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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 2010-es kormányváltás óta hazánk gazdaságpolitikájának fő célkitűzési:
- a költségvetési hiány alacsony mértéken tartása,
- az államadósság csökkentése,
- az ország versenyképességének javítása,
- a foglalkoztatás növelésével a teljes foglalkoztatás elérése és
- az ország növekedési potenciáljának emelése.
Magyarországon 2013-ban következett be a gazdasági fordulat, amelynek eredményeképpen a
gazdaságban megindult az elmozdulás egyfajta egészségesebb és kiegyensúlyozottabb növekedési
szerkezet irányába. Köszönhető ez többek között annak is, hogy a bővülés több lábon állt, a
növekedéshez gyakorlatilag minden szektor hozzájárult a kiemelkedő teljesítményével.
2019. kétség kívül kiemelkedően jó évnek mondható a magyar gazdaságban. Ebben az évben ugyanis
várakozásainkon felül, 4,6%-kal nőtt a GDP, amely meghaladta a költségvetés benyújtásakor
prognosztizált 4, 1 %-ot. A háztartások jövedelmi helyzetének javulásával a belső fogyasztási adatok
is nőttek, a GDP-vel megegyező 4,6%-os mértékben. A fogyasztás bővülésének hátterében több
kulcsfontosságú tényező állt. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatjuk például a foglalkoztatás
dinamikus bővülését vagy éppen a reálbérek érezhető emelkedését. Mindemellett a nemzetgazdasági
beruházások 12,2 %-os emelkedése, illetve a magyar export 5,8%-os, valamint az import 7,5 %-os
bővülése is kiemelkedő eredmény volt 2019-ben.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a foglalkoztatottak száma 2019-ben is számottevően,
1,0%-kal tovább növekedett. A versenyszférában foglalkoztatottak száma 2,0%-kal emelkedett, míg
a közszféra létszáma 3,8%-kal csökkent, a közfoglalkoztatottak számának mérséklődése
következtében. A foglalkoztatottak száma így a rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett, a
4,5 millió fő körül alakult, és 70, 1 %-os foglalkoztatási rátát eredményezett. A sikert a gazdaság stabil

növekedési pályára állása következtében megnövekvő munkaerő-kereslet mellett számos munkapiaci
részvételt, illetve munkakeresletet ösztönző intézkedés alapozta meg: többek között a
Munkahelyvédelmi Akció keretében nyújtott járulékkedvezményeké és az álláskeresési támogatások
átalakítása is
A tartós gazdasági növekedés és a feketegazdaság elleni sikeres küzdelem 2019-ben is lehetővé tette
a szociális hozzájárulási adó újabb, 2 százalékpontos csökkentését a 2016 végén kötött béremelési és
adócsökkentési megállapodás keretein belül, amely jelentős mértékben enyhítette a vállalkozások és
egyúttal az élőmunka adóterheit. Ezek mellett, a kisvállalkozások helyzetének javítása érdekében
kedvezőbbé váltak a kisvállalati adó jogosultsági feltételei, az adóalanyiság megszűnésének bevételi
értékhatárai emelkedtek.
Összességében 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 a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta.
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Az Országgyűlés
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Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok)
kisebbségi véleménye
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat részletes
vitájáról szóló bízotjságí jelentéshez
Az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag(ok) - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztiík) elő:
A 2019. évi költségvetés értékelése ismét megerősíti azt az évek óta meglévő kritikát, hogy az
ideje korán elfogadott költségvetések nem kellőképpen megalapozottak. A tavalyi költségvetést
is többször módosította a kormányzat, annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a gazdasági
folyamatok által támasztott követelményeknek. Ezek az alapvetően rendeleti úton történő
többszöri módosítások sajnálatos módon erősítik a költségvetés bizonytalanságát.
A kormányzat a 2019. évben dinamikus gazdasági fejlődést és csökkenő munkanélküliséget
ígért, ehhez képest a valóság másképet mutat.
A 2019. évben az infláció mértéke az eredetileg tervezett 2,7%-nál magasabb lett, mivel elérte
a 3,4%-ot. Ennek az árát a bérből és fizetésből, valamint a nyugdíjból élők fizették meg. Ha a
piaci alapú szolgáltatások áremelkedését nézzük az ottani áremelkedés meghaladta a 4%-ot. Az
élelmiszerek az év második felében drágultak számottevően különösen a hús és hústermékek
áremelkedése mutatott érdemi növekedést.
A 2019- évben a kormányzat nem tudott érdemi válaszokat adni a magas munkaerőkereslet
mérséklésére, ugyanakkor a 2018. évhez viszonyítva a munkanélküliek létszáma is emelkedést
mutatott. A foglalkoztatottak létszámának változására vonatkozó eredeti 1,5%-os várakozástól
némileg elmaradt a későbbi, hivatalos 1 %-os adatközlés.

A foglalkoztatottak létszáma legnagyobb mértékben a közszférában csökkent, ott ugyanis a
létszám 3,8%-kal csökkent egy év alatt, igaz a közfoglalkoztatottak számának mérséklődése
következtében.
A jövedelemáramlásokat vizsgálva megállapítható, hogy a munkajövedelmek hazautalása
enyhén emelkedett a tavalyi évben. Ez azt is jelentheti, hogy a külföldre távozott honfitársaink
létszáma a korábbi évekhez képest nem változott, sőt kis mértékben, de tovább növekedett. Ez
Magyarország számára sajnálatosan versenyhátrányt és munkaerőhiányt eredményez pl. a
környező országokkal szemben.
A Magyar Szocialista Párt számára elfogadhatatlan, hogy a Fidesz-kormány kifosztja a
nyugdíjasokat, nem fizeti meg a dolgozókat, és az út szélén hagyja a segítségre szorulókat.
Azt is elutasítja, hogy a kormányzat úgy növeli a költségvetés bevételeit, hogy közben egyre
több pénzt szed be a kis emberektől különböző adók formájában. A zárszámadásban szereplő
adatok alapján kijelenthető, hogy a központi költségvetés bevételei számos esetében a törvényi
előirányzathoz képest nagyobb összegben teljesült így pl. személyi jövedelemadó, az általános
forgalmi adó, a jövedéki adó, a kisvállalati adó, a pénzügyi tranzakciós illeték, illetve az egyéb
központosított bevételek. 2019-ben közel 300 milliárd forinttal több adó- és járulékbevétel
érkezett, mint a tervezett.
Sokan élnek ma bizonytalanságban Magyarországon, a munkavállalók félnek, és hiába jobbak
ma a körülményeik, mint korábban, számottevően növekedett a társadalmi egyenlőtlenség, és
tömegeknek nincs felemelkedési lehetősége.
Az MSZP abban hisz, hogy a gazdasági versenyképesség és a szolidáris társadalom nem
egymást kizáró fogalmak. Olyan piacgazdaságot akarunk, amely csökkenti a társadalmi
egyenlőtlenségeket és a természeti erőforrások pazarló felhasználását. Amelyben a jólét nem
csupán egyéni, hanem társadalmi szinten is megvalósul, amelyben az esélyteremtő újraelosztás
biztosítja a társadalmi békét.
Ehhez esélyteremtő újraelosztásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy mindenki a születési
helyzetétől függetlenül bontakoztathassa ki a képességeit. A hatékony esélyteremtés
alapfeltétele az újraelosztásba vetett bizalom, a bizonyosság, hogy a befizetett adók a társadalmi
célok érdekében hasznosulnak. Az MSZP olyan esélyteremtő állam létrehozását kezdeményezi,
amely visszaadja azt a hitét az embereknek, hogy van lehetőségük előre jutni.
Az adórendszernek társadalmilag igazságosabbnak kell lennie a mainál. A tehetősebbnek el kell
fogadniuk, hogy érdemes befektetni a közösségbe annak érdekében, hogy biztosítsuk a
társadalmi békét, hogy igazságos, az erőfeszítést honoráló társadalomban élhessünk, és senki
ne veszítse el a reményt. Fel kell számolni azt a rendszert, ahol a legnagyobb magyarországi
vállalatok gyakorlatilag nem fizetnek nyereségadót, és azt, hogy előnyben részesülnek a
multinacionális cégek a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokkal szemben. Olyan adó- és
támogatási rendszert javaslunk, amely a kis- és középvállalkozások számára lehetőséget ad a
műszaki fejlesztésre és a magasabb minimálbér fedezetére
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Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2019. évi működést vizsgáljuk megállapítható, hogy:

- bevételi oldalon a vállalkozások által megfizetett Szakképzési hozzájárulási adóból az
eredetihez képest 9,7%-kal több pénz folyt be.
- kiadási oldalon
Álláskeresési ellátásokra az eredeti kiadási előirányzata 75.000 millió forint volt
meghatározva, ezzel szemben a tényleges kiadások 10,8%-kal meghaladták a terveket, azaz
ilyen típusú ellátásokra végül 83 .118,7 millió forint kifizetésére került sor.
Start-munkaprogram A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 2011-2016. között
folyamatosan emelkedett, 2011. évben 73,5 ezer fő, 2016. évben 223,5 ezer fő volt. A 2017. évi
átlaglétszám 179,5 ezer főre mérséklődött, ami az előző évhez viszonyítva 19,7%-os csökkenést
jelentett. 2018. évben a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma tovább csökkent, 135,6 ezer
fő volt. 2019. évben sem állt meg a csökkenés és éves átlagban 106,8 ezer főre mérséklődött a
közfoglalkoztatás létszáma, ami 2018. évhez viszonyítva 22,8%-os csökkenést jelentett. A
közfoglalkoztatottak átlagos létszámának megoszlása: 45,7% hosszabb időtartamú
programokban, 39,8% startmunka mintaprogramokban, 14,5% országos közfoglalkoztatási
programokban dolgozott 2019. évben.
A statisztikai adatok szerint közfoglalkoztatásból kilépő személyek 15-18 százaléka dolgozik a
nyílt munkaerőpiacon a támogatást követő 6 hónap végén bejelentett munkaviszonyban. Ez az
adat a 2018-ban közfoglalkoztatásból kilépő személyek esetén 18,2% volt. 2016. és 2019. év
között, a közfoglalkoztatottak összetétele is átalakult. Korábban is magas volt a rossz
munkaerőpiaci helyzetű személyek aránya a közfoglalkoztatottakon belül, azonban 2016. és
2019. év között 77%-ról 83%-ra emelkedett a hátrányos helyzetű településeken élők aránya,
55%-ról közel 60%-ra nőtt a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, és
30%-ról 37% fölé emelkedett az 50 éven felüli személyek aránya. A közfoglalkoztatásban
dolgozók összetétele foglalkoztathatóság szempontjából romlott ebben az időszakban.
A közfoglalkoztatás 2019. évi forrásigénye az NFA költségvetésében a ,,Start-munkaprogram"
jogcím előirányzatán került megtervezésre 180.000 millió forint összegben. A költségvetési
törvényben meghatározott eredeti előirányzat az év folyamán nem módosult, előirányzat
átcsoportosítás nem érintette. A 2019. évi előirányzat terhére 165 .510,9 millió forint került
ténylegesen kifizetésre, ami az előirányzat 92%-os teljesítését jelentette.
A tavalyi évet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 15, 1 milliárd forintos többlettel zárta. A bevételi
oldalon a szakképzési hozzájárulásból befolyt bevételei lettek magasabbak a vártnál. A
kiadások közül elsősorban - döntő részben a Start-munkaprogrammal összefüggésben - a
ráfordítások maradtak el a törvényi előirányzattól.
A szakképzés helyzetére rátekintve megállapítható, hogy

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) átlagos statisztikai létszám 291
fő volt 2019-ben.
Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 1.815,9 millió forint volt,
az évközi változások eredményeként a módosított kiadási előirányzata 32.132,7 millió forintra
emelkedett.

Az NSZFH költségvetése 1.049,5 millió forint előirányzatot biztosított személyi juttatásokra.
Év közben az előirányzata - a GINOP, NF A, nemzetközi kisprojektekre biztosított
előirányzatok miatt 4.965,7 millió forintra növekedett. Év végéig az előirányzatból 2.270,2
millió forint teljesült.
A 40 db Szakképzési Centrum (Sz.C.)
2019. szeptember 1. napján - a 2019/2020. tanév kezdetén, a nyári átszervezést követően - az
SZC-k száma 40, a tagintézmények száma 380, amely 739 feladat-ellátási helyet foglalt
magában. A költségvetési szervként működő SZC-ben mintegy 220 ezer tanuló nappali
rendszerű oktatásban, 55 ezer fő felnőttoktatásban vett részt, közel 20 ezer pedagógus
közreműködésével. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma 1.561 fő és a
technikai dolgozók létszáma 5.853 fő volt.

A 2019. évben a jelentősebb összegű felújítások az alábbi Sz.C.-ban voltak:
- Miskolci Szakképzési Centrum esetében 430,4 millió forint
- Debreceni Szakképzési Centrum esetében 336,6 millió forint
- Kecskeméti Szakképzési Centrum esetében 244,5 millió forint
- Győri Szakképzési Centrum esetében 173,0 millió forint
A felsorolt városok egyik közös jellemzője, hogy Fidesz-es vezetésűek, ez alól az októberi
önkormányzati választások után Miskolc jelent kivételt, ahol ellenzéki győzelem történt.
Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2463,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest
1891,2 millió forinttal nőtt, mely 4490, 1 millió forint összegben teljesült. Az SZC-k 2019. évi
működési bevételi előirányzatának túlteljesítése jellemzően a felnőttképzési tevékenység
végzéséből származik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek és
közfoglalkoztatottak részére OKJ-s és egyéb képzéseket látnak el.
Az MSZP fő törekvése, hogy minden dolgozó ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzen: nincs
állás munkaszerződés nélkül, nincs állás tisztességes fizetés nélkül. A brutálisan korlátozó
munka törvénykönyve helyett egy új munka törvénykönyvében kell megerősíteni a
munkavállalók kollektív és egyéni jogait.
Örömmel látnánk a szakszervezetek és a munkaadók szervezetei közötti ágazati szintű bér- és
termelékenységi megállapodások megkötését és a kollektív megállapodások rendszerének
kiterjesztését az ágazatok többségére.
A mai bérrendszer hátránya az alacsony szint, az egyenlőtlen struktúra és a ,,nem jutok előre"
érzése. A fordulópont a minimálbér felzárkóztatása és fokozatos emelése lehet. Az MSZP azt
az álláspontot képviseli, hogy a magyar minimálbér mértéke legyen a legmagasabb a visegrádi
országok körében és fokozatosan közeledjen a fejlett országokban alkalmazott minimálbér
szintjéhez. Támogatjuk, hogy a minimálbér mértékének meghatározására közös európai
szabályozás kerüljön bevezetésre, legyen egy minimális értéke is, javaslatunk szerint 750 euró,
amelyet minden tagállamban biztosítani kellene.

A bérrendszeren belüli mélységek, perspektívák biztosítása fontos tényezője egy igazságos
bérrendszernek. Ahhoz, hogy életpályában gondolkodhassanak a közigazgatásban, a
közszolgáltatások bármely területén dolgozók, a bérkategóriák között megfelelő távolságokat
kell kialakítani. Szükségesnek tartjuk a ,,cafetéria" szabályainak helyreállítását, hogy a
munkavállaló a lakhatásához, a munkába járásához, az iskolakezdéshez a fizetése mellett
támogatást kapjon.
Fel kell lépni azért, hogy mindenhol érvényesüljön az ,,egyenlő munkáért egyenlő bért" elve.
Ne legyen különbség az azonos munkát végző férfiak és nők, valamint az ország különböző
részein dolgozók bére között. A dolgozók érdekeit tekintve mielőbb el kéne érni, hogy
Magyarországon maximalizálják a vállalatokon belüli bérkülönbségeket, és így is útját lehessen
állni az irreálisan magas vezetői fizetéseknek. A vállalatvezetők bónusza például ne haladhassa
majd meg az alapbérük 20 százalékát, és a 10 millió forintot meghaladó vezetői bérek ne
legyenek levonhatók a vállalat adóalapjából, mint költség.
Az MSZP kiáll azért, hogy 9 hónapra emeljék a munkanélküli ellátás idejét, és a
szakszervezetek váljanak a jövedelempótló támogatás elosztóivá. A már foglalkoztatottak
esetében az átképzési rendszer magas színvonalú működésére van szükség, ennek érdekében a
munkaügyi központok kössenek foglalkoztatási megállapodást a helyi vállalkozásokkal, képző
intézményekkel és szakszervezetekkel. Intézményes segítségre van szükségük azoknak a
munkavállalóknak és családjuknak, akik hazatelepülnek az Európai Unió tagállamaiból, amire
gazdasági válság esetén tömeges méretekben kerülhet sor. Azt képviseljük, hogy csak kollektív
szerződéssel rendelkező munkahelyeken lehessen engedélyt adnia a kormánynak harmadik
országokból érkező munkavállalók foglalkoztatására.
A fentebb leírtak alapján a Magyar Szocialista Párt nem tudja támogatni Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú

törvényjavaslat elfogadását.

Budapest, 2020. október 27.
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