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A Költségvetési Tanács Véleménye
Magyarország2D?l'. évi központi költségvetéséről sző|ő 2020. évi XC. törvény
módosítás árőI- sző|ő törvényj avaslat tervezetér ő|
I.

A Véleményelőkészítésénekelőzményei, jogszabályi alapja

A

és nyilvánossága

KT) az Alaptörvény 44. cikk (2)
bekezdésébenfoglaltakkal összhangban és a Magyarország gazdasági stabilitásaről szőló 20II.
évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény, Stab. tv) 24. $-a alapján véleményt
nyilvanít a ktizponti költségvetésről szóló törvény tervezeÍéről, ideértve a központi költségvetés
Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács,

bevételi és kiadási foösszegét megváLtoztatő, vagy a költségvetési hiány mértékétnövelő
módosítást is. A Tanács véleményébena tervezetre észrevételt tehet, valamint -ha atervezettel
kapcsolatban, annak hitelességérevagy végrehajthatőságáravonatkozóan
van - atervezettel való egyet nem értésétjelezheti.

alapvető ellenvetése

A202I. évi központi költségvetésről szóló törvény módosításáravonatkoző, a Kormány 2021.
április 7-i ülésénmegtárgyalt és jóváhagyott törvényjavaslat-tervezetet (a továbbiakban:
tervezet) 2021. április 9-én Yatga Mihály pénzügyminiszter PMl5l3l2021. számu
véleménykérő levele mellékleteként küldte meg a Költségvetési Tanács elnöke részére.

A KT

202I
_
évi központi költségvetéséről szőIő 2020. évi XC. törvénnyel összeftiggő
előzményekre is.
a Véleményénekkialakítása során figyelemmel volt az aléhbi - a Magyarország

-A

Tanács a Magyarország 202I. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
tervezetéről kialakított 312020.05.27. szému Véleményébenmegállapitotta, hogy ,,a 2021. évi
költségvetési tervezés szempontjából meghatároző körülmény a koronavírus-járvány
elterjedése, melynek következményei alapjaiban megváItoztatták a globális és a magyar
gazdaság2020. évi kilátásait''. Továbbá,,a202I. évi költségvetés alapjául szolgáló prognózis
ana épít,hogy átmeneti visszaesés után a magyaÍ gazdaság 202l-ben növekedni fog.''
Megítéléseszerint ,,& magyar gazdaság erős fundamentumai és a már bejelentett
gazdaságpolitikai intézkedések biztosíthaÍják, hogy Magyarország gazdasági felzárkőzása
folytatódjon.'' A KT Véleményébenarra is felhívta a figyelmet, hogy ,,a 202I. évi
költségvetésre kiható kockázatok döntő részben 2020-ban je1entkeznek''' Véleményében
hangsúlyoáatovábbá azt is,hogy ,,202Í-ben is szükség Van a gazdaság további élénkítését,
a
munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrehozásáÍ" eredményező programokra. Ehhez a
Gazdaságvédelmi Alap (benne a Nemzeti Foglalkoáatási Alapból létrejövő Gazdaságvédelmi
Foglalkoáatási Alap) nyújt fedezetet' Az Egészségbiáosításiés Járvány Elleni Védekezési
Alap a jarvarry elleni védekezéshez, illetve az egészségiigyiellátórendszer működtetéséhez
sztikséges forrásokat (az E'gészségbiztosításiAlap beolvasztásával) biztosít1a. A tervezet
jelentős összegeket fuányoz elő a családvédelmi és otthonteremtési intézkedésekre, valamint a
nyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítására!' A KT Véleményénekindokolásában jeIezte,
hogy a2020 márciusáravilágméretűvé váló új típusújárvány érdembenrajzoljaéú.anemzetkózi
és pénzrigyi folyamatokat és ,,a202I. évi áIlamadósság várhatő alakulására is erőteljesen hat a
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jarványhelyzet". Ezért Véleményébentudomásul vette, hogy a GDP_arányos bruttó
államadósság 20II-2019 kozotti csökkenése 2020-ban várhatóan átmenetileg megfordul: a
költségvetési törvényjavaslat tervezete szerint az áI|amadósság-mutató értékenő. A Tanács
megfogalmazta tovÉhbá azt is, hogy ,,az államadósság-múatő csökkenő trendje
átmeneti növekedést követően - visszatér és e mutató 202I végéremérséklődik.''

A Tanács az

.0L

-

a 2020-as

megadva előzetes hozzájárulásat a 202I .
évi központi költségvetési törvényjavaslat zérőszavazástútoz - megállapította, hogy ,,a 202L
december 3I-i teruezett államadósság-mutató mértékétmegalapozottnak tartja", mert az
-

512020.07

számű Hatttrozatában

-

összhangban van a törvényjavaslat alapját képezo makrogazdasági és áIlamháztartási
folyamatokkal. A KT a határozatanak indokolásában kifojtette, hogy ,,megítéléseszerint a
hianycél teljesítésétveszélyeztető kockázatok (koronavírus-járvány újbóli fellángolása
következtében esetlegesen fellépő kedvezőtlenebb gazdasági helyzet, ezzel kapcsolatosan
számottevően több váIságkezelési kiadás bekövetkezése) érinthetik az államadósság varhatő
alakulását is." Ezért a Tanács abiztonságos áIlarrtháztar1ási folyamatok fenntartása érdekében
fontosnak tartottaazelőrelátő és felelős költségvetési gyakorlat következetes érvényesítését.

- A KT a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló torvény végrehajtásának
helyzetérőIésazáIlamadósság várhatő alakulásáróI_azl. félév,valamintjúlius_augusztus havi
folyamatok alapján - kialakított 612020.09.22. szémúVéleményébenmegállapította, hogy a
legfrissebb kormányzati és elemzői vánakozások az előző évhez képest mintegy 5 szánalékos
csökkenést valószínűsítenek. Ezért a
egyetértett azzal, hogy ebben a helyzetben a
',Tanács
költségvetési célok módosítása vált szükségessé' nagyobb mozgásteret adva a Kormánynak a
járvány megfékezéséreés a gazdasági visszaesés tompításara''.
-

A Tanács

a Magyarország2020.

és az áIlarrtadósság

évi központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásaról
_
alakulásáról
az egész éves folyamatok alapján _ kialakított 3l202I.04.15.

szémn Véleményébenmegállapította, hogy ,,d kormányzati szektor 2020. évi

eredményszemléIetuhiánya az EDP-jelentés alapján a GDP 8,I színalékavolt, ami magasabb
a költségvetési törvényben kitűzott eredeti I,0 százalékos és az augusztusban megemelt 3,8
szánalékos hianycélnál''. ,'A hianycél megemeléséta járvány elleni egészségügyi és gazdaságí
védekezéstette szükségessé.'' Emellett rögzítette azt is, hogy ,,az elmúlt évi költségvetési
gazdáIkodás _ összehangolva a monetáris intézkedésekkel - összességében megfelelő hátteret
biztosított a koronavírus-jarvány teremtette rendkívüli helyzet kezelésére,az egészség
védelmére,a gazdaság helyreállításrínak tétmogatására. A gazdaság fenntartható növekedési
pályara történő visszaáIlítása, a járvány negatív hatásainak tompítása, az egészségvédelme
továbbra is célzott, a versenyképességet is erősítő költségvetési gazdálkodást tesz szükségessé,
ügyelve az e|maradott régiók felzárkőztatásínais." Rámutatott Véleményébenarra is, hogy ,,a
gazdasági növekedés visszatérése utiín szükséges az egyensúly helyreállítása is, tehát a
költségvetési hiány és az államadósság csökkentése.''

A KT a teruezetben

foglaltakra vonatkozó Véleménye kialakításánál figyelembe vette a
Pénzügyminisáérium áItaI a tervezeűtez a KT tészérekészítettszámításokat, továbbá a
Magyarország 2020-2024-re vonatkozó Konvergencia Programjában foglaltakat. Emellett
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áttekintette a nemzetközi szervezetek (Európai Bizottság, OECD, IMF, Világbank) és más
mértékadó piaci elemzők gazdasági elemzéseit, értékeléseitis.

A Tanács

Véleményérőltájékoztatjaazországgyuléselnökét, valamint aKormányt,továbbá
értéke1é s ét az Or szággyűl é s ho nl apj án kö zzéte szi.
a

II. A Tanács Véleménye

A

Tanács a 202I. április 15-én tartott üléséna Magyarország 202L évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításánaktervezetérőI az alábbi Véleményt
alakította ki.

1)

A Tanács a

költségvetési törvényjavaslat tervezet hitelességének és

végrehajthatóságának megítélésesorán tekintettel vana1éményáltal okozott rendkívüli
körülményekre és a veszélyhelyzetre. Áiláspontját ezek alapjánalakítja ki.

2) A

Tanács megállapítja' hogy a törvény módosítása az ESA-módszertan szerint számolt
hiánycélt a GDP 2,9 százalékárőI7,5 százalékra emeli az áprílis 1-jén megjelent EDP-

jelentéssel összhangban. A költségvetési törvény módosítását az eIfogadása őta
megváltozott gazdasági körülmények, az időközben meghozott egészségvédelmiés
gazdaságot támogató intézkedések,valamint az EU 202I-2027 közötti költségvetési
kereteinek váItozásai tették szükségessé. A Tanács a hiánycél emelésével egyetért,
mivel a koronavírus-járvány harmadik hulláma szükségesséteszi a korábban
tervezettnél nagyobb mértékűköltségvetési támogatást az egészségügy és a gazdaság
számfua. Egyidejűleg üdvözli, hogy a költségvetés tervezett hiarrya mérsékeltebba
2020-ban elértnél,azaz a gazdaságl, növekedés helyreállását követően célba veszi az
egyensúly megteremtését.2020 márciusában azBlxőpat Unió aktiváIta a Stabilitási és
Növekedósi Paktum általanos mentesítési rendelkezését, amely 202l-ben is lehetővé
teszi amaastrichti klitéÍiumot meghaladó hiányt a rendkívüli helyzetre való tekintettel.1
A Tanács tudomásul veszi, hogy a Kormány 2021-bena rendkívüli helyzetre tekintettel
rendeletben teremti meg a hasonló rugalmasságot a magyar költségvetési szabályokban,

egyidejűleg javasolja, hogy a Stabilitási törvényben is történjen meg a módosítás.

3) A Tanács megállapítja, hogy a törvényjavaslat

tervezetében bemutatott bevételi és
kiadási módosítások az áIlamháztarIás központi alrendszerének2)2l. évi pénzforgalmi
hiányift2.288 milliard forintra emelik, ami elmarad azEDP jelentésben bemutatott 7,5
szánalékos ESA-hiannyalkonzisztens 3.990 milliárd forintos pénzforgalmi hiánytól.

A

tervezet szerint az uniós módszertan szerinti hiánycél 7,5 százalékos mértékében
számításba veszik a törvény felhatalmazása alapján a Kormány áItaI saját hatáskörben

módosítható, valamint

a

demográfiai

és egyéb folyamatok

alakulása miatt

1A Bizottsáe közleménye a Tanácsnak a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának
alkalmazásáról (2020. március 20.), Az uniós pénzüeyminiszterek nyilatkozata a Stabilitási és Növekedési
Paktumról a CoVID-19 miatti válsághelyzet fénvében(2020. március 23.), Az Európai Bizottság levele
Magyarország Pénztigyminiszterének (2020. szep'Íember 19.), A Bizottság közleménye a Tanácsnak: Eg}' évvel a
Covidl9-járvány kitörése után: a fiskális politikai válasz (2021. március 3.)
J
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automatikusan teljesülő előirányzatok váItozását is. Ezt az áItalános indokolásban
jelzík, de számszerűen nem mutatják be. A Tanács indokoltnak tarl1a, hogy a
költségvetési törvényjavaslatban a költségvetési hiány ténylegesen várható mértéke
(3990 milliárd forint) kerüljön rogzítésre,mivel az államadósság alakulása és az
államadósság-szabáIy teljesülése is csak ennek alapján ítélhető meg.

4) A

Tanács megállapída, hogy a törvényjavaslat tervezete szerint a magyaÍ gazdaság
várhatő növekedésével összhangban, az Alaptörvényben előírtaknak megfelelően az
államadósság GDP-arányos mértéke2021-ben újra mérséklődhet a2020. év végi 80,4
szénalél<ről, 79,9 százaléWa. A Tanács szükségesnek tartja ennek részleteit is az
országgyűlésnek bemutatni, összhangban apénzforgalmi hiány és a Kincstári Egységes
S zámla (KE SZ) alakulás ával.

5) A

Tanács megállapítja, hogy a gazdasági és költségvetési folyamatokat _ a tavalyihoz

hasonlóan _ 202l-ben is a szokásosnál nagyobb mértékűkockázatok övezik a
koronavírus-járvány következtében. Ebből adódóan a Tanács tudomásul veszi, hogy a
törvényjavaslat nagyobb mozgásteret teremt a kotmányzat egészségvédelmiés
gazdaság újraindítási intézkedéseiszámáta, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy ha a
mabogazdasági feltételek alakulása megengedi, akkor a tervezettnél markánsabb
hiánycsökkentés valósuljon meg kedvezőbb feltételeket teremtve a költségvetési
egyensúly 2022. évi lényeges javulásához és az á|Iamadósság mutató fenntartható

mérsékléséhez.

III. Indokolás

A KT ateruezeúen nem

tapasztalt olyan kifogásolható rendelkezéseket, amelyek indokolnák a

dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értésjelzését.

Ahazaigazdaságlendülete 2)2}-banmegtört, de visszaesése kisebb lett (5 szénalék)avártnál.
A koronavírus-járvány és következményei kihatnak a202I. évre vonatkozó makrogazdasági és
költségvetési alapokra is. A202L évi gazdasági bővülés mértékéta szokásosnál nagyobb - a
járvány visszaszorításátől, a gazdasági korléiozások leépítésénekütemétől és a korlátozások
feloldása utáni reakcióktól Íiiggő _bizonylalanságok övezik. A Tanács tudomásul veszi, hogy
a tervezet a 2020. évi XC. törvényben feltételezettnél mérsékeltebb, 4,3 szánalékos gazdasági
növekedésre számít.

A

nemzetkozi pénzijgyi szervezetek 202l-re a világkereskedelem volumenének robusztus
emelkedésévelszámolnak, és 4-6 százalék közötti világgazdasági teljesítmény-javulást
prognosztizálnak (a NemzetköziYalutaalap 6, az OECD 5,6, a Világbank 4 százalékvárhatő
bővülést je|ez). A növekedésre vonatkozó előrejelzésük Magyarországra vonatkozőan 4
százalék kc'rtili értékekkelszámol. (Hazánk gazdasága a Nemzetközi Valutaa|ap ez év április
elején felülvizsgált prognózisa szerint 4,3, a Világbank ez év eleji jelzése szerint 3,8, míg az
EU Bizottság ez év februári kitekintése szerint 4 szazalél<kal bővülhet .) Ahazaí elemzők egyik
része hasonló, másik része nagyobb (akár 5 százalékos) mértékűnövekedést prognosztizál. Az
4
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százalék közötti

gazdasági növekedést vetít előre 202l-ben

a

korlátozások

feloldásának fliggvényében.

Az előző év az egészség- és a gazdaság-védelmének éve volt.202I már az újraindítás éve
lehet, bár a koronavírus-jarvány továbbra is jelen van, ezért2)2l-benváItozatlanulelsődleges

feladat az emberi életek védelme. Yalőjaban minden gazdasági folyamat - a nemzetközi
kömyezet mellett - attól fiigg, milyen ütemben nő a lakosság átoltottsága, milyen gyorsan
oldjak fel a korlátozásokat, és sikerül-e a vírus új, ismert-ismeretlen mutációit kordában tartani.
Az egészségügyi veszélyhelyzet elmultával, az annak ideje alatt a 202I. évi költségvetési
tcirvényt érintően hozott kormányrendeletek hatályukat vesztik, így a tovéhbiakra méx a
költségvetési törvény jelen módosításával rendezik a járvány elleni védekezésfenntaftásához
és a gazdaság újraindításéűtoz szükséges, a költségvetést determináló döntéseko intézkedések
feltételeit.

A költségvetési törvény

módosítását az elfogadása óta megváltozott gazdasági körülmónyek,
az időközben meghozott egészségvédelmiés gazdaságot támogatő intézkedések, valamint az

EU

202I-2027 közötti

költségvetési kereteinek váItozásai tették sztikségessé.A

tervezet szerint a központi koltségvetés bevételi foösszege 790,3
kiadási foösszege 1.586,8 milliárd forinttal, ezekből következően a

véleményezésremegküldött

milliárd forinttal, a
pénzforgalmi hiány 796,5 milliárd forinttal emelkedne.

A

tervezet a 202I. évi központi
költségvetésben a következő főbb bevételi és kiadási mérlegtételeknélindítványozváltozást.

A költségvetési törvény módosítása

alapján a bevételi e(őirányzatok emelkedése döntően az
programok906
uniós
milliárd forinttal magasabb bevételéből adódik Ebből 326miIliárd forint
kapcsolódik a helyreállítási trímogatásokhoz tartoző 13 százalékos előleghe z (EtJ Helyreállítási
és Ellenállóképességi Eszköze - RRF), valamint 38 milliárd forint a202l-2027-es kohéziós
forrásokhoz. A növekmény fennmaradő része elsősorban a válságkezelést és a gazdasági
újraindítást célzó REACT-EU bevételekhez, valamirÍ. a 20I4-2020-as kohéziós forrásokhoz
kötődik. Emellett a személyi jövedelemadóból származő bevételek 34,3 millíatd forinttal
meghaladhatják az eredeti eIőirányzatot, ami a munkaerőpiac váIsággal szembeni ellenállóképességétis mutatja. Az dltaldnos forgalmi adóbevételek előirányzatának 20,5 milliárd
forintos növekedését és a kiskereskedelmi adó előirányzaténak 10,5 milliárd forintos emelését
a 2020 - as, v ártnál magasabb bevétel indoko

lj a.

A

szocitÍlis hozzdjárulási adó és járulékolr többek között a céIzott, átmeneti ágazati
kedvezmények, illetve aSZÉP kártyaideiglenes szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye miatt
144,5 milliárd forinttal elmaradhatnak az eredeti költségvetési előirényzattól. A tdrsasdgi adó
esetében szintén csökken azeIőirényzat9l,8 milliárd forinttal, melyhez azadőalap költségvetés
tervezésekor vénthoz képest alacsonyabb 2020. évi szintje mellett azishozzájárul, hogy 202Itől kezdve egy többlépcsős folyamat eredményekénta fejlesztési tartalék már korlátlanul
alkalmazhatóvá válik a teljes nyereségre. Az illetékeknél a CSoK-kal vásarolt lakóingatlanok
illetékmentessége miatt 24,6 milliárd forinttal' a turizmusfejlesztési hozztÍjtűruldsndl a tavaly
március őta tarÍő turizmusfejlesÍési hozzájéxulás-mentesség, illetve idén a várhatőart
alacsonyabb forgalom miatt22,0 milliard forinttal, ajövedéki adóndl kőolaj világpiaci árénak
alakulása miatt csökkenő adómértékek hatására L4,5 milliard forinttal' valamint a
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rehabilitdciós hozaÍjórulósndl

a

célzott, átmeneti ágazati kedvezmények,

foglalkoztatottság átmeneti csökkenése miatt 12,6 milliárd forinttalcsökkent

és a

azelőirányzat.

A kiadások növekedését okozza, hogy a lakásépítésitdmogatások előirányzata I20 milliárd
forinttal emelkedett, amit elsősorban a 2021. január l-jétől igényelhető otthonfelújítási
támogatás várhatő kiadásai indokolnak. A ki)ltségvetési szervek kiaddsai a törvénymódosítás

szerint 26,5 milliard forinttal nőnek a minimálbér és a garantáIt bérminimum emelésének
ellentételezésemiatt. A szakmaifejezetí kezelésíÍelőirúnyzatok kÍadása I43,2 milliard forinttal
emelkedik, amely a korábbi kormanydöntéseknek a többlet kiadásait tartalmazza (p1. utak
felifiításara, vagyonkezelési alapítványok költségeire, felsőoktatási intézményekPPP
kiváltására, oltóanyaggyaÍ létesítésére,
illegális hulladék elszállításétra, hulladék
újrafeldolgozására).

A

garancia és hozzájdrulás

ű

társadalombiztosítúsi alapok kiadásaihoz jogcímen a
többletkiadás 133,7 milliárd forint az eredeti előírányzathoz képest. Ez az összeg az alapok
bevételeiből elmaradó szociális hozzájarulási adó- és társadalombiztosítási járulékbevételt
pótolja, azonban konszolidáltan nem növeli a költségvetési hiányt, ugyanis a
társadalombiztosítási alapok bevételeinél egyaránt jelentkezik. A helyi önkormdnyzatok
túmogatásándl44 milliárd forint többlet kiadással számolnak (ebből helyi ipanízésíadő kiesés
kompenzáciőjára 38,0 milliárd forint a tervezett többlet ráfordítás). Az uniós programok
kiadásai 9I4 milliárd forinttal nőnek. Ennek mintegy felét az RRF keretében tervezett 450
milliard forintos kifizetés jelenti, ezenfelültöbb mint 400 milliárd forinttal emelkedneka202I2027-es ciklushoz kapcsolódó előlegkifizetések is. A gazdaság-újraindítdsi ftorábbi nevén
gazdaságvédelm) programok központí tartaléka 40 milliárd forinttal lesz nagyobb, a25 ezer
fő feletti településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a helyi iparuzési adő váItozásának
kompenzálásána. A hozzájúrulás az EU kökségvetéséhez164,9 milliard forinttal emelkedik,
egyrészt a korábbi évek vártnál magasabb gazdasági növekedéséből, másrészt a Brexit miatt
keletkező többlet befizetési kötelezettségből eredően.

Az

4.

ezek alapjén számíthatő pénzforgalmi hiányból nem következik

a

törvényj avaslat tervezete

$-ában szereplő uniós módszertan szerinti hiánycél 7,5 szÍzalékosmértéke.A
törvénymódosítás azáIlamhéntar1ás központi alrendszerénekz)2l. évihiányat2.288 milliárd
forintra emeli, ami elmarad az EDP jelentésben szereplő 7,5 szézalékosESA-hiánnyal
konzisztens 3'990 milliárd forintos pénzforgalmi hiánytól' A bevételi és a kiadási módosítási
javaslatok ugyanis csak azokat a módosításokat jelenítik meg, amelyeket az országgyúlés
hivatott váItoztatni, és nem tartalmazzák a Kormány saját hatáskörében végrehajtottakat,
valamint a demográfiai és egyéb folyamatok alakulása miatt külön módosítás nélkül is a
tervezettőI eltérő kiadási és bevételi elóirÍnyzatokat. Mindezek jelzését(részletezésnélkül) az
általános indokolás hrtaImazza. A 2,9 százalékos hiánycél J,5 százaléWa történő
megemelésénektételeit a Pénzúgyminisztérium a KT-nak bemutatott számításokban
részletezte. Indokolt, hogy ezek a Kormány által az országgyulésnek benyújtandó
törvényj avaslatban is megj elenj enek.

A maastrichti kritériumot meghaladó hiányt

a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Európai

Tanács határozata2021-ben is lehetővé teszi.

A hazai
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Stabilitási törvény csak a GDP csökkenése esetére ad, ezért indokolt - nemcsak a rendkívüli
helyzetben megtehető rendeleti úton történő módosítás, hanem * e törvényben is az uniós
szab ály old<al történő ö s s zhan g me gteremté s e.

A

költségvetési hiány, a ftnartszírozási folyamatok és a GDP várhatő alakulása alap1én a
törvénymódosítás 2. $-a szerint a GDP-arányos államadósság a2020. év végi 80,4 széaalékos
szintről 79,9 szézalékra csökken. 2021'-ben aZ adósságmutató csökkenését támogatja, hogy
2020-ban az állan likvid (KESZ és deviza_) betétei 2.7 45 milliárd forintra emelkedtek, melynek
a részbeni fe|használása lehetővé teszi, hogy a nettó kibocsátás és így az államadósság
növekedése alacsonyabb lehessen a pénzforgalmi hiánynáI. Az adósságmutató mérséklődése
összhangban van az Alaptörvény áItaI előírt adósságcsökkentési szabállyal. Az adósságmutató
kialakulásának levezetését ugyancsak nem mutatja be a teruezet. A KT ezt is a
Pénzügyminisztériumtól kapott kiegészítő információkból ismerhette meg. Ezek szerirÍ. az
államadósság a 2020 végi 38.408 milliárd forintról 202I végére4I.153 milliárd forintra
emelkedne , míg a GDP ugyanezenidőszal<ban 47 .7 43 milliárd forintról 5I.497 milliárd forintra
növekedne. A Tanács - tudomásul véve és megalapozottnak tekintve a kapott számításokat _
javasolja, hogy ezen információk is, bemutatva aKESZ, apénzforgalmi hiány és az adósság
alakulásának összhangját, legyenek részei az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatnak.

Budapest, 202L április 15
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