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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat

(T/13098. 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 törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § ( 1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg:
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelmüen
megmutatkozik, hogy a Kormány folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett
gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását: a költségvetési hiány alacsony mértéken tartását, az
államadósság csökkentését. az ország versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését és az
ország növekedési potenciáljának emelését.
A zárszámadásban látható, hogy az átlagkeresetek 2019-ben 11,4%-kal nőttek a megelőző évhez
képest az államadósság GDP-hez viszonyított aránya fokozatosan csökkenve - 65,4%-ra
mérséklődött 2019 végére. A kormányzati intézkedések tartós növekedési pályára helyezték a magyar
gazdaságot. Tavaly 4,6%-kal nőtt a GDP, ami meghaladta a költségvetés benyújtásakor
prognosztizált 4J %-os ütemet. Az Európai Unión belül Írország, Észtország és Málta után
Magyarországon volt a negyedik leggyorsabb a növekedés. A munkanélküliség rekord alacsony
szintre, 3,4%-ra csökkent miközben a foglalkoztatottak száma a rendszerváltás óta először
meghaladta a 4,5 millió főt. Magyarország sérülékenysége az elmúlt években jelentősen
mérséklődött. Mindezeknek is köszönhető, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány kedvezőtlen
hatásaival hazánk megerősödött gazdasággal szállhatott szembe.
Fontos cél, hogy Magyarország családbarát ország legyen, ezért Európában is egyedülálló családi
adózási rendszer került bevezetésre, amely mintegy egymillió családnak nyújt segítséget. Az elmúlt
évben ez a rendszer tovább bővült: januárban havi 40 ezer forintra nőtt a kétgyermekes családok
adókedvezménye, ami közel 350 ezer család számára jelentett segítséget. A kormány 2019-ben
mintegy 1.955 milliárd forintot biztosított a magyar családok támogatására. Ez közel 988 milliárd
forinttal magasabb, mint a 2010. évi támogatások összege. A családokat érintő adókedvezmény



összege tovább nőtt tavaly. és az első házasok kedvezményével együtt több mint 335 milliárd forintot
tett ki.;\ lakástámogatások összege 2019-ben meghaladta a 191 milliárd forintot (ez több mint 51
milliárd forinttal alacsonyabb, mint az előzetesen tervezett érték), ami közel 44 milliárd forintos
növekedést jelent 2010-hez képest.
2019-ben folytattuk az adócsökkentés politikáját. A szociális hozzájárulási adó mértékét további 2
százalékponttal. 17,5%-ra csökkentettük, ami éves szinten mintegy 300 milliárd forintot hagy a
vállalkozásoknál.
Összességében tehát megállapítható. hogy a 2019-es költségvetés végrehajtása megfelelt a
jogszabályi előírásoknak. a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett
adatok pedig megbízhatóak.

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

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta.

Hadházy Sándor
alelnök
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Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A
bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, az MSZP
képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3) bekezdése alapján - az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztik elő:

Évek óta visszatérő problémája a költségvetéseknek, hogy azt a gazdasági adatok ismerete
nélkül jóval előre benyújtja a Kormány, így az gyakorlatilag költségvetési tippjátékként
működik, és nem valódi költségvetésként. Ez látható a jelenlegi zárszámadás esetén is,
amelyben részletes elemzéseket láthatunk arról, hogy a tervezett kiadások és bevételek hol,
milyen módon térnek el a költségvetésben tervezettől. Van azonban több olyan fontosabb
terület, amelyet külön is érdemes kiemelni.

A 2019. évi zárszámadásból kitűnő egyik legjelentősebb probléma a jóléti kiadások
költségvetésen belüli arányának csökkenése. A jóléti funkciókra (oktatás, egészségügy,
társadalombiztosítás) 2018-ban az államháztartás kiadásainak 57,8%-át fordították, ez 2019-
ben 56,2%-ra csökkent. Csökkent az oktatásra fordított keret (11,6%-ról 10,8%-ra), az
egészségügyre fordított forrás (10,8%-ról 9,1 %-ra), valamint a társadalombiztosítási és jóléti
funkciókra fordított összeg is (28,5%-ról 27,5%-ra).

Lényeges növekedés csak a gazdasági funkcióknál volt látható (17,4%-ról 18,5%-ra
emelkedett), azonban ez is messze elmaradt a költségvetés által tervezett aránytól (19.8%).

A jóléti kiadások arányainak csökkenése azért is látványos, mert mindez az adóbevételek
növekedése mellett történt. Ez a csökkenés azt is jelentette, hogy számos olyan stratégia, átfogó
célkitűzés nem valósult meg 2019-ben, mint amire szükség lett volna.

Így elmaradt a szociális védőháló megerősítése, amely továbbra sem tartozott a Kormány
prioritásai közé. Ennek következtében a koronavírus válság a szerényebb körülmények között



élőket egy rendkívül rossz helyzetben érte, ráadásul az infláció alábecsülésének következtében
a nyugdíjasok helyzetének rendezése egészen novemberig váratott magára.

Egészségügyi területen belül a Kormány nem hajtott végre jelentős, strukturális átalakításokat
sem az alapellátás, sem a szakellátás területén és nem oldotta meg a fogorvosok
praxisfinanszírozásának problémáit sem. Az egészségügyi dolgozók bár részesültek
fizetésemelésben, azonban a néhány hete tárgyalt orvosi béremelés annak megfelelő voltát
egyértelműen megkérdőjelezi.

Csökkent a munkavállalás a közszférában (3,8%-kal), elmaradt a rendvédelmi dolgozók
illetményalapjának emelése, amit ráadásul az elfogadott 2021. évi költségvetés alapján jövőre
se terveznek növelni. A rendvédelmi dolgozók bérfejlesztési programja is befejeződött 2019-
ben, így a mostani fizetéseik gyakorlatilag befagyasztásra kerültek.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a külföldről "hazautalt" fizetések aránya nőtt, amely a
kivándorlás növekedését mutatja.

Végezetül a zárszámadás ékes bizonyítéka annak, hogy 2019 választási év volt Magyarországon
és a költségvetési forrásokat is erre való tekintettel osztották el. Jelentős források jutottak a
kormányzati kommunikációra, a presztízsberuházásokra és a kormánypári vezetésű városok
támogatására.

A fenti hiányosságok és problémák miatt az MSZP a zárszámadás elfogadását nem támogatja.

Budapest, 2020. október 26.

i 
·. 1 
\( 

.......... ~.~· ..... 
Tóth Csaba
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