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É rkezett 2021 ÁPR 2 9. 

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés - a 91. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról T/15974.
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §

Módosítás jellege: kiegészítés
8. §

A Kvtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Cl) A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóból származó bevétel 100%-a, továbbá a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és
végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a."

1 A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és kiadási föösszegére és egyenlegére - a Gst. 25. § (2)
bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével - kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot.



Módosítópont sorszáma: 2.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont

Módosítás jellege: módosítás

3. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1216 567,61 
237 567 6

,,

Módosítópont sorszáma: 3.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont

Módosítás jellege: módosítás

4. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
cím, 3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 1179 935,9]
feladatainak támogatása 199 935 9

"



Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 7. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

7. IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
cím a következő 6. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közszolgáltató cégek munkavállalóinak bérkompenzációja alcímmel egészül ki:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előír. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

2
A Fővárosi Önkormánvzat tulaidonában lévő közszolgáltató cégek 8000,0munkavállalóinak bérkomnenzációia

"

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 13. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

13. XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 7. MNB alapítványok költségvetési befizetései alcím sorral
egészül ki:

"(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 MNB alapítványok költségvetési befizetései 250 000,0
,,



Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 19. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

19. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági
ágazati feladatok alcím a következő 4. Az ingyenes közmű minimum megteremtéséhez szükséges szakmai feladatok támogatása jogcím-csoporttal
egészül ki:

,,
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Müködési Felhalmozási Felhalmozást
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

4 Az ingyenes közmű minimum megteremtéséhez szükséges szakmai 8000,0
feladatok támozatása

,,

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 20. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

20. Hatályát veszti a XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai
és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 2. Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények támogatása jogcímcsoport.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 38. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

38. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

,,



(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. mell név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előír. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Fe/halmozás i
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Személyi juttatások 123 060,0

7 7 

"
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 39. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

39. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a
következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Személyi juttatások 492 054,7

1 1

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 40. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

40. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím, 9. Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzat sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. mell név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

9 Egyéb működési kiadások 179 652,8



Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 41. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

41. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím
kiegészül a következő 17. Digitális tananyagok gyártására, valamint egy digitális adatbank létrehozása és biztonságos tárolása, valamint az ehhez
kapcsolódó képzés jogcímcsoporttal:

,..,_

(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 202 /. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

11 Digitális tananyagok gyártására, valamint egy digitális adatbank 2000,0
létrehozása és biztonságos tárolása, valamint az ehhez ka11csolódó
kéQzés

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 42. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

42. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
alcím, 1. Családi támogatások jogcímcsoport, 1. Családi pótlék jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1
Családi Qótlék 610 338,4



Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 43. pont

Módosítás jellege: módosítás

43. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Általános forgalmi adó 14 642 380,5] 393 127,5
4 542 380 5

"

Módosítópont sorszáma: 14.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 63. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

63. Hatályát veszti a XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A Közép-Duna menti térségfejlesztés
gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai alcím, 1. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport.

Módosítópont sorszáma: 15.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 66. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

66. XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, a következő 8. Bérlakásépítési program, Kádár-kockák
energetikai megújulásának támogatása alcím sorral egészül ki:



"-'-

(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. mell név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

8~ BérlakáséQítési Qrogram, Kádár-kockák energetikai megújulásának 250 000,0
támogatása

"

Módosítópont sorszáma: 16.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 70. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

70. XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

i Vasúti fejlesztések 100 960,9

"

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 76. pont

Módosítás jellege: módosítás

76. Hatályát veszti a XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címe. [sora
helyébe a következő rendelkezés lép:]



[,,
(Cím A/- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csop. szám csop. előir. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

3 Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások

,,]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 78. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

78. XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 3. Passzív kiadások, álláskeresési támogatások alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előír. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

3 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 360 OOO 0

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 85. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

85. LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁST ALAP fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1 Öregségi
nyugdíj jogcím-csoport, 1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"



(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előír. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 3 082 071 0

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 89. pont

Módosítás jellege: kiegészítés

89. LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási
ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító megelőző ellátás jogcímcsoport kiegészül a következő 8. Egészségügyi dolgozók béremelése jogcím sorral:

"
(Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

8 Egészségügyi dolgozók béremelése 285 771 7

INDOKOLÁS

Az ellenzék költségvetést módosító csomagja a Kormány által mostohán kezelt területek, mint az oktatás, a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
szakterületek működését kívánja erősíteni. Az oktatás elmúlt évtizedben végletesen centralizált rendszere gyakorlatilag összeomlott. A 2021. évi költségvetés
tervezete az oktatás korszerűsítése keretében a tornatermek, tantermek és tanuszodák építésére, a megfelelő sávszélességű internetre és a szakképzési rendszer
megújítására koncentrál. Az államháztartás kiadásain belül az oktatás 2020-ra és 2021-re előirányzott részaránya azonos, 10,2%, de ezen belül a felsőoktatás
részaránya 0,2 százalékponttal csökken az ,,egyéb" javára. A kiadások GDP-hez viszonyított részaránya évek óta 5% körüli, minimálisan, de magasabb az
EU átlagánál. Ez azonban nem látszik az oktatás eredményességén, s különösen aggasztó a fiatalok tudásszintjének erőteljes differenciálódása, egyes rétegek



leszakadása, a pedagógusok tömeges pályaelhagyása, és az ebből fakadó tanárhiány. Az oktatást napjainkban a végletes centralizáció, az elavult, változásai
ellenére nem megújuló tananyag és iskolaszerkezet, az alternatív tankönyvek és iskolák korlátozása, az alulfizetett és sok esetben fásulttá vált, motiválatlan
tanárok jellemzik.

A digitális oktatás érdekében korábban a Kormány vajmi keveset tett, az oktatásirányítás az iskolákra illetve az egyes tanárokra bízta a megoldást, s ahhoz
érdemi segítséget adni nem tudott, és csak a tanárok, szülők, tanulók hozzáállásán múlott, hogy a rendszer egyáltalán valamennyire működött. Erre
figyelemmel a módosító javaslat új előirányzatot hoz létre a Digitális tananyagok gyártására, valamint egy digitális adatbank létrehozása és biztonságos
tárolása, valamint az ehhez kapcsolódó képzések támogatása érdekében, 2000,0 millió forint összeggel. A módosító javaslat ezen kívül tartalmazza a
pedagógusok 35%-os béremelését, ami az életpálya modellhez képesti elmaradás részleges pótlását szolgálja. Az elmúlt időszakban a Kormány hangzatos
ígérgetései ellenére a pedagóguskar rendkívül alulfizetett, végtelenül kizsigerelt, teljesíthetetlen és felesleges teljesítménykövetelményekkel és
adminisztrációs kötelezettségekkel terhelt. A mai iskolák minősége a holnap gazdaságát fogja erősíteni, ehhez pedig széleskörűen jó oktatási rendszer kell,
ahhoz pedig jól képzett és megfizetett pedagógusokra van szükség. Az oktatási csomag részeként megemelésre kerül a Klebelsberg Központ személyi
juttatásai, illetve működési költségvesésének kerete.

A Kormány szociálpolitikája a munkaalapú társadalom elveinek megfelelő, a magasabb jövedelműekre koncentráló, a jövedelmi egyenlőtlenségeket
konzerváló rendszert teremtett, többek között az adórendszer és a szociális ellátórendszer negatív változásai miatt. Az egykulcsos szja, a családtámogatás
adókedvezmény formájában nyújtása, a több mint egy évtizede változatlan családi pótlék, az EU-ban egyedülálló módon három hónapra csökkentett
munkanélküli segély (álláskereséséi támogatás), a segélyek minimális összege, a nyugdíjrendszer változásai egyaránt ezt erősítették. Mindezek miatt az
ellenzék módosító csomagjának szociális eleme a szociális dolgozók bérfelzárkózásának első lépésével összefüggésben 20%-os emelést tartalmaz. A javaslat
ezen felül tényleges családtámogatásként duplájára emeli a családi pótlék keretösszegét. Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartamát 9
hónapra szükséges növelni összegét pedig a bér 85 százalékában, de legfeljebb a minimálbér összegének duplájában szükséges megállapítani, az ehhez
szükséges fedezetet a javaslat biztosítja.

Kevesek előtt ismert, hogy a magyar nyugdíjrendszerben mód van kivételes nyugellátás-emelésre, amely kérvényre engedélyezhető. Ezt azok kaphatják meg,
akik az öregségi nyugdíjkorhatárt elérték, nyugellátást is kapnak már, vagy megváltozott munkaképességű özvegyek, netán fogyatékkal élő, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegyek, továbbá az árvák, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás
együttes havi összege nem haladja meg a 85 OOO forintot. A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, ami 2020-ban
alig 2850 forint, de legfeljebb csak 25 százaléka adható a minimális juttatásnak, ami 7125 forint havonta. Ez méltánytalanul alacsony összeg, ezért az ellenzék
a méltányossági nyugdíjemelés keretét is megduplázza.

A módosító javaslat új előirányzatot hoz létre a törvényjavaslat XVII. fejezetén belül Az ingyenes közmű minimum megteremtéséhez szükséges szakmai
feladatok támogatása címmel, mellyel összefüggésben olyan sávos rendszer bevezetését tartjuk szükségesnek, ahol a minimális megélhetéshez szükséges
áram, víz és gázfogyasztás ingyenes, egy sávos árrendszer bevezetésével elérhetővé válik. Az átálláshoz szükséges minél több háztartás vezetékes



közműellátásba történő bekapcsolásának szakmai támogatását szolgálja az előirányzott 8 milliárd forint.

A javaslat mintegy 8 milliárd forintot irányoz elő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közszolgáltató cégek munkavállalóinak bérkompenzációjára,
tekintettel arra, hogy bérfejlesztés nélküli kerettel fogadta el a BKV igazgatósága a tömegközlekedési cég 2021-es üzleti tervét. A szakszervezetek ezzel
szemben minimum 6%-os béremelést javasolnak, mivel a pandémiás helyzet miatt ritkított járatok következtében a járművezetők elvesztették a túlórázási
lehetőségük jelentős részét, ami miatt már jelenleg is 80-100 ezer forinttal kevesebbet visznek haza. A bérkompenzáció fedezetét a benyújtott javaslat teljes
mértékig tartalmazza a BKV mellett, a BKK, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt munkavállalói vonatkozásában is.

Az átlátható, fenntartható működést, a betegbiztonságot garantáló egészségügyi rendszerműködése az egyik legfontosabb közérdek, amelyhez elengedhetetlen
az egészségügyi dolgozók hosszú ideje esedékes rendezése. A bérrendezés nélkül nem állítható meg az orvosok elvándorlása, nem garantálható a közellátás
működése, a járvány elleni hatékony védekezés, nem számolható fel a hálapénz rendszere. Ugyanakkor az Egészségbiztosítási Alap fejezet nem tartalmazza az
esedékes szakdolgozói béremelés áthúzódó hatását. Így a 2021-es költségvetés reálérték-tartónak sem mondható, a módosító javaslat erre kíván 285 771, 7
millió forintot biztosítani. Az előirányzat emelések fedezete a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, a Semjén Zsolthoz köthető vadászati kiállításokra szánt
összeg elvonása, illetve a Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése.

A hazánkban hatályban lévő, európai összehasonlításban is kimagaslóan magas fogyasztási adókulcsok különösen azon alapvető élelmiszerek esetében
fenntarthatatlanok, amelyek fogyasztása az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásban elengedhetetlen. Az ellenzéki pártok az adóterhek arányainak
módosításával is támogatni kívánják az egészséges életmódot, és segíteni kívánják a hazai - és a vidéki megélhetés számára különösen lényeges -
mezőgazdaságot és élelmiszeripart. Az élelmiszerek ÁFÁ-jának csökkentése most különösen fontos, hiszen drasztikus áremelkedéssel nézünk szembe.
Tömegek számára fog nehezebbé válni az élet, ami még inkább érezheti hatását az alacsonyabb és közepes jövedelműek körében, akik a magyar lakosság
túlnyomó többségét jelentik. Az alapvető élelmiszerek ÁFA csökkentése önmagában nem elégséges, de szükséges intézkedés, hogy a drágulást mérsékeljük,
kordában tartsuk. Ahhoz, hogy mindenki megfizethető és jó élelmiszerhez jusson, le kell rövidíteni az elosztási láncokat, segíteni a kistermelőket és
szövetkezéseiket, lokalizálni a termelést és támogatni a több lábon állást. Az elmúlt években egyes termékcsoportok már kedvezményes ÁFA körbe kerültek,
de ez további termékek esetében is indokolt. A kezdeményezés a Magyarországon is termő gabonák, gyümölcsök és zöldségek friss és természetes módon
tartósított változatait, a tej és tejtermékek, a kenyérfélék, a természetes méz és az alapfűszerek ÁFÁ-ját is 5%-ra csökkentené.

Megengedhetetlen, hogy a koronavírus járvány hullámai alatt a kormányzat az önkormányzatok, így végeredményben azok lakosai ellen indított gazdasági
háborút. A települések erőn felül teljesítettek így is, de segítő kéz helyett csak elvonásokkal szembesítette őket a Kormány. Az ellenzék szerint az
önkormányzatok autonómiájának alapja a pénzügyi függetlenség, ezért a módosító javaslat a gépjárműadó teljes évi összegét az önkormányzatok számára
engedi át.

A lakhatási költségek soha nem látott emelkedése minden állami otthonteremtése program ellenére is komoly kihívások elé állítja a családokat. Az ellenzék
évek óta tartó követelése ellenére a Kormány indokolatlanul elhanyagolta a bérlakásépítés támogatását. Pedig számos fővárosi kerület, illetve vidéki város
példaértékű beruházásának fogadtatása mutatja, hogy hatalmas igény mutatkozik a bérlakások és szociális bérlakások iránt. Hasonló problémával szembesülnek
azok is, akiknek nem áll módjukban elköltözni otthonukból, de az évek, évtizedek óta esedékes energetikai felújításokat sem tudják elkezdeni. Főleg a 60-as,
70-es években épült ,,Kádár-kockákat" érinti ez a jelenség. Különösen a szerényebb jövedelmű családok esetében jelent ez kihívást, hiszen ők a jelenlegi
otthonfelújítási programot is csak hitelből lennének képesek megfinanszírozni. A felsorolt célok megvalósítása érdekében mintegy 250 milliárd forint
keretösszegű bérlakásépítési és vissza nem térítendő támogatással otthonfelújítási program indulna. Ennek ellensúlyozására az MNB alapítványai költségvetési
befizetésre lesznek kötelesek, hiszen az általuk az ingatlanpiacon befektetett közpénznek sokkal jobb helye van a családoknál.
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