
Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Crsztggyűiés Hivatala

, . -,·-' , -1 ~I - e -~ l\ ) t" l;c,rnanyf,,_,:;m. \ · ~ J l::

Éíkezett· 2021 MAJ O 4,

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Varju László, elnök

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtása

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(IL 24.) OGY határozat 45. § (6) bekezdése alapján - a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú
törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitáról szóló bizottsági jelentést terjeszti elő.

Budapest, 2021. május 4.

Varju László
elnök



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Varju László, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 100. § (5) bekezdés
Az ülés időpontja: 2021. május 4.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/15974. 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 bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján - megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e a HHSZ
42. §-ában foglalt követelménynek.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot fogalmazott meg, amellyel az előterjesztő egyetértett.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

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

A benyújtott költségvetési törvény módosítása válasz a 2021-es év kihívásaira. Ajavaslat arra irányul,
hogy az elmúlt időszakban alkotott rendeleteket, amelyeket fenn kíván tartani a Kormány, azok
beépüljenek a költségvetési törvénybe, ugyanis a veszélyhelyzet megszűnésével ezen rendeletek
hatályukat veszítik.

2020 tavaszán az idei évre 4,8%-os GDP növekedéssel számolt a Kormány, ugyanakkor várhatóan
mindösszesen 4,3% lesz.

Sajnos a 2020-as 5%-os visszaesés miatt a két év összességében kismértékű csökkenéssel kell
számolni. A Kormány egyértelmű célja, hogy a mostani költségvetési módosítással a gazdaság
mihamarabb újrainduljon.



Ennek érdekében a 2021-es költségvetésben a GDP mintegy 12 százalékának megfelelő, 6.000
milliárd forintos alap került létrehozásra.

A GDP arányos uniós módszertan szerinti hiánycél várhatóan 7,5% lesz. Jelen törvénymódosítás
ennek az új hiánycélnak megfelelő, pénzforgalmi egyenleget érintő módosításokat tartalmazza azzal,
hogy már figyelembe veszi a kormány saját hatáskörében meghozott évközi előirányzat
módosításokat is.

A módosított hiánycél mellett, a magyar gazdaság várható növekedésének köszönhetően a GDP
arányos adósságráta 2021-ben újra mérséklődhet, 80% alatti szintet érve el. A törvényjavaslat rögzíti
ezen adósságcsökkentési célt.

A 2021. évi költségvetés nem elvesz az emberektől, hanem fenntartja a támogatásokat, sőt növeli
azokat. Az előttünk fekvő törvényjavaslat minden tekintetben segíteni fogja a magyar családokat az
otthonteremtésben és a magyar gazdaságot a mihamarabbi újraindításban.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. május 4-én lezárta.



Melléklet

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Kvtv.: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal
(LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés

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

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

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett
részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely szabályszerű
módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott
követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet



Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont - Kvtv. 1. melléklet IX. Fejezet, 1. Cím, 2. Alcím
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. előír. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Fe/halmozás i Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása [216
567,6)237 567,6

,,

"

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont - Kvtv. 1. melléklet IX. Fejezet, 1. Cím, 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
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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 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 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti [179 935,9]199
feladatainak támogatása .2J2..2

"
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/4.
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:
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(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 csop. szám csop. előir. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

Q A Fővárosi Önkormánxzat tulajdonában lévő közszolgáltató cégek 8000,0
munkavállalóinak bérkomgenzációja

ll

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/5.
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:
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(Cím A/- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím A/- 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 Fe/halmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 MNB alaQítványok költségvetési befizetései 250 000.0

..,_

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/6.
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
jogcímcsoporttal egészül ki:
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(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 Fe/halmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

1 Az ingyenes közmű minimum meg!eremtéséhez szükséges szakmai
~feladatok támogatása

....

....

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/7.
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.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/8.
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. 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)

l Személyi juttatások 123 060,0

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/9.
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 csop. szám csop. előir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

l Személyi juttatások 492 054,7

.,_,_

.,_,_

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/10.
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. 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 Egyéb működési kiadások 179 652,8

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 41. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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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 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)

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

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/12.
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:
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(Cím A!- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím A!- 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 Fe/halmozás i Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

l Családi 11ótlék 610 338,4

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 43. pont - Kvtv. 1. melléklet XLII. Fejezet, 2. Cím, 1. Alcím
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:
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(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 Altalános forgalmi adó [4 642 393 127,5
380,5)4 542 3 80,
5

,,

"

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/14.
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 Közéo-Duna menti
térségfejlesztés gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai alcím, 1. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/15.
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 A/- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím A/- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2021. évi előirányzat
szám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.

szám csap. szám csap. e/őir. név csap. név csap. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Fe/halmozási Fe/halmozás i
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

~ 
Bérlakásépítési program, Kádár-kockák energetikai megújulásának 250 OOO 0támogatása

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 70. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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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. mell 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)

i Vasúti fejlesztések 100 960,9

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 1 7.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/17.
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:
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(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 csop. szám csop. előír. 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

"

,,]

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/18.
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:
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(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)

J. Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 360 000,0

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 85. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

85. LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS! ALAP fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1
Öregségi nyugdíj jogcímcsoport, 1 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Cím A/- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím A/- 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 Fe/halmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

l Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 3 082 071 0

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Varju László (DK), Bősz Anett (DK), Mesterházy Attila (MSZP), Csárdi Antal (LMP) és Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)
Módosítópont: T/15974/3/20.
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:
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(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 csop. szám csop. előir. név csop. név csop. Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel)

~ Egészségügyi dolgozók béremelése 285 771 7

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1-20.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

A DK képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
módosításáról szóló

T/15974. számú törvényjavaslathoz

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 94. § (1) bekezdése és 117. § (2) - (3) bekezdése alapján - az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztjük elő:

Ahogyan az általános vitában rövid felszólalásban elmondtam, abban nincs köztünk vita, hogy
a 2021-es költségvetés módosításra szorul, és abban sincs, hogy a kialakult gazdasági
társadalmi válságról nem tehet a jelenlegi magyar kormány, ugyanakkor kormánynak és
ellenzéknek együttes felelőssége van abban, hogy enyhítsük a válság hatásait. Éppen ezért lett
volna jó, ha egyszer változtatnak a stratégiájukon, és az elmúlt 5 hónapban egymásra figyelve
keressük a kialakult kihívásokra a választ. Sajnos ez másként alakult. Látszik ebből az
anyagból, hogy a kormány ismételten saját hatáskörben akarja intézni a költségvetés
módosítását.

Tisztelt kormánypárti Képviselőtársaim, Önök nem vették észre, hogy történelmi felelősség
nyomja a vállukat, jó lett volna, ha készek lettek volna megosztani velünk és az érintettekkel
ezt a felelősséget.

Az elmúlt hónapok úgy teltek, hogy mialatt a kormánypárti többség egyetlen levéllel elintézte
a bizottsági meghívókat, miszerint nem kívánják biztosítani a bizottság határozatképességét,
közben az ellenzéki képviselők a konzervatív politikai közösségből érkező volt ipari- és
kereskedelmi miniszterrel, volt jegybankelnökkel és a szociáldemokrata-liberális koalícióban
szolgálatot teljesítő pénzügyminiszterrel közösen kerestük a választ azokra a kérdésekre,
amiket a koronavírus-járvány tesz fel a társadalomszervezőknek és a gazdaságstratégiai
tervezőknek.



Ezek az emberek készek voltak egy asztalhoz ülni, pedig semmilyen intézmény nem köti össze
őket. Bennünket összeköt az országgyűlés. Nem sikerült egy asztalhoz ülnünk a 2021-es
költségvetés módosító javaslathoz. Pedig jártak korábban itt a megyei jogú városok
polgármesterei. Itt álltak a hátunk mögött. Nem baj, hogy nem volt elegendő szék leülniük, az
lett volna fontos, hogy önök is meg akarják őket hallgatni. Nem tették meg, jóelőre, levélben
tájékoztatták őket, hogy nem kíváncsiak a járványügyi helyzet gyakorlati oldalának
meghallgatására, a településvezetők előadásában.

A fő számokat tekintve tartalmaz az előttünk fekvő módosító javaslat a legtöbb információt,
részleteket aligha ismerünk meg belőle. Kérdezem, hogy van-e arra vonatkozóan
információjuk, hogy egy családi bölcsőde vagy társulásban működtetett családi bölcsőde
életben marad-e a meghatározott költségvetési forrásból? Egyébként is súlyos forráshiánnyal
küzdöttek ezek az intézmények, néhányak alig tudták megőrizni tevékenységüket és kollégáikat
a pandémia alatt.

Készült-e arra nézve felmérés, hogy az új hajléktalanellátásra meghatározott keretösszeg
elegendő-e az egyes intézményeknek akár a nappali, akár az éjjeli ellátás fenntartására?

Feltették-e a megyei jogú városoknak és Szentendre önkormányzatának a kérdést, hogy azt a
fejenkénti 961 forint költségvetési támogatást a járványra való tekintettel vajon közművelődési
feladatokra kívánják-e elkölteni?

Kérdezték-e tőlük, hogy nem lenne-e jobb helye egy ilyen összegnek a szabadon felhasználható
költségvetési támogatási keretek között. Mert hogy egy polgármester tudja, mennyibe kerül az
általa vezetett települések utcabútorainak járványban való lefertőtlenítése. Egy polgármester
tudja, hogy a járvány miatti elmaradt bevételek mely kiadási oldalon található tételt tépázták
meg a legjobban, és hol lenne ezeknek a pénzeknek a legjobb helye, figyelembe véve, hogy
nyilván hazánk valamennyi településén élő polgárok szenvednek a járvány egészségügyi,
gazdasági és társadalmi hatásaitól.

Ezzel a módosító javaslattal, tisztelt Képviselőtársaim, a legnagyobb problémája az, hogy
elhitték: az érintettek bevonása nélkül, fenntartva a politikai megosztottság okozta társadalmi
átkot, újratervezték azokat a főösszegeket és kereteket, amelyekről úgy vélik, hogy tarthatók.

Kérdezem önöket, mi lesz akkor, ha a következő néhány hónapban kiderül, hogy a
gazdaságvédelmi csomag sikerét túl korai volt ünnepelni, mert sokkal több kisvállalkozás ment
tönkre, mint amennyivel önök számoltak? Mi történik akkor, ha a bevételi oldalon az
adóbevételek fogják csak megmutatni önöknek, hogy amit kértünk tavaly ősszel, hogy a
megszűnő munkahelyek, vagy a fizetés nélküli kényszerszabadságra küldött polgárok élete
gyökeresen megváltozott.

Ezekre a kihívásokra kereshettük volna közösen a választ. Ráadásul úgy, hogy szakértők
csatlakoztak hozzánk . Önök arra nem voltak kíváncsiak. Így nem gondolhatják komolyan,
hogy ennek a módosító javaslatnak a támogatását kérik tőlünk.



Most Önök arra kémek bennünket, hogy támogassuk ezt a törvénymódosító javaslatot, anélkül,
hogy egyáltalán részletesen tájékoztattak volna bennünket arról, hogy egészen pontosan milyen
tételeket takarnak azok a fő számok, amelyeket itt a táblázatokban látunk.

A költségvetési folyamatok változatlanul átláthatatlanok, nagyrészt titkosak, az
Országgyűlésnek nemhogy a valós döntési és ellenőrzési lehetősége, de még az informálódási
joga sem érvényesül.

A kormányzat által előterjesztett, a költségvetési bevételekre, kiadásokra és hiányra vonatkozó
pénzfogalmi előirányzatok nem felelnek meg a ténylegesen várható, a kormányzat saját maga
által prognosztizált összegeknek sem. Maga a prognózis is csak a Költségvetési tanács (KT)
felszólítására került bele az az előterjesztésbe. A költségvetés ebben a formájában
hasznavehetetlen.

A Stabilitási törvény Instabilitási törvénnyé vált. A Stabilitási törvény vészhelyzet idejére
történt, fékek beépítése nélküli felfüggesztése nem jogállami megoldás, mivel a jog ismételt,
politika előtti meghajlását, a voluntarizmus szabadjára engedését jelenti. A vészhelyzet, a 3%
os deficit EU által is lehetővé tett túlléphetősége ugyan a Stabilitási törvény némi, átmeneti
lazítását valóban indokolhatóvá teszi, a 7,5%-os idei, s az időközben bejelentett 5,9%-os 2022.
évi deficitcél azonban rendkívül, a válsággal nem indokolható módon magas, gazdaságilag
rövid és hosszabb távon sem szolgálja a fenntartható, stabil növekedést.

A GDP-arányos államadósság 80% alá szorítását a kormány trükkös módszerekkel érte el. A
2021. évi költségvetés módosító javaslatában szerepelő, idén várható GDP ugyanis nagyobb az
EDP-jelentésben szereplőnél. A GDP-arányos államadósság csökkenésének
adósságszabályban előírt követelményének teljesülése bizonytalan, ezt azonban a KT sem jelzi.

A törvényjavaslatból hiányzik a reális múltelemzés, nincs bemutatva a tavaly regionálisan
gyenge magyar teljesítmény.

A múltelemzés és a makrogazdasági prognózis hiánya miatt a bevételek, a várható kormányzati
döntések titokban tartása miatt pedig a kiadások realitása nem megítélhető.

A magas tavalyi és idei hiány jelentős részben nem a válságkezelés, hanem a kormány hatalmi
politikai finanszírozási céljainak következménye.

Az EU-ban kiugróan magas beruházási ráta további emelésének szándéka, a kormányzathoz
lojális csoportok érdekeit szolgáló, vagy éppen presztízsberuházások erőltetése, a választási
célú kiadások egyaránt rontják a magyar gazdaság fenntarthatóságát.

Budapest, 2021. május 4.
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
módosításáról szóló

T/15974. számú törvényjavaslathoz

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 94. § (1) bekezdése és 117. § (2) -
(3) bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő: ·

A 2021. évi költségvetés módosítása sajnos jól illeszkedik az elmúlt évek, különösen az
elmúlt egy év folyamataiba: egy még inkább átláthatatlanabb, még több semmitmondó,
összevont tételt tartalmazó költségvetés az eredmény. Ez megfelel a Fidesz-kormány
központosító és a kormányon kívül minden intézményt, köztük a Parlamentet is lefokozó
politikájához.

Folytatják a 2020-ban bevezetett rossz gyakorlatot, hogy létrehoznak két feneketlen
alapot, amit névleg a járvány elleni védekezésre, illetve a korábban a ,,gazdaságvédelmére",
most a gazdaság ,,újraindítására" fordítanak. Csakhogy ezek csak kommunikációs címkék,
vegyesen csoportosítottak az alapokba különféle költségvetési tételt, függetlenül attól, van-e
bármi közük a járvány és a válság elleni védelemhez, vagy megjelenik-e egyáltalán plusz
kiadás vagy bevétel. Majd ezekből az alapokból önkényesen, rendeletekkel osztották a pénzt,
lényegében kontroll nélkül.

Tartalmi szempontból a 2021. évi költségvetés továbbra is a jövőfelélésnek a
költségvetése. Ez a költségvetés feléli a jövőt, mert továbbra is betonba önti azt. Nem vesz
tudomást sem az ökológiai- és klímaváltozásról, sem a társadalom szétszakadásáról, sem a
hazai gazdaság és a vidék elsorvadásáról.

A 11 évig elhanyagolt és kivéreztetett területeken, egészségügyben és az oktatásban
látszólag nőnek a források - de csak látszólag. Egyrészt a felsőoktatás 70%-át egyszerűen
ellopták, kiszervezték a Fidesz által ellenőrzött Alapítványokba. Az felsőoktatásra fordított
költségvetési tételek így már csak közvetetten szolgálják az országot, nem
,,köz"szolgáltatásokat finanszíroznak, hanem magánszolgáltatásokat, amiknek - még - van



közhasznuk is. És nem látszik az sem, hogy hogyan fordulna meg az oktatás csökkenő
színvonalának trendje. A Fudan Egyetem támogatása erre alkalmatlan.

Az egészségügyben hasonló a helyzet. A növekvő források - amelyek messze nem
fedezik sem az igényeket, sem az elmúlt 11 év forráskivonásait - betonba mennek, például az
értelmetlen, rossz helyen lévő szuperkórház építésébe. Az egészségügyi béremelést sem
folytatják úgy, hogy az alkalmas legyen megállítani a kritikus mértékű elvándorlást. A
szociális szektor 11 éve esedékes béremelését sem tervezik, még azt az 500 ezer forint
bérkiegészítést sem, kapják meg, mint a szintén a frontvonalban helytálló egészségügyi
dolgozók.

Az egyre fenyegetőbb ökológiai- és klímaválságra sem reagál a kormány költségvetési
szinten. A költségvetésben nincsenek jelentős források a vízdálkodás átalakítására, az
ökológiai mezőgazdaság kiépítésére, a megújuló energiák több fajtájának rendszerszintű
fejlesztésére, az energiatakarékosság és hatékonyság javítására, sem az épületek energetikai
mélyfelújítására. Csak a végtelenül drága, korszerűtlen, szennyező, eladósító és
nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő atomerőműre van sok pénz.

Az önkormányzatok finanszírozásánál már a 2021-es költségvetés elfogáadásakor
világos volt, hogy a kormány bosszút akar állni az önkormányzatokon. Nem csak az
ellenzékiek, hanem az egész rendszeren. Az egész önkormányzati rendszer kivéreztetése és
felszámolása folyik, hatáskörök és források elvételével. A jelen módosítás szerint 42 milliárd
forinttal adnak többet összesen a szektornak a központi költségvetésből. Miközben csak az
iparűzési adó elvonása 84 milliárd forint, a gépjárműadó elvétele 35 milliárd mínusz, az
ingyenes parkolás értelmetlen fenntartása több 10 milliárd forinttal jelent kevesebbet
számukra. Ez 10-15%-kal kevesebb forrást jelent az önkormányzatoknak - egy olyan évben,
amkor plusz források kellenének a válság leküzdésére.

Budapest, 2021. május 4.
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Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt, az
MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése és 117. § (2) - (3)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Bár 2020 tavaszán már javában zajlott a koronavírus-világjárvány, illetve annak súlyos
gazdasági hatásai már erősen mutatkoztak, azonban a Kormány mégis makacsul
ragaszkodott egy fiktív, a valóságtól messze elrugaszkodott költségvetési törvényjavaslat
elfogadásához. Bár az újra és újra bevezetett, illetve meghosszabbított veszélyhelyzet
eredményeképpen a Kormány eddig is parlamenti kontroll nélkül, kénye-kedve szerint
módosította, illetve átcsoportosította a költségvetési előirányzatokat, ez mind csak fokozta a
költségvetési törvény fiktív jellegét. Éppen ezért kevéssé meglepő, hogy végül a törvény
módosítása az Országgyűlés elé került.

Megjegyzendő, hogy a főbb tervezési számok nem kecsegtetnek túl sok jóval: a GDP
arányos hiánycél ugyanis 2,9%-ról 7,5%-ra emelkedik, a GDP növekedése alacsonyabb lesz
a korábban tervezettnél, az államadósság mértéke a tavalyi rekorder, 80% feletti érték után jó,
ha csökken valamennyit, A Javaslat szerint a Kormány már 79,9%-nak is nagyon örülne.
Igaz, az összegszerűségének nem lesz nagyon oka örülnie, mert az államadósság mértéke
40.000 milliárd forintra emelkedik! A forint gyengülése nem fog megfordulni, úgy tűnik, hogy
megbarátkozhatunk a tartósan 360 forint feletti euróval.

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az adósságként felvett ezer és ezer milliárdokat
a kormányzat továbbra sem a bajba jutott családok és vállalkozások megsegítésére fordítja:
nem jut több a szociális támogatásokra, semmilyen többletet nem kapnak az alacsony
nyugdíjból élők ellátásuk felzárkóztatására, az álláskeresési járadék idejének és
összegének emelésére, a kivéreztetett városok támogatására. Ezzel szemben természetesen
van pénz további felesleges presztízsberuházásokra,



Minderre való tekintettel az MSZP a törvényjavaslat elfogadását nem támogatja.

Budapest, 2021. május 4.


