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Módosító javaslat=

Módosítópont sorszáma: 1. 

Ajavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
,,a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege [29 451,:3] 29 9.51.21 milliárd
forint,"

Módosítópont sorszáma: 2.

A javaslat érintett rendelkezése: :3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

.. (2) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-én [69%] 
70,2% YO!t."

Módosítópont sorszáma: 3.
A javaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

.. (4) 2017. december 31-én [a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon
számított] az államadósság-mutató"

Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat.
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással ősszefűggó, tartalmilag-logikailag összetartozó,

részelemeiben egymástól eh álaszthatatlan) módosítás tűntcthetó fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összcfüggóként kezelendők.



Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2017. december 31-én az államadósság-mutató)
.,a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege [27 922,1] 28 ·30·3,46
milliárd forint"

Módosítópont sorszáma: 5.

A javaslat érintett rendelkezése: :3. § (5) bekezdés
1\1, d 't' ·11 'd 't, · o. osi as JE' ege: mo 0s1 as

.. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti
mértéke a 2017. év végi [71,9%-hoz] 72,9%-hoz képest ;1z Alaptörvény 36. cikk (5)
bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése kővetelméuvének eleget
tesz."



Indokolás 

A törvényjavaslat számai nem tükrözik a valóságot, nem tartalmaznak pontos

számokat Magyarország államadósságát illetően.

Hamis számokat tartalmaz a javaslat akkor, amikor az államadósság GDP-hez

viszonyított mértékét 2017 végén 71,9%-ban határozza meg, holott az 72,9% volt az

Államadósság Kezelő Központ adatai szerint és hamis számokat tartalmaz akkor is,

amikor 2018. év végi államadósságot 69%-ban adja meg annak ellenére, hogy a

Központ adatai szerint az államadósság mértéke 2018. végén 70,2% volt. Hamisak a

százalékok mögött álló adatok is, hiszen 2017. végén az államadósság 28 303,46

milliárd forint volt (381 milliárd forinttal több, mint ami a zárszámadásban szerepel),

2018. végén pedig 29 951,21 milliárd forint (499,91 milliárd forinttal több, mint ami a

zárszámadásban szerepel).

Látható tehát, hogy a magyar állami szervek által hivatalosan nyilvántartott

államadósság és a Kormány által állított államadósság nagysága között jelentős

eltérés van.

Érthetetlen, hogy miért van szükség a trükközésre.

Elfogadhatatlan viszonyt az, hogy a parlament elé terjesztett zárszámadás nem

tükrözi a valós gazdasági teljesítményt és nem ad valós képet az ország gazdasági

állapotáról. Ez ugyanis nem más, mint a magyar Országgyűlés megtévesztése, a

legfőbb népképviseleti szerv átverése, amely nem csak a Tisztelt Ház méltóságát

sérti, hanem a választópolgárokat is, hiszen az általuk választott képviselőktől vonják

meg annak lehetőségét, hogy a magyar a magyar állam teljesítményéről érdemben

tudjanak dönteni.

Nem ez az egyetlen trükk, amely a zárszámadásban szerepel Kiderült ugyanis, hogy

a Magyar Nemzeti Bank alapítványait és azok cégeit, mint ahogyan arra az MSZP az

elmúlt években több alkalommal is felhívta a figyelmet, az államháztartás részeként

kell nyilvántartani, és ezek alapján módosítani kell az államadósságra és az

államháztartási hiányra vonatkozó mutatókat.
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Mindez pedig azt jelenti, hogy az Orbán-kormány által korábban közölt államadósság

mutatók és államháztartási hiányszámok nem voltak valósak. Ez a körülmény

azonban a jelen zárszámadásban nincs feltüntetve, a Kormány nem hivatkozik rá, a

zárszámadás tehát nem tükrözi az MNB alapítványainál és cégeinél meglévő

adósságállományt sem. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar államadósság 2018-ban

1,5 százalékponttal nagyobb, mint amekkora arányt a zárszámadás tartalmaz.

1-5. Pontosítja az államadósságra vonatkozó rendelkezéseket az Államadósság

Kezelö Központ adatai alapján.

Budapest, 2019. október 24.
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