összegek növekedtek, azok felhasználása alapvetően hibás, hiszen
elmaradt a tanároknak megígért béremelésének utolsó 5%-os részlete és a minőségi bérpótlékot
sem biztosították.



Az egészségügy területén sem nevezhető hatékonynak a források felhasználása. A Kormány
évek óta egy elavult egészségügyi ellátórendszert működtet és adós maradt a
minimumfeltételek felülvizsgálatával. A drasztikus eltérés van a költségvetés és a zárszámadás
számai között. Vannak olyan sorok (pl.: Országos Mentőszolgálat), ahol a költségvetés és a
zárszámadás között közel 30%-os eltérés van. Ez nem egy megalapozott tervezést mutat.

Az államadósság tekintetében meg kell említeni, hogy a zárszámadásban erre vonatkozóan
eltérő számok szerepelnek, mint amekkora összeget az Államadósság Kezelő Központ 2018.
12. 31-én nyilvántartott. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az Eurostattal való vita
lezárásaként a Magyarországnak a Magyar Nemzeti Bank alapítványait és annak cégeit is az
államháztartás részeként kell nyilvántartania. Ez a két körülmény pedig azt eredményezi, hogy
Magyarország valódi államadóssága 1,5%-kal magasabb volt ahhoz képest, amit a zárszámadás
állít, és 70% fölött volt 2018-ban.

Összefoglalva elmondható, hogy a zárszámadás alapvetően pozitív képet fest és a gazdaság
növekedését jeleníti meg, de a költségvetés és a zárszámadás közötti különbségek egy
átgondolatlan gazdaságpolitika jelei. Egy olyan gazdaságpolitikáé, amely a beszedett
adóforintokat rosszul használja fel, hiszen nem fordít kellő figyelmet a szociális biztonságra,
az egészségügyre és az oktatásra.

Budapest, 2019. október 29.
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