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A l\lagyaronz.'tg 2018. {•,i kőzpunri kiills{·gvct{·sC.:-riil szúló 2017. évi C. tiint'.·n)
véurchajtásáról szóló tő rvénvjavaslat

(T/7556. sz.im)
Rész.lctcs vitáról szóló hizotts:ígi jelentés

.\ \ ,tllalk,vúslL·jks1.t(·j hi111thi1g az cg)L'S húzq;1h:dyi tL'IHklko,;-;d:röl s/ld(1 10 .:'lil--l. (ll :2--l)

< H; Y határozat (a lo\ ábbi.ikban: 111 !S/) ·+--l---l5. ~-a al,1pjim lefolytatta a tiin cnyja , aslat részletes
,itúj;ít.

.,\ himttsúg a törvcnyjavaslatnak a Ill!S/ 92. ~ (·+l bckcvdésc szninti hcjL·knt(·sc·hl'll megjelölt
~JL'rkocli q.'ységL·it 1111:g, ÍZS!,.':th ;i rnc1;iillapitnlt;1. hog:, ;11t1k 111vgickln,·k ;1 111 IS/ 4--l. ~ ( 1)

hckczdcséhcn foglalt kö , L'll'imt:11) cknck

Keil\ i.:--c.·ll\i mudositó _j;i, ;isbl nem érkczcn. a hizPlhag. s1.·m 1(11,.';ilrnazoll 11JL·~·. saj;'11 rnúdosítjsi
:-.z:'rndckot. ezért a bízott súg rL;szktcs vitát lezáró modositó ja, as latot nem nyt',_it be.

/\ 201 u-cs konnúnyvúltas ora a g,mlas:'1gpolitika l'l·lj:1 ;1 kiilts('):'.\L'tési hi:'iri: al,1csuny mértéken
t,1rtús,1. az ,'illam:1dóss;°11,.' csiikkL·ntc;sc. a; orszúg \ L·rsn1yk1ipcsség.L·11ek ja,i1,·1sa. a li1glalkozlatús
nii\ck·-,L· L'S az mszúg. nii,ckccksi p(1!cnciúljúnak cnwlés,·.

\ \';'dlalkozáskjksztési bizotts;1g. a tiínényjavaslat részktcs vítúja sorún mL-gúllapílPlta. hog:- a
K\1nnú11y az clozi1 e,,·kho hasnnll1an 20 l 8-bdn is !í,l:-1,111,1 ;11 L'lnlíktt gazd;is:'1gp()litikai ct'.·ljain,ik
rneg\;il(1sítúsút. A t1:gyclmczc11 lisblis pnlitikúnak kiis1iinhl't11c11 a kiiltsq!\l'lL:.:--i hiún: L·,ck 1'ila a
( il W , " .. -a alatt , an. \kg,il lapít hati1. hog) az ál la111c1dr'1ssúg ( il) 1'-hu, iszon) Íll 111 ,min: a liikozaws;m
c·sííUL'll\C 70.2° o-ra mérsck li1diitl 20 l X-han.

20 l 8-ban 5. l '\o-O:i \ olt ;1 ( i 1 )P rlii\ ckccks. amely j(Kskún Jlll'!,.'hali1dt;1 a kiiltség \ ct('S hcnyújtúsakor
prn_L'.11Ps1tiziilt 4.Y'.\,-os iitL'JnL·t. l·u11tDs rncg,ÍL't':l'lni. h,11:-': 2018-ban l\lag_\;1rorsz;i!! rm1dukúlt:i a
h;1n11;1diK kgg._\orsabh g;mlas;1gi I1ii,L·k,:d(·st ;11 l l !-n h.:liil.

\ :201(1 ,é!,.'L'l1 rncgki'itiitt hC.:TL'lllck."i L'S adúcsiikkcnt(·si 111cg,illapodits mind ;1 l<•l,'.Lilk,11t:1tut1<1g()l.
mind p"·dig a ,úll,1lat,1k berulüz(t\i kt'd,C.:·t é~ \Crscn_\h'pL",SL·~·.L'I í-; 1ckrni\sL'll nihL·ltc. l.rz(·kL·lhctucn



nűu :i minirnúlbcr l'S a garantúlt hérminimurn. ]j/l'I párhuzamosan pc-di!,' s/;mlllttl'\ ocn mcrscklődrck
:1 111u11k,d1a11ii krhi:k 1 /L'!1 intézkedések l'iúlmc·rn ckl;Pl'l'll cl/ énLigkL·r,'sL'k'k 2018-han 10° o-tit is
lfa'J'kd:1dtl mcrickbcu no vckcdtck :1 llll'~'c'lll/,l n hc.: kqwst.

.\ fo~lalkU/latu!tdk S/df11il .:0] 8-h:lll is jc:kfl[()..;L'IL ] . ] "o-K:tl ltl\ ahh Ili\\ <..'KL'dl'!t. [JC:11 belül a
, n:--c:n: s/kraban l<1glalko/t:1!()llak szúrna 2.IJ'; o-k:tl emelkedett. míg :1 kii1v1;__;rn létszáma 3.0°0-Lll
L'\iikkcnt. ;1 Ui1!~1fLilk111talullak sórnúnak lllL'lsL·khxk:--L' kii, L'lko11.:hvn. ,\ foglalko1t:11nttak vi1111a
í:;: ;1 rL·11ds/lT\ it!Lts ,it.i nem láiou S/inlr,· emelkedett. -L5 millió lll körül alakult. és (J9.2"o-us
l\l)!Ldk()1tati1:--i r.uat crcdmcnyczctt. A ho, ük:-.hrn :1, L'ISL'll.\ S/krai:lh/(1tt:1 ;i legjelentősebb Sll'rL'PL'L

miközben a kli/!(11,'l;ilk,1/tatottak S/:tm;i csiikkL·11t. ,\ k,11rn;111) /dli 11llL'lknh:sck hatásaru 2U 18-han a/

akti,itúsi r:íta clcrtc a 71 _l)''.;,-ul. ami a foglalko/l:ttús bővülc:«: L'S :i rnunk:m-::lkiiliségi rúta ,.7°0-r:1

csökkenése mellett következett be.

A rcálbcrck L'l7ékc·lhctó nÖVL'KL'LkSL' tudt.: L'lilsvgílL'ni a hL:isi) kereslet élénkülését. amclv nck
h;iS/i\nh,:ti1L'll :t kutartúsPk fog:- as/titsi ki:tdit:<t -l_()"o-bl null 201 X-lx111. :\/ árak átla]; 2.8°0-\lS
11,i,L·kcd..:·se a knc1c1tn(·I alacsomabh inl1i1ciót crcdrnL·n,actt.- .

(l;-;vús(·géhl'll 1J1L·gúlidpílhatú. hngy a :2018-:ts kiilhL·g, L'lés , t'.·g rL·li:i_jtti-.,;i 1ncgl-__·klt a jngs/ah;tl yi
L'iilíri1soh11;1h. a /Úrsnirnad:tsi liin én: j:1, ;1-.,Lit 1rn:gabpo/utt. ;1/ :1hhan s/l-rcpcllL'tctt adatuk pL·di)!

11JL'ghímató;1k \1 ;illa111héulartús kii/ponti :ilrL·11ds1LTl' 2() 1 X. L:, i tiin t:11\ i L'iPiri1ny1ataínah ll'iiL·sit.:·-.,L'.

:1 hii111: és a/ itllamadóss:íg alakul/1·<1 llll'gkklt :11 .\laptiinL·n:,.. a \Ltg:,arnr:-:;úg [2!1/d:1:<1g1

;-;tahilit:tS:irol S/(ilu tiin énv L'S a/. ,\llarnhúldrtúsn'>I sz(iló tiin é·m cklir:tsainak- -

.\ jcknt(·s l·ll(1gadúsa S(irún hisl'hhségbcn maradt hi/()tlSÚ)!Í tagok vclcmé·n:,ét a jelentés friggL·kkc
urtalma1za.

Kúrp;it 1 )únil'i
clniik



\1 Ors/Úggylilés
V ,·i1 lalkoz.istcj ksztL;sí hi1()tts{1µa

Függl'lt·k 

A .Jobhik ki·p, isclőcxopo rtjáhnz tartozú hi:rnttsúgi tag

kis('bhségi , éleménv e

a Magyarország 2018. évi központi kiiltsi·gv('tésfriíl szóló
2017. i·, i C. törvény ,égn·hajt:ís(an'JI vúlú T/7556. számú törvényja-, as lat részletes vitájáról

szúlú bizottsági jelentéshez

\1 ( )rsz.úgg:- üks Viillalk1lóskik:--1lL'SÍ hizolhaµa kl1ll:, t,1tt;1 a tiin cnyja , aslat részkt..:s
, 1tó,1út. A bizottság részletes vitún\l s11lli'l jclcntcscnck L'ifiigadasa <oran kisebbségben maradt.
;i Jobbik 1-.ép, isclocsoportjáho» t,utoúi hi1ottsúgi ugkL·nt az l'gyes húz.szalxtlyi
rcndclkczcxckről szúltl l Oí~:O 14. ( 11 2-l.) < )( i '{ l1;itúru1,1t <)2 ~ ( 'i) hcl-.l'!dése és 1 1 7. ~ ( 2) - ( 3)
bekezdése alapján az alábbi kis1.:hl1:,L·gi vélcmcnyt krjcs1tL'lll elő:

i\ kormánynak a mögöttünk hauvott pénzüµ) i évről Sllllú beszámolója nem fogadható -.·L mert
sem énekben. SL'111 n.uuraliakban nem ad ck·gL'IHlo infornuuiot. áttekinthető képet :11. 

állam vaµ:,nnún)l. ;i \<l[-':,(111 \;tlto1úsüról !gyurapo(Lls:'tn1I. l<lµyúsóról):
dl .\SZ. '.\) il-.11s l.úszlu km;'1hbi k iv ill11 l-.q1\ JS,·lut,1rsunl-. kír;ls;i v.crint. miközhcn
nuµ;'ira néz, t.' .• i r:'rn, atkinak .. tck i 111 i a közpénzek ILi_L:µ1:t k11 cllcnőrvéscrc , onat ku/li
11c1111.L'lkü1i sta11dard(1bt. lll'l1l n:, ib1ku1utt arról. hogy a zúrszi1111adús mcgbi!l1atP L'S
, ;ilt'ls 1-.éret ad-e ;1z iillam pc111ügyi hcly;ctériíl
s;aknwi mcggyöDíd(·sük ;ildpji111 rJL·rn. csak hítül-. ( p;'1rtúllúsuk) alapjún szavazlwtnal-. a
ké1n isclök a zúrs1;'1mad:1s cll(1~•;1dús;'m1] vagy L·lutasit:is;ír\1I (al-.i elhiszi. hogy minden
r(·ndhcn van. hog_\ nincs lényq:cs hibús úllitús. adat a tiirvény_javaslathan.
n1clk·kk·tcihcn. iml11l-.11L1<1han l'' ;1 k1octi kiilL'tl'khL·11. ,11 .. ÍFL'l1··-11l·I. aki h·!clkl·dik. ;11
.. llt.'111 .. -mL·l s1;1, a; nuid

\ h:inii !-_'yakorlat szerint a zarsórn;1d:tsi tön cnyja\:1sbt túrgyal:'bakor sokbl inkúhh ;1
kPrt1l;lfl) ga1dasúgp11litib1 h:lit.·srt111c·n:,(·11t.·k Jl1L·ltatÚ'.;;1ról 1:11 ,.·lknlL·k rL·s;ér()l :1 hí1:tlata11>11
t.·sík •,1(·1_ SL'lllmint a sz1.iros t.·lsz;l11111lL1L1sról '-L'lll 11ag,llll e-.,,k .S/P péld:'1ul :irn'il. hog:

a kiiltsc·!:',clésí tiinL·11:, l. 1nt.·ll,·kkt..:hc11 kbonilt k·jocll'k hL·t:1nn1tah.-c· a ..,1,1muk1;1 dl 

( )( i Y :'iltal llll'~'.:'dldpítntt L·loi1;111, 1,1tokat'.'
llL'SIL'dlc-l' il Kllrt11,lll) dl L'iUÍl,lllY/1l!l a,Jt1k;1t'_'
kljL·siilkk-L· ,11 :'ill:nni \,l)!\tlllll,d k,qKsul,1tus hc·,c·IL'li L'S ki,1d:'tsi L·liiirúny1atuh.'.'



li,•r:a11 tcljcxültck ;1 kiillsl;/:',ctl'.·s Kh1,etk11 bcvéicli -'.·s kiaJúsi cluir.mvzatai"
.\ d1r:-uú111;1d:'1s azért Sl'l17 !i,fadhat11 L'I. mert a1 indoklásból kiemel. L' s1i\go1.iil,; le: nem az
allam :1t.h'1s-;i1ga csiikkL·nt 1:1,,il_\. hanem s1cr,.:'Il\ rncrtckbcn :i ( il)l'-lio mert ar.inva. :11 
adi,ss:tfr:'lla' .\ l,;ii1p\111ti kiilts<'.·gh·tés adóssúg:1 :v ( irban-cr.iban 1s liil:, amatox.m ! ,.:,, L'III\.'

mi11kf_\ l'Zl'r milliárd Iorinunl ) no. kamnucrhci _jl'lk11111lL'll lllL':_ehaL1dj,1k dl l;\ i OL'l'lllilliúrd
Iorintot
Vé·g(il pedig mindinkább kirajzolódik éli. a k(T. .uni s1nínt \Ligy;irnrv,11:' törtcnclmi csél_\t
vala,.11 cl a; IJ -t:'1mo.l_.'.at:'1snk si,.:ti1s t a pénzforgalm! híúll_\ nii,1..·kcd1..;:-,é,,.:I j.iró ) clköltcscvcl.
.\ strukturális {s a kohói(\s alapokból érkező (é,í 3-~ milliárd) curonvi t:111l()gatús ésh1cn1hh
L·lk,1lt.:·»L' :1 humán infrastruktúra (l...'f'L'S/s{gügy. ()kt;1t;is) h()s~1L1 r.iv ú llll'!:'é1Lq,01úsú1 lct lc volna
lehet. l\ l',

7. Kárpát Dúniél
elnök


