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A Magyarnrszúg 2018. évi kiizponti kiiltségn·ti·st'.Túl szóló 2017. évi C. tiirvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/7556. szám)
Részletes vitáról szóló hizotts:ígi jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rcndclkczcsckrő] szi1k1 10/2014. ( 11. 24.) O(í Y határoza! (a

továbbiakban: 1 II IS7,) 44-45. ~-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

/\ bizottS:ig a törvényjavaslatnak a 111 IS7, ()2. ~ (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította. hog) azok megfelelnek a Hl !SZ 44. ~ ( 1)

bekezdésében foglalt kővctclrnénycknck.

/\ részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg: A többségi álláspont a család
és ifjúságüuyct. valamint a nyugdíjakkal összefüggő kérdéseket érintette.

1\z il]úságügy terén az úgazat kiemelt figyelmet fordított az. Erzsébet-program keretében megvalósult
gyermek- és ifjúsúgi táboroztatásra. továbbá hangsúlyosan kezelt...· a diszkriminació-cl lcncx
programok megvalósítását.

;\ családi támogatások kapcsán szükséges kiemelni. hogy a családi pótlék 312.ó milliárd forintos
előirányzata 99.3 százalékra, az anyasági támogatás 98.9 százalékra. a gyermekgondozást segítő
ellátás %.1 százalckra. a gyermeknevelési támogatás pedig 102 szazalckra teljesült. amely az
úgazatra von.uko.-ó politikai célok helyes kijelölés(·t is igazolja. :\ gyermekd születésével
kapcsolaros szabadság rnegt(·rítése L·löirúnyz.at 104.5 szúzakkrn. az clctkczdcsi támogatás előirányzat
I 03.2 százalékra teljesült. amely pozitiv tendenciaként criékclhctö. i\ Nemzeti Család- és
Szociúlpolitibi Alapból Iinanszirozou ellátások 124.ó milliárd forint összegben. 98.1 százalékra
teljesültek.

/\ nyugdíjügyl'I tekintve a Nyugdíjbiztosítúsi Alap 2018. é·\ i költscgvctcscnck ll'ljl·sítésc sorún
111cg\ alósultak a túrsadalnrnbiz.tosítúsi nyugdíjrendszer abpH'lií cé·I kitüz(·sei: a nyugel k1túsok
értékúllósúga. valarni111 a nyugdíjrendszer stabilitúsúnak. l'c·nntarthatúsúg{111ak megörzése. Fontos
megjegyez.ni. hogy a 2018. (·vben a Nyugdíjbiz.tosítúsi Alap kiiltsé·gvetése 0.3 milliárd forint többletet



mutatott. 1\1 inllé'tciiis céloknak nwgkklií 2018. janu.ui nyugdíjcmclc» 3 s1.iv::tléh.os mit. amely 94. l
mi lliard Iorintox é\'cs kiad/isi h:1túss:d júrt. 2018. november h(111.1pb,111 nyugdí,ipn:·rniurn. illctölcg
1..·gys1.cri juuatús k ifizctcscrc is sor került. A Nyugdí,ibi1.wsíL'isi /vlupot terheli> nyugdijprémium
kiadása 2018. cvrc x ouatkozóan 3 3.5 rnil I iard forint. a1. 1..·gyszeri j uttutasra jogosultak f'L'SIL'l'e ki fizetett

iiss1eg 2.4 mil liárd forint volt.

1\ jelentés elfogadása során kisebbségben maradt hizottsúgi tagok véleményét a jelentés CC1ggeléke
tartnl 111an,1.

i\ bizottság a törvényjavaslat részlctcs v itajat 20 l 9 október 29-én lezárta.

'



Az Országgvűlós
Népjóléti bizousaga

Függelék

Kisebbségi vélemény

a i\1agyarorsz:íg 2018. évi kőzpnmi kültségvcrésérűl szúló
2017. évi C. tőrvénv ,·l'.·grchajtásáról szóló T/7SS6. számú törvényjavaslat részletes vitájáról

szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlcx Népjólcti bizottsága lcfolvtuua a törvényjavaslat részktcs vitáját. A
bi1u1tság részletes vitáról szóló jelentéscnck elfogadúsa során kisebbségben maradt bizottsági
U1gok a; egyes húzszahál y i rendel kezésckrő] s1t'l ló 1 0/20 l 4, ( 1 L 24.) OG Y határoznt 92. ~ ( 5)
bekezdése és 117. ~ (2) - (3) bekezdése alapján az alábbi kisebbségi véleményt terjesztik cló:

A Magyar Szocialista J>:irt 2017-hcn. a 2018-as költségvetés vitájában is azt javasolta. hogy
sokkal többet fordítson " kormány a szociális területre. az egészsé·gügyrl'. és az oktatásra.
Annak ellenére. hogy a G 1 )P tervezett 4.J'%-os mértékéhez képest 5, 1 % lett a növekedés üteme.
c1. szociális szempontból a vártnál rosszabb helyzetet eredményezett. dc az oktatás és az
egészégügy területén sem történt úttörés. Sót a (;f)f' arányában a jóléti funkciókra kevesebb
jutott. mint az azt mcgcli\zö évben.

Az államháztartás konszolidált funkcionális jóléti kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
GDP %-ában

_Qkt~tási tevékeny_ségek ésszolgáltatások
_Egészségügy

Társadalombiztosítási és.jólétiszolgáltatások_
Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági 

[Juttatás<Jk 
Nyugeljéltások 

Egyé~_ társadalombiztosítási ellátások 
tvumkanétkűt! ellátások 

Családi pótlékok és gyermekeknek járó Juttatások 
EgyébsZCJE1ális támogatások 

, Szociális és jóléti intézményi szolgáltatás()_~_ 
i Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és
1 szolgáltatás_C>k

2017. évi 2018. eredeti 2018. évi
tel1e_s_ítés előirá_nyzat teljesítés

5,2 5 5,3
4,2 

13,7

4

13,7

4,2 

13,1

1,1



Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és
. szolgáltatások

JÓLÉTI FUNKCIÓK összesen
2,9 1,8

26

:\ 1 ;'il lam i k iadások 111cgos::lúsú1 tck i ni\ e 20 1 8-ban. a tcrvczcr thcz képest tiihh j utol t ,1/

államnak a saj.'11 kiadásaira. iga; ;.iilkli kiadásokra is. s,1j11os ebből ;1 s1ociúlis területnek semmi
nem .i ll (() l t.

Az államháztartás konszolidált funkcionális jólét ikiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
megoszlás %-ában

2017. évi

Oktatá~i~_E:_v~kenységek. ~~~olgáltatá sok
Egészségü~_Y.

Társadalombiztositási és jólétiszolgáltatások

Egyéb társadalombiztosítási ellátások 
Munkanélküli ellátások 

Családi pótlékok és gyermekeknek Járó juttatások 

Egyéb szaciá/1st?mogatásak 

intézményi szolgáltatások 

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és
szolgált~t!sok
Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és
szolgáltatások

JÓLÉTI FUNKCIÓK összesen

i

teljesítés

10,8
8,7

28,5

2018. eredeti 2018. évi
előirányzat teljesítés

10,6 11,6
8,4 9,1

29,0 28,5

17,0

0,3

17,0

0,2
0,4

2,0

3,7

2,6 3,3 2,8

i
6,0 3,8 5,9 i

55,2 57,8 -·j

lchat nem csak a (iDJ> arányaban jutott kevesebb a szociális területre 2018-han. hanem a;
állami kiadások megoszlását tekintve is.
/\ részletek közül az alábbiak emelendők ki:

/\ 2018-as éve egyik átverése a rászoruló gyernll·kL'k szünidei étkeztetése. amire ().(1 milliárdot
len ezrek. ,égül mindössze :;_:; milliárd forint jutott. 1 gy sió nincs a1. indoklásban arról, hog:
ennek mi az oka. miközben l'I. cg1 jelentős. 50'~·i,-os alultcljcsülés. Sót az általános indoklásában
azt irják, hogy .,a::. állam a szünidei étkeztetés iámogatasara is nagy hangsúlytfektetett, amelyet
a:: onkonuányzatok 20/ 6-tál látnak cl k!Jtcledí feludatkánt .. _ Kél lehetőség adódik: jóval
kevesebben. akár felcannyian igcnyclrck az ellátást. mini ahogyan azt a kormány korábban
tervezte. , agy mégsem kapott mindenki enni. aki kérte. Az biztos. hogy azok közül sokan
kimaradnak. akik elvben jogosultak lennének rá. hiszen vagy nem tudnak a lehetőségről. vag:,
az önkormányzat nem szervezi meg az ellátást. Íg) nem is kérik azt. mindezt a; írásbeli
kcrdcscinkrc adott lctszámadatok is alátamasztják.



.lellcmző a költsé·gvetés működésének egl.'.·s1.l.'.·rL'. lwgy közel 13 milliárd forinttal kevesebbet
fordítottak a bölcsddék támogatására, mint ahogyan azt elfogadták. siíl évközbcn
jelentősen össze is kavarták az ehhez kapcsolódó sorokat. Fz a családbarát kormány

;\ szociális t:ímogatúsok egyik meghatározó eleme a nyugdíjminimum összege (28 500 forint).
o ebben az cvhcn sem, últ()zotl. ahogyan a foglalko1.tatúst hclycucsitő támogatá» összege sem
( 22 800 forint). 1 k nem , ál to1.ol t ebben az. évben sem a kü1.g) t'ig) cl lútús öss1.cgc a babaköt VL'n:
utalúxi iissz.egci sem. /\ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó évi kétszeri
tárnogatús iiss1.cge sem változott. /\z önkormányzatok helyi támogatásaihoz járó költségvetési
keret sem nőtt ebben a1.. évben.

A családi támogatások, köztük a család pótlék. a gyes. a gyer. a1. anyasági támogatás összege
ebben az évben sem változott. az clőiranvzatok összege pedig ( feltehetően a csökkenő
gyereklétszám miatt) tovább csökkent az clü1.ö évekhez képest. és a teljesítés is elmaradt ,1/

clőirányzarhoz képest.
Meglepő módon a csecsemőgondozási díjra (cscd ) forditou kiadások is alultcljcsültck (2.8
milliárd forinttal). Viszont a gyermekgondozási díj ((i'rTD) kiadásai több. mint 12 milliárddal
haladtak meg az eredeti iisszegct.
20 l 8-han Iolyuuódon a családi kedvezmény 2019-ig tartó növelése: a kétgyermekes családok
esetében 2018-tól gyerrneh·nként 17.5 ezer forintra emelkedett a havonta igénybe vehető
adókedvezmény összege.
l.bbcn az évben volt. hogy először köliöu többet a kormány családi adó- L'.S

júrulékkedvezmcuyre ( 316 milliárd forint). mint a családi pótlékra (310 milliárd forint).

;\ lakástámogatásokra. minden CSOK cllcncrc. a betervezett 2V1 milliárd forint helyett 193
milliárd forint jutott.

A nyugdíjrendszer kiadásai között annak működtetési oldala nem értelmezhető. mert nem
tudható. hogy működtetése ténylegesen mennyibe is kerül. Ennek egyik oka az egységes
igazgatási rendszer szétverése. és a szakmailag. ügyvitelilcg összefüggő feladatok szétosztása.
Jelenleg más irányítás alú és rnús igazgatúsi szervoctbcn tiirtónik a nyugdíj igények clhírúlása
(MU L kormúnyhivatal. júrúsi- kerületi hivatalok). és rnús helyrn ( PM-M/\K) a nyugdíjak
folyósítása. stb.

Fontos kiemelni. hogy a Nyugdíjbiztosítúsi Alap fejezetében szcrcplö infonnúciók szerint
2018-ban a hadigondozotti cllútások kiadúsai 1-i 020.8 millió forint összegben tel,iesültek.
miközben egy évvel korúbban. az akkori zúrsz.úrnadús szerint: 8 667.2 milliú forintot fordított
t.::rre a költségvet(·s. Fz töbh mint 60%-os l·mclkctks.

A mélt:ínyossági alapon me12-állapítúsra kcriil(í nyugcllátúsra 198.-i millió forint (200-ból ).
méltányossági alapú mu12-díjemclésre 785.7 millió forint (800-ból). egvszcri scgélvre 583.9
mi II ió forint ( 600-búl) lel hasznú lása történt meg. /\ l'cjezet i indok lús szerint:
.. 2018-hon 60 12/ji'í kác/111e::.ett 1m;/1ú11yossúgi 11_1'11gdíjemc/Js1. kii:::liliik kö::.el 3./ 725 s:c.el/ll!(l 
igJn_n;t te/jcsített,;k. . 1 leljesÍ//,i arány 1c clhírá/1 káclmck .cú11uíluc ,·í.1:c.onvítrn 58 %-os. (C 
e.1.;,1·ji'ín·j11l1Í e1nel<;s /w,-i út!ugu 3 539fi11-i111 
_,/ 11y11gdíjok mdtúnyo.1.1úgíjogklirhe11 tiir/(;nr'í megrí!lupítú1u ínínl 111í11teg1· 2 6./9.fi'í nylÍjtoll he 
kác/11/et, mclyhál l 020 ji'í r/cáe ál/apítolluk meg m•11gcllútást. . 1 111egúllopítoll ellútúsok 
s::.ú11w u::. elhínílt 11,í!._\·ekhe::. 1·í.1zo11yítrn ./0.6 %-os \'()// .. / 25 ,;letév/ikct het<ilhill. lol'líhhto1111hík 
círrncl/ú1á.1·ú11ak tm·cíhhfol_\'IÍ.1Ítá.1u iránti kác/11/el 2018-hun 6./8)/í nylÍjtoll hc; 1c e;,. sorún 
clhírcíltak kii::.ii/ ../J:' káelmct tcljesílc!lck. 



Fg_1·.1:::cri scgd1· iránti kác/111c1 5.f 098 f/í nyújtott be. A::: ii.1.1:::c.1 elbírált kc;rclcmhr'í/ 3.2 939
tc/j,·.,íh;_,.(:,-c kerult sor fn!.5 // .1e51ilyck ú1/ogri.1.1:::cge mintcg» r ""/6,fi11"i1111·0/1 ... 

!\ rokkantxáui, rchahilitáciús ellátásukra 22.4 m illiard forinttal kevesebbet Iorditouak. mint
ahog) ,111 ,l/ clőirúnvzat s/crinl kel lcu x \ll11:1. Siit rrn\: :1 keret tartnlmavta ,l nyugdijprcmiumhoz
kapcsolódóan. annak mintájára a rokkantaknak nyújtott un. cgys/cri juuaiás iiss/cgét is: 4 ..,
milliárd forintot. A kiadáscsökkcnést ,v indoklás a létszámcsökkenéssel magyarázza.

!\/ l:gés/sc·ghi/.lositúsi i\lc1p rnéltúny(1ssúgi bss/:'ijúhi1I a rokkantsági. rchabilit.icios ellátások
JllL·gúllapítúsúr,1 128.7 millió lorintot kiiltiiltd. 1/a2018-han IK'\ al'lett k i , é·telcs rokkantsági
L'ilútús. amire cgyébkcn; 150 millió forintot s/Ünt,ik a/ ,1 költség\l'tés clfogadúsukor. /\ Ccjal'li
kötet szerint havonta átlagosan 255 fő kapta ezt az ellátást.

/\/ ,Állami Számvevőszék ismételten mcgállapitoua. hogy az l-:l\.1MI fejezetében NCSS/A
alcím Családi támogatások. illetve Jövedelempótló cs jii\L'lklcmkiL'gé·s/Ílií szociá!i-.
támogatások jogcimcsoportjai terhére tcljcsítcu kiadások esetében a/ ellenőrzés
mcgbízhatósagi hibákat állapitott meg. mivel a S/(11m. tv.41 előírásai ellenére nem álltak
rendelkezésre a folyósított ellátások meg.iillapítúsúnak bizonylatai. ;\ rrn:ghízhatús(1g.i hibák
iisszL;rtékc meghaladta a knyegességi s/intet. ezért ,l/. NCSS/.í\ kiaclúsi ad,1tai nem voltak
megbízhatóak.

1\1 i ndl'/L'k miatt az MSZP 111.'lll támogatja :i 201 8. L'Hii I szóló zúrs/i1m:1dús l' 1 fogad(isút.

lhrdapest. 2019. október '29.

/
Koró/s l .ajos

elniik


