
Iromány száma: T/13098/ :--f

Benyújtás dátuma: 2020. 10. 27.

Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága __,,

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett: 2020 KT 2 7,
Benyújtó: Varju László, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 92. § (3) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020. október 27.

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 törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem fogalmazott meg
további módosításra irányuló szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem
nyújt be.

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

A Kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő, és nyújtotta be a zárszámadási
törvényjavaslatot. A 2019. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a
törvényjavaslatban szereplő pénzügyi adatok megbízhatóak.

A Kormány a tavalyi esztendőben is folytatta fegyelmezett költségvetési politikáját, így az
államháztartás helyzete mindvégig stabil volt.

2019-ben a tervezett 4, 1 % helyett 4,6%-os volt a gazdasági növekedés üteme. A növekedéshez a
gazdaság minden szektora hozzá tudott járulni, de ezek közül a két legfontosabb, a vállalati
beruházások és a lakossági fogyasztás voltak.

A vállalatok beruházási hajlandóságát nagyban elősegítette a 2016 végén kötött béremelési és
adócsökkentési megállapodás, melynek értelmében nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum,
másrészt jelentősen mérséklődtek a munkáltatói terhek. Így az átlagkeresetek 2019-ben 11,4%-kal
nőttek az előző évhez képest. Ez a bérnövekedés egyértelműen éreztette hatását a fogyasztásban is,
ugyanis a háztartások a GDP növekedésével megegyező ütemben költöttek többet.



A kormány fiskális politikájának és a kedvező makrogazdasági folyamatoknak köszönhetően 2019-
ben az államháztartás költségvetési hiánya 2,0 százalékra teljesült, azonban az Eurostattal van még
egy tisztázandó kérdés, ami esetleg 12,5 milliárd forinttal megnövelheti a hiány mértékét. Így 2, 1 %
ra módosulhat a hiány mértéke, ugyanakkor ez is bőven alatta van az elvárt 3%-os maastrichti
kritériumnak.

A magyar export 5,8%-kal, míg az import 7,5%-kal bővült, de ennek ellenére is a külkereskedelmi
mérleg 2019-ben is többletet mutatott.

A fiskális folyamatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni azt a tényt, hogy 2019-ben 300 milliárd
forinttal több pénz érkezett be az államkasszába, mint a tervezett. Ennek egyik oka természetesen a
magasabb GDP növekedés, de meg kell említeni az online számlázás 2019-ben kiteljesedő pozitív
bázishatását is.

A makrogazdasági folyamatok és a tényadatok tükrében összességében megállapítható, hogy 2019-
ben a magyar gazdaság főbb szektorai erősödtek, mindemellett az egyensúlyi mutatók is kiválóak
maradtak.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta.
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

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

A zárszámadás általános vitájában is elmondtam, közöttünk alapvetően elosztási vita van.

Nem firtatom, hogy a korábbi nemzetközi gazdasági környezet kedvező mivolta az
lehetőséget biztosított volna-e egy nagyobb gazdasági növekedésre, hanem mindig is azon
az állásponton voltam, hogy a négy százalék feletti GDP növekedést el kell ismerni.
Ugyanakkor abban mindig vitám volt a kormánnyal, hogy ezeknek a javaknak az elosztása
hogyan valósul meg. Ebből a növekedésből éppen azok a honfitársaink nem részesülnek, akik
a mások szolgálatában álnak, közszolgálati, egészségügyi vagy szociális szférában dolgoznak,
és ez például a válságra való felkészülésnek az egyik elrontott eleme. Nem volt strukturális
átalakítás, nem került elégséges forrás az egészségügyhöz, az itt dolgozó szakemberek
szenvedtek a súlyos alulfizetettségtől, és ennek most a járvány következményeinek
visszafogásában megvannak a következményei.



Miniszter úr említette a munkaerőhiányt mint fennálló jelenséget, de én amellett érvelek

hogy az, hogy a munkaerőhiány és a munkanélküliség együttes jelenléte gazdaságstratégiai

tervezési hiba. Amellett érvelek, hogy az eddigiektől eltérő gazdaságstratégiai tervezésre

lenne szükségünk, mert látható, hogy nem csak az általam korábban említett honfitársaink

maradtak ki a gazdasági fejlődésből, hanem a leszakadó társadalmi csoportok is. Emiatt

alakulhatott ki, hogy fennmaradtak a rozsdaövezeteink, és emiatt nem tudnak részesedni az

oktatáspolitikai lépésekből, amelyeket bár lehet, hogy számukra is lehetőségeket kínálnak,

nem tudnak célt érni, ugyanis bizonyos társadalmi csoportok az alapvető jogaik

gyakorlásában is korlátozottak az anyagi helyzetükből kifolyólag. Ezt az elmúlt 10 év

gazdasági fejlődéséből fel lehetett volna számolni, de ezt a 2010 utáni kormányzás nem

célozták meg. Ez nem csak gazdaságstratégiai, hanem társadalomszervezési kérdés is.

(;/d/,: ... ·~ 
Vctrju l-ds2l6

~/4~
Bősz Anett



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

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

Ha a 2019. év költségvetést és annak teljesítését nézzük, ezt egyszerűen úgy jellemezhetjük:,, a 
tücsök meséje.". Felelőtlen költekezés fölösleges dolgokra, súlyos következményekkel.

2019 jó év volt pénzügyi szempontból. Mégpedig az utolsó, jó ideig. A kormány mégsem
tartalékolt, nem költött olyan fontos dolgokra, amik a társadalom és a gazdaság alapjait
erősítették volna meg. Nem jutott rendes béremelésre az egészségügyben, az oktatásban, a
szociális szférában; nemjutott az erőforrásainkat kímélő mezőgazdálkodásra, nemjutott a hazai
piacra termelő kisvállalkozások megerősítésére. És nem jutott, sőt csökkent a finanszírozása a
környezetvédelemnek, ami gyalázatos. Pedig megtehette volna, a kormány, hogy az LMP 2018-
ban benyújtott költségvetési módosítóit elfogadja. Akkor egészen másképp ért volna minket a
válság, egy stabilabb, válságállóbb gazdaságot és társadalmat, közszférát talál. Például több
száz orvossal és ápolóval több lenne itthon, akik 2019-ben vándoroltak ki. Ez sok-sok
emberéletet jelent, akiket meg lehetett volna menteni. És ez csak egyetlen dolog.

Most, 2020-ban, amikor a gazdaság és így az állami bevételek is bezuhannak, a hiány és az
adósság kilő, az infláció megugrik, igen nagy szükség lenne plusz forrásokra, illetve arra, hogy
a gazdasági-társadalmi alapok szilárdak legyenek, válságállóak. Ám ez nincs így, mivel a
kormány a 2019 évi plusz bevételeket csakúgy, mint az EU-ból érkező forrásokat és a kedvező
világgazdasági helyzetből fakadó magas bevételeket az előző években - egyszerűen eltapsolta,
saját üzleti körének zsebébe tette, fölösleges és káros szórakozásokra költötte, a Liget projekttől
Paks 11-n és a kínai vasúton keresztül a stadionok és az úgynevezett ,,élspol1'' durva



támogatásáig és a vadászati világkiállítás kisgömböcként növekvő tételéig. Kimaradt viszont a
szociális szektor, az önkormányzati szektor, erőforrásaink védelme (a vízgazdálkodás, a
talajkímélő gazdálkodás). Kimaradtak az oktatásban dolgozók, az egészségügyi dolgozók (a
megkezdett béremelések még a sok évi inflációt sem fedezték).

A költségvetés fő számaiból az államháztartási hiányon kívül semmi sem teljesült. Erre
mondják sport-nyelven (hátha azt értik) hogy teljes homály. A bevétlek és kiadások 10%- kal
nőttek, a költségvetés hiánya 13%-kal, az infláció és a forint/euró árfolyam is jelentősen eltért
a tervezettől.

Budapest, 2020. október 27.
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