
Az Országgyűlés

Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Iromány száma: T/6322/831.

Benyújtás dátuma: 2019-06-27 11:38

Parlex azonosító: 11F2OU5U0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Vitához kapcsolódó bizottság, 92. § (3)-(4) bekezdés 
Az ülés időpontja: 2019. 06. 26.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/6322. 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 bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:

A 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a Kormány, az Alaptörvényben foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette be az Országgyűlés elé.

2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét,
felelős  költségvetési  gazdálkodást  folytat,  tartósan  alacsonyan  tartja  az  államháztartás  hiányát,
csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el. 2010 óta közel
12%-ról 3,5%-ra csökkent a munkanélküliség és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek
hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek. Ezt az utat folytatva készült el Magyarország 2020. évi
költségvetési javaslata is. A bizottság részéről üdvözlendő, hogy a törvényjavaslat 2020-ban is arra
törekszik,  hogy  megőrizze  Magyarország  pénzügyi  és  gazdasági  stabilitását,  garantálja
Magyarország biztonságát, határvédelmét és az illegális migráció elleni küzdelmet. Mindemellett
célként  fogalmazza  meg,  hogy  Magyarország  családbarát  hely  legyen,  ezért  fókuszában  a
családvédelmi akcióterv végrehajtása áll.



Mint 2010 óta  minden évben,  ezúttal  is  kiemelt  célja  a  Kormánynak a foglalkoztatás  bővítése,
valamint  a  magyar  vállalkozások  versenyképességének  javítása  és  a  nemzetközi  piacokon  való
megjelenésük elősegítése. Kiemelt fontosságú még mindezeken felül a stabil és kiegyensúlyozott
gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése és a költségvetés hiányának
a  GDP  3%-a  alatt  tartása.  A  magyar  gazdaság  növekedési  potenciálját  erősíti  a  kormány
kezdeményezésére  2016  végén  megkötött  béremelési  és  adócsökkentési  megállapodás.  Ez  a
munkaalapú társadalom létrehozására irányuló törekvések egyik legjelentősebb eszköze. Nem csak
bérfelzárkózást jelent, hanem a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek ösztönzését is. Ezáltal
tovább  erősödhet  a  magyar  gazdaság  munkahelyteremtő  és  munkaerő-megtartó,  valamint
jövedelemtermelő- és versenyképessége.

A Kormány  céltudatos  és  határozott  gazdaságpolitikájának  eredményeként  a  magyar  az  egyik
legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában. Ennek fenntartása érdekében a Kormány
gazdaságvédelmi akciótervvel ösztönzi a hazai versenyképesség és termelékenység fokozását.  A
pénzügyi stabilitás és a tartós gazdasági növekedés kulcsa az előrelátó tervezés. A bizottság üdvözli,
hogy hazánk 2020. évi költségvetési terve ezen elvek mentén készült.

Összességében tehát megállapítható, hogy a Kormány által beterjesztett 2020. évi költségvetés egy
stabil és egyre erősödő gazdaságot vetít elénk, megfelel a jogszabályi előírásoknak, jól szolgálja a
nemzetgazdaság növekedését és az abban szerepeltetett adatok pedig megbízhatóak.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 06. 26. napján lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/6322/664/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap
2020. évben [38 650]60 000 forint.

(2)  A rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2020. évben [38 650]60
000 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi
illetményalap 2020. január 1-jétől [44 600]60 000 forint.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 654.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/6322/591/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím új 14. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs 
szociális programok

      14 Országos szociális bérlakás program 40     000,0
/+40 000,0 m.

kiadás/
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T/6322/591/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
654., 1301. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1301.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/6322/591/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 70     000,0 /-40 000,0 m. kiadás/

T/6322/591/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
654., 1301. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Azországgyúlés
Y ál|alkozásfej le sztési bizottsága

Füeeelék

Az 1|í4SZP képviselőcsoportjáho z tartoző bizottsági tag(ok)

kisebbségÍ véleménye

a Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szóló
T l 6322. számú törvényj avaslathoz

Az országgyűlés Vállalkozásfejlesztésíbizottsága lefolytatta atőrvényjavaslat részletes
vitáját' A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
az MSZP képviselőcsoportjához tartoző bizottsági tag(ok) aZ egyes házszabáIyi
rendelkezésekről sző|ő I0l2014. (II. 24.) oGY hatátozat 92. $ (5) bekezdése és II7. $ (2)-(3)

bekezdése alapján . az aIábbi kisebbségi véleményt terjeszti(k) elő:

A 2020. évi központi költségvetéssel kapcsolatban, elsősorban azt szükséges megjegyezni,
hogy ez ismét egy olyan költségvetés, ami nem a valós számokon és amár teljesült mutatókon
alapszik. Jelen pillanatban még nem ismert a2079. évi központi költségvetés pontos teljesülése
sem. Ez ismét az előző évekhez hasonlóan egy biankó költségvetés, amiben a kormányzat
mindenféle ígéretetekettesz, melyeket vagy be tartvagy nem. A valós költségvetésről aMagyar
Közlönyben megjelenő különböző kormányrendeletekből értesülhetünk majd. Ez a rendeleti
kormányzás nem kifejeztetetten a stabilitást és a megalapozottságot erősíti. Ezzel szemben az
ÁSZ véleménye szerint: ,,A központi kaltségvetésről szóló törvényjavaslatban szereplő
bevételek és kiadások megalapozottak. ''

A 2019-es, majd 1.000 milliárd forintos hiány jövőre harmadára csökken, ennyit ar:.őIavitárőI,
bogy az EP és az önkormányzati választások míatt ,,váIasztási költségvetés'' volt-e az idei
büdzsé, avagy sem.

Az elmúlt években az Eurőpai Bizottság is számtalan alkalomma| jelezte a kormányzat felé,
hogy elégedetlen a magyaÍ deficittel. Sőt, míg a környező országok _ Románia kivételével _
Iáthatőan spórolásra haszná|ták fel a ,,bőség éveit", addig Magyarország szeme előtt csak a
növekedés lebegett. Nem hiába alakultak ki már az MNB szerint is túlfűtött szektorok, épp elég
az elszállő ingatlanpiacra gondolni. Az loÁ-os hiánycéllal így évekkel megkésve álluttk át az
óvatos költségvetésipáIyára. Kérdés, hogy nem megkésett-e. Aztis érdemes megjegyezni, hogy
rendkívül feszített, és fegyelmezett költségvetési politika mellett teljesülhet csak az loÁ-os
hiánycél.
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A jövő évi büdzsé valójában jövőellenes költségvetés:
. ajövőt jelentő oktatásra aúnyában sokkal kevesebb jut 2020-ban. 2010 után továbbra
sem kíváncsi a kormányzat apedagógusok és a diákok, hallgatók, vagyis a jövő generációinak
jogos követeléseire;
. a jövő biztonságát jelentő egészségügy rendszerszintrí problémáinak kezelését továbbra
is elhanyagolja a kotmányzat;
. a közalkalmazottak számára 10 év elteltével még mindig csak a béremelés ígéretére
tutja;
. abiztonság költségvetése Sem a honvédelmi, sem a rendvédelmi alkalmazottaknak nem
ad egy forint fizetésemelést sem;
. ellenben nem számít apénz, ha a Budapest-Belgrád vasútvonalről (64 milliárd forint)'
vagy a,,kozszolgálatí" pártmédiárólvan szó (75 milliárd Ft).

A 2010-es kormán}'programban 1 millió új munkahelyről volt szó, ami azt jelenti, hogy 2020-
ig, azaz jÓvőre létre kell jörurie azígéretnek, hogy a Kormány, a Fidesz illetve a Miniszterelnök
szavahihetősége megmaradjon ezen a téren. A Kormányzat és a kormánnyal igencsak szoros
kapcsolatot ápoló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének az önvallomása
alapjánmostanra 850 ezer fővel növekedett 2010 őtaa foglalkoztatottak létszámát. Tehát 150
ezer uj adőftzető munkahelynek kell létrejönnie nagyjából másfél év alatt, ha a Fidesz tartani
akarja korábbi ígéretét. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arrőI a tényről sem, hogy a
jelenlegi munkaerőpiacunk kereslet-vezére\t. A kialakult munkaerőhiány, ami az ország
versenyképességének egyik korlátja már évek őtalart és több okra vezethető vissza, például
arra, hogy a munkavállalók egy jelentős része idehaza nem találta meg a biztos és tisztes
boldogulásának a lehetőségét és ezért külfoldön kényszerült munkát vállalni. Továbbá az is a
munkaerőhiányt kiváltó okok között szerepel, hogy kilenc év alatt és legalább három nagyobb
átalakitást követően sem sikerült a szakképzést a gazdaság által támasztott követelményekhez
igazítani.

Szintén az elmtiltkilenc évben fi5 jelszővá a szakképzettséget mindenáron. mindenkinek, amely
a szal<képzés újjáépítését, ésszerűsítését vizioná|ta. A valóságban ez azonban egy
leegyszeriísített, lebutított, gyorsított ütemű, egy alulról történő szakképzési expanziót jelentett.
Mindezeket figyelembe véve született meg a 8. osztáIyra épülő előrehozott, lebutított magyar
duális szakképzési modell bevezetése' amelynek hipotézise azvo\t, hogy a szakiskolába belépő
fiatalokat, az idejekorán megkezdett szakképzéssel és megnövelt időkeretű munkára
szocializá|ással (gyakorlati képzéssel) nagyobb sikerrel lehet eljuttatni a szakképzettség
megszeruéséhez, valamint a tanulási zavaroVkal küzdő túlkoros tanulók
megrendszabályozásának érdekében pedig a 16 éves tankötelezettségi korhatár bevezetése. A
tankötelezettségi korhatár leszállitásának igen gyors és igen káros hatása lett, a korai
iskolaelhagyók tekintetében a leggyengébben teljesítő országok téborábakerültünk.
Mindezeken túlmenően eZ az tfi mode|| ,,hozzéadott'' hasznának minősült, hogy jelentős
fo rráskivonást tett lehető vé a sza\ckép zé s rend szeréb ő l.

Az idei évhez viszonyítva jövőre sem javul érdemben a sza\d<épzés helyzete.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal személyi juttatásokra fordított kiadásai közel
402 milliő forinttal nőnek, míg dologi kiadásai 194 millió forintos növekedést mutatnak
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A Szakképzési Centrumokra szánt források érdekes változást mutatnak a jövő évben. A
személyi juttatások a tetvezett bérnövekedések ellenére közel 216 milliő forintos csökkenést,
míg a dologi kiadások közel 1.559 millió forintos növekedést mutatnak.

Az államigazgatás hatékonyságának fejlesztése és a dolgozók megbecsülése érdekében tett
kormányzati intézkedések sorában meg kell említeni többek között aztis, hogy:
- a költségvetési szervek cafetéria juttatásának kerete kilenc éveváItozatlanul200.000 Ftiév,
- akozalkalmazotti illetménypótlék számitás a|apja kilenc éveváItozatlanul 20'000 Ft/hó,
- a közszolgálati tisztviselők illetményalapja több mint kilenc éve váItozatlanul 38.650 Ft/hó

l|ilára szinte nyomon követhetetlenné váIt, hogy a közszolgáIatban dolgozók melyik
életpályamodellbe tartoznak. Kinek, mikor és milyen mértékben változik a bére, ezt mát az
adott ágazatban dolgozós sem látják. Azonban az oktatás' az egészségügy vagy a rendvédelem

területéről számtalan esetben hallani olyan híreket, hogy a Kormányzat előzetes ígéretével
ellentétben a dolgozói bérek nem akkor és nem úgy növekednek, mint ahogyan azt
beharangozták. A közigazgatás és a közszolgálat a benne dolgozók elhivatottsága,
lelkiismereteshozzáállása miatt működik még és nemazállami megbecsülés miatt.
Mindezek mellett úgy tűnik, hogy a jövő évben sem feledkezik meg a Kormányzat a
minisztériumokban dolgozó pártkatonáiról, ugyanis a jövő évi költségvetésben rendelkezésre
áll a fonás például a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés
következő iitemére. Ennek a béremelésnek a következtében nő majd többek között a
minisztériumi apparátus bérszínvonala is.

A foglalkoztatáspolitika területén is számos esetben a kiadás csökkenése figyelhető meg.

Munkaerőpiaci és képzési feladatokra jövőre a Pénzügyminisztérium, fejezeti kezelésű
előirányzatai kozött összesen 337,5 millió forintot kíván fordítani a kormányzat, ami az idei
évhez képest csökkenést mutat.

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatásárajövőre is 4.1 milliárd
forintot kívrín elkölteni akormányzat, ugyanannyit mint amennyit azidén.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap egyenlege a2020. évi költségvetés tervezete szerint deficitet
mutat. A bevételi oldal 423.100 millió forinttal' míg a kiadási oldal430.700 millió forinttal
számol, ez 7.600 millió forint deficitet jelent.

Az Alap2020-ban a központi költségvetésbe 71.000 millió forintot ad át az állami fenntartású
szal<képző iskolák működési koltségeihez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők ellátásához.Ezaz összeg 1.000 millió forinttal több aze\őzó2019. évhezképest.

Bevételi oldalon
- a ,,szaklaipzési hozzójárulásból" befolyó bevételek jövőre az aztmegeIőző évhezviszonyítva
tovább nőnek. Az állami elvonás az egy éwel korábbihoz képest 16.809,4 millió forinttal nő.

Itt szükséges megjegyezni,hogy ezt apénzt a munkáltatók fizetik be az Alapba, tehát ekkora
összeget vesz ki a kormány a munkáltatók zsebéből.
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Kiadási oldalon
Jövőre az ,,álláskeresési ellótások"-ra fordítható összegek 8.000 millió forinttal nőnek azidei
évhez képest. 2020-ban már 83.000 millió forintot kívan fordítani akormátyzat erre az ellátási
formára. Anól sem szabad megfeledkezni,hogy ez az emeIés egy olyan időszakban törtónik,
amikor ahazai foglalkoztatottság már csak egy karnyújtásnyira van a teljes foglalkoztatástól,
legalábbis a KSH adatok alapján.

A Start-munkaprogramta, azaz a közfoglalkoztatás ftnanszírozására a korm ányzat az idei évbez
képest jövőre kevesebbet kíván költeni. 2020-ban I27.863,5 millió forint jut a
közfoglalkoztatottakra. A közfoglalkoztatásra fordított összegek tendenciózus csökkentése
figyelhetőek meg az elmúlt években. Amennyiben a 2016. évet vesszük alapul, amikor is
340.000 millió forint volt a költségvetési ráfordítás a közfoglalkoztatásta, akkor megállapítható,
hogy 2020-ban a kormányzat 212.|36,5 millió forinttal költ kevesebbet a
közfo g lalk o ztatottal<ra, mi nt öt éwel korábban.

Az MSZP megítélése szerint a2020. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat jövőellenes és

igazságla|an, ezért elfogadását NEM támogatja. A tervezett, 2.200 milliárd forintnyi
bevételnövekedést a kormányzat sqát magára és holdudvarára költi.

Budapest, z}Ig.június 26.

Molnár Gyula
alelnök

h



Azországgyűlés
Y á|Ialkozásfej lesztési bízottsága

F'üeeelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartoző bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szóló
T l 6322. számú törvényj avaslathoz

Azországgyilés Vállalkozásfejlesztési bizottságalefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitájat. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
a Jobbik képviselőcsoportjához tartoző bizottsági tagként az egyes házszabá|yi
rendelkezésekről szőlő I0l2014. (II. 24.) oGY határozat 92. $ (5) bekezdése és 117. $ (2)-(3)
bekezdése alapján_ az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Bázis, alapok és a kiszámíthatóság talaja nélkül próbálja a kormány megtervezni a
következő év költségvetését mar tavasszal. Feltételezhető emögött a tudatos politikai
haszonszerzés szándéka. A problémát jelzi az is, hogy miközben a kormány a 202O-as
költségvetést akarja jelenleg elfogadtatni, a korábbi módosítása is megtörtént.

A 2020-as költségvetésben brutális mennyiségű homályos tétet található. A Jobbik
szakértői mindegy 600 milliárd forintnyi olyan forrást taláItak ebben a tervezetben, amelyek
presztízsberuházásokra' piramisépítésekre, Vagy teljesen homályos célokra kerültek
elkülönítésre. Úgy gondoljuk, hogy, ezen források akárcsak egy részének, vagy felének
átcsoportositásáből aZ alapvető élelmiszerek Áre-1rlnat< teljes körben 5oÁ-ra történő
csökkentése kivitelezhető lenne, megvalósíthatóvá válnaa gyermeknevelési cikkek Áne-.1anat
szintén S%o-ra való csökkentése. Hogyan várhatnánk demográfiai váItozást' miközben egész
Európában a gyermeknevelési cikkeknek a legbrutálisabb Ára-ja Magyarországon van.

A demográfiai tételhez hozzátartozik az is, hogy a lakásárak, a bérleti árak olyan
magasak, hogy a fiatalok nem tudnak saját otthonhoz jutni, ami azelvándorlás előidézője is. Ha
valaki nem a felső középosztálytól felfelé helyezkedik el a ,,rang\éttán",tehát nem tudja a
kormány családtámogatásait, például a CSoK-ot igónybe venni' akkor a jelenlegi magyar
fizetésekből belátható időn belül önálló otthonra nem tud szert tenni. A költségvetésbe
márpedig beleféme egy olyan állami otthonteremtési- és bérlakásépítési program, amely több
lábon áIIva, a bérlakásoktízezteit,jóval a piaci ár alatt elérhetővé téve a lakhatási válságot, és

a lakhatási szegénységet egyszerre képes lenne csökkenteni.

1.



Találtunk a költségvetésben pazar|ő tételeket is. Az országvédelmi Alap évi
e|őirányzatának több tiz milliárd forintos, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedések évi
előirányzatának hasonló mértékű korábbi emelései elképesztők, az indoklás pedig komolytalan'
Nem derül ki belőle, hogy minek érdekében kér ekkora többlet pénzt a kormány rendkívüli
tartalékalapba 10 és 100 milliárdokat kérnek zsebpénznek, úgy' hogy azt később
kormányhatározatban eldöntik, hogy mire' hogyan, milyen hatékonysággal, milyen formában
költik el. Senki nem ellenőrzi, hogy minek, mennyit, mire, miért, milyen hatékonysággal
költenek el, még az Á|lami Számvevőszék sem firtattaezt a kérdést.

Hiányoljuk továbbá, hogy nem biztosítanak rálátást az á|lam pénzügyeinek ana a
területóre, amely kívül esik az állanháztartáson, akózszféraszervezeteire, köztük meghatároző
jelentőségű cégekre (pt.: MVM' Állami Autópálya-keze|ő, MÁD, közalapítványokra (pl.: a
Magyar Nemzeti Bank közalapítványai). Az ide átcsatotnázott pénzek, bármennyire is
szeretnék egyesek, nem vesztik el közpénzjellegüket.

A gazdasági növekedést érintő prognózisok nem kellőképpen kifejtettek, ugyanakkor
merőben optimisták. Valamint anól, hogy,,mi lesz azután", semmiféle víziőt nem nyújt a
Pénzügyminisztérium'

Nem hagyhatjuk szó nélkül az államadósság állandó növekedését sem, ami eléri a 30
ezer milliárd forintot. Az orbán-érában az államadósság évente, egy nagy átlagot számolva
1000 milliárd forinttal nő. Nominálisan nézve tehát folyamatos növekvő páIyán mozog az
államadósság. Ha minden évben 1000 milliárd forinttal megterheli a költségvetést csak a
kamattörlesztés költségének a terhe, akkor a^láthat}u[ hogy minden évben egy olyan ballaszt
van ebben a költségvetési tervezetben, amely ha csak részben kikapcsolásra kerülne ' amagyar
gazdaság motorját be lehetne rúgni.

Az áIlamgépezetben taIá|hatő még egy fo probléma, ami nem egy takarékos, modern,
2I. századi államapparátust épített fel, hanem saját magát duzzasztja, egy elképesztően
btirokratikus vízfejjel működik' Soha nem volt még a magyar áIlamapparátusban annyi
vezetőállású hivatalnok, mint most. 2010-ben orbán Viktor 20 áIlamtiÍkánal vette át a
kormányzást. Számuk azóta megsokszorozódott, s egészen durva bürokrácia növeléssel és
propagandisztikus célok ellátásával találkoznak ezek a munkavállalók is. Ezt bizonyítja a
kormányzati kommunikáciőra és konzultációra fordított több milliárd forint, ahol eza kormány
aviziők nélküli, hianyos gazdasági programjának reklámozásált az állampolgárokkal próbálja
megfizettetni.

Z.Kárpát Dániel
elnök
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