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Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/16118. 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

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

A 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a Kormány az Alaptörvényben foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően terjesztette be az Országgyűlés elé.

Magyarország 2022. évi költségvetése az újraindítás költségvetése. A koronavírus-járvány példátlan
kihívás elé állította hazánkat az elmúlt egy évben. Ugyanakkor ez a kihívás egyúttal esélyt is ad
arra, hogy Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon.
Ennek  jegyében  került  kidolgozásra  a  Gazdaság  Újraindítási  Akcióterv,  hazánk  történetének
legnagyobb gazdasági programja, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól.
Az Akcióterv nem csak munkahelyeket  teremt  a magyar  emberek számára,  hanem segítségével
Magyarország újra az európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára állhat.

A koronavírus járványt követő legfontosabb feladatunk, hogy újraindítsuk a gazdaságot. A magyar
családok  és  vállalkozások  támogatása,  munkahelyteremtő  beruházások  megvalósítása,  az
egészségügyi és a felsőoktatási infrastruktúra széleskörű fejlesztése mind hozzájárul ahhoz, hogy



olyan lendületet  kapjon a  magyar  gazdaság,  amivel  2030-ra  Magyarország az  Európai  Unió  öt
legjobb országa közé emelkedhet.

A  koronavírus  válságot  megelőző  időszak  adatai  alapján  ugyanis  a  magyar  az  egyik
legdinamikusabban  növekvő  gazdaság  Európában.  A  kormányzati  intézkedéseknek  és  a
koronavírus-járvány utáni gazdasági visszarendeződésnek köszönhetően – a 2020-as megtorpanást
követően  –  a  magyar  gazdaság  teljesítménye  2021-ben  4,3%-kal,  2022-ben  pedig  5,2%-kal
bővülhet.

A Bizottság  részéről  üdvözlendő,  hogy  a  költségvetés  a  gazdaság  újraindítását  célzó  kiemelt
programokra,  fejlesztésekre,  beruházásokra,  továbbá  a  foglalkoztatás  elősegítésével  kapcsolatos
intézkedésekre  a  Gazdaság  Újraindítási  Akcióterv  keretében  2022-ben több  mint  7300  milliárd
forintot meghaladó forrást biztosít.

A költségvetési törvényjavaslatból kiderül hogy a munkahelyek megőrzése és növelése, valamint a
beruházások támogatása továbbra is kiemelt fontosságú a kormány számára ezért uniós szinten is
rekordösszegű állami beruházások valósulnak meg, ami elérheti a GDP 6,5%-át.

Mindemellett nem lehetünk elég óvatosak, éppen ezért a költségvetés 233 milliárd forintnyi – a
bruttó hazai termék mintegy 0,4%-át kitevő – központi tartalékkal is rendelkezik.

Összességében tehát megállapítható, hogy a Kormány által beterjesztett 2022. évi költségvetés egy,
a magyar gazdaság talpraállítását elősegítő intézkedések összessége, amely megfelel a jogszabályi
előírásoknak, jól szolgálja a nemzetgazdaság érdekét.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. május 26. napján lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP)
Módosítópont: T/16118/404/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 99     756,6 /-930,1 m. kiadás/

T/16118/404/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
51., 2116. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP)
Módosítópont: T/16118/405/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 100     096,7 /-590,0 m. kiadás/

T/16118/405/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
52., 2117. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 1387.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/16118/319/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [145 000,0] 120     000,0 /-25 000,0 m. kiadás/

T/16118/319/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1387., 2130. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2116.
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP)
Módosítópont: T/16118/404/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet új 4. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  4 Budapest XI. kerületi fejlesztések támogatása
    1 Újbudai Egészségügy rendelők felújítása

      1
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet 
felújítása

318,5
/+318,5 f.

kiadás/

      2
Egészségügyi rendelők felújítása (Albertfalva utca, Menyecske 
utca, Gazdagréti tér)

70,0
/+70,0 f.
kiadás/
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    2 Újbudai óvodák, bölcsődék, valamint idősek háza felújítása 155,0
/+155,0 f.

kiadás/

    3 Újbudai Intézményi udvarfelújítások támogatása 58,0
/+58,0 f.
kiadás/

    4 Újbudai Sport beruházások támogatása

      1 Műfüves labdarúgópálya felújítása a Kővirág utcában 18,6
/+18,6 f.
kiadás/

      2 Gazdagréti Tanuszoda környezetének rendezése 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

    5 Újbudai Lakhatási Program támogatása 90,0
/+90,0 f.
kiadás/

    6 Újbudai Csatornaépítés támogatása 20,0
/+20,0 f.
kiadás/

    7 Újbudai Kerékpárutak kialakítása 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

    8 Újbudai Park, játszótér építés támogatása 120,0
/+120,0 f.

kiadás/

    9 Újbudai Önkormányzati épületek felújítása 20,0
/+20,0 f.
kiadás/

    10 Újbudai Szabályozási tervek elkészítésének támogatása 30,0
/+30,0 f.
kiadás/

    11 Újbudai Intézmények eszközbeszerzéseinek támogatása 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

T/16118/404/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
51., 2116. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2117.
Benyújtó: Molnár Gyula (MSZP)
Módosítópont: T/16118/405/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet új 4. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  4 Budapest XXII. kerületi fejlesztések támogatása

    1
Körforgalom kialakítása Budapest XXII. kerületében, a Memento 
Parknál, Balatoni út (7-es út) és a Szabadkai utca kereszteződésénél

450,0
/+450,0 f.

kiadás/
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    2
Közlekedési lámpákkal és gyalogos átkelőhelyekkel ellátott kihajtó 
létesítése Budapest XXII. kerületében, a Balatoni út (7-es út) és a 
Kelenvölgyi utca között, a meglévő lehajtó kibővítésével

40,0
/+40,0 f.
kiadás/

    3
Budapest XXII. kerületében a Kitérő úti (Leányka utcai) felüljáró 2x2 
forgalmi sávosra való bővítésének előkészítése

100,0
/+100,0 f.

kiadás/

T/16118/405/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
52., 2117. 

Megjegyzés: A módosítópont nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2130.
Benyújtó: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Módosítópont: T/16118/319/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 4. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

    3
Passzív kiadások, álláskeresési 
támogatások

[105 000,0] 130     000,0 /+25 000,0 m. kiadás/

T/16118/319/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1387., 2130. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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AzországgyúIés
Y állalko zás fej le s zté s i b izotts ága

Füegelék

Az MSZP képviselőcsoportj áho z tartoző bizottsági tag(ok)

kisebbségi véleménye

a Magyarországz022. évi központi költségvetéséről szóló
T/161 18. számú tiirvényjavaslathoz

AzOrszággyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságalefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,

az MSZP képviselőcsoportjához tartoző bizottsági tag(ok) aZ egyes házszabályí
rendelkezésekről szőlő I0l2014. (II. 24.) oGY határozat 92. $ (5) bekezdése és II7. $ (2)-(3)
bekezdése a|apján- az alábbi kisebbségi véleményt terjeszti(k) elő:

Azidén szinte lehetetlen előre látni a gazdasági és társadalmi folyamatok alakulásÍú, azotűan
a kormány szokása szerint ideje korán éúviszi az országgyűlésen a jövő évi költségvetést.
Járvány ide, gazdasági válság oda, a kormány nem szakít a korábbi években kialakított
szokásával és már tavasszal beterjesztette az országgyűlés elé a jövő évi, azaz a 2022-es
központi költségvetést, amit az országgyűlés még anyéri szünet előtt megtárgyal, és a Fidesz _
KDNP kormánypárti kétharmad elfogad.
A büdzsének atavaszi tilésszakban történő elkészítésének indoka áItalábanvgyanaz, mint hét
éve mindig: a kiszámithatóság. A Pénzügyminisztériumi (PM) mantara szerint ez a

,,konzervatív tervezési szemlélet" ezuttal is biztosítja ,,a féléves felkészülési időt mindenki
számára a kormányzati intézkedések, valamint a pénzügli, gazdasági és szabályozási környezet
megismerésére''. EÍlÍtek némileg ellentmond, hogy az elmiit években napi rutinná vált a
költségvetés rendeleti úton történő módosítgatása, gyakran mát a büdzsé életbe lépése előtt _
szi gorúan a kiszámitható ság j egyében.

Sem az átláthatőságot, sem a kiszámíthatóságot nem javítja, hogy Magyarországnakjelenleg
nincs olyan nyilvános költségvetése, amiről ne lenne egyértelmtí, hogy már k<jze sincs ahhoz,
amit tavaly fogadott el a parlament. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elműIthetekben
került sor a 202I évi költségvetés módosítására, amit a kormányzat a nem várt gazdasági és
járványigyi helyzet alakulása miatt volt kénytelen módosítani.
Az utóbbi években a PM hatalmas tartalékokkal tervezi meg a költségvetést. Ezeknek a
tartalékoknak a mérete évek óta nő, a magyatázat szerint a rugalmasság miatt - a rugalmasság
ebben az esetben azt is jelenti, hogy ezeket a pénzeket a kormány menet közben krinnyebben



tudja ilyen-olyan célokra elkölteni, mintha előre be lennének tetvezve valahová a
költségvetésben.

A jövőévi azaza2022. évi költségvetés választási költségvetés, oly annyira az,hogy eztmén a
Költségvetési Tanács és a Magyar Nemzeti Bank sem tudja titkolni, pedig azt nem lehet
mondani, hogy ezek a szervezetek ne lennének tele akormányzat pártkatonáival.
A Költségvetési Tanács véleménye szerint a jövőévi költségvetésben kevésnek tűnik az
adósság-mutatő 0,6oÁ-os csökkenése, továbbá kockázatosnak tartja a biztonsági tartalékok GDP
arányában0,4oÁ-os nagyságát, amely elmarad a202I. évre tervezett alacsony szinttől is.

A Magyar Nemzeti Bank véleménye szerint a gazdasági környezet a jtivő évi költségvetési
törvényjavaslatban szereplő 5,9oÁ-os GDP-arányos deficitnél gyorsabb ütemtí
hiánycsökkentést, 3%-k közeli hiányt is lehetővé tesz. 2022-től pedig már az egyensúly
visszaá|litásának és a fenntarthatő felzárkózásnak a biztosítása kéne, hogy bekövetkezzennem
pedig a költségvetési lazítások további támogatása.

A kormányzat a jövo évi költségvetés beterjesztésével többek között kimondta, hogy:
- régiós összevetésben is még mindig magas az államadósság aránya,
- fiskális megszorítások nem lesznek 2023-ig,
- nem tart az elszabaduló inflációtól, a forint leértékelődésétől, valamint ahiány- és adósság
mutatók további romlásától, valamint
- nem kívanja feladni az onállő monetáris politikát, így nem kívánjabevezetni az eurőt.

Sajnálattal kell tudomásulverni, hogy a Kormányazt ajövő évben még több pénzkívánelvenni
az emberektől, mint azt eddigtette.
A vállalkozások esetében:
- Társasági Adóból származő állami bevételek nőnek 588.700 millió Ft (202I-ben 538.500
millió Ft)
- Cégautóadóból származő bevételek nőnek 39.300 millió Ft (202l-ben 37.500 millió Ft)
- Kisadózók tételes adőjábő| szátmaző beételek is tovább emelkednek 236.800 milIió Ft (202l-
ben l97.400 millió Ft)
- Kisvállalati adóból befolyó bevételek szintén emelkednek12I.216 millió Ft (2021-ben97.40O
millió Ft)

A fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében például:
- Regisztrációs adóból szátmaző bevételek enrelkeclnek 24'800 rrrillió Ft (202l-berr 20.000
millió Ft)
- Pénzügyi tranzakciós illetékből befolyó bevétel is tovább emelkedik 232.500 millió Ft(202I-
ben 218.800 millió Ft)
- Biztosítási adóból szátmaző bevótelek is tovább növekednek 115.400 millió Ft (2021-ben
105.900 millió Ft)

A lakossági befizetések is tovább emelkednek, például a Személyi jövedelemadóból is többet
kívrín beszedni az állam, mint azt az idérlre tervezte 2.866.500 millió Ft (202l-ben 2.683.500
millió Ft)



De ebben a sorban említhetjük a bírságokbőI származó bevételeket is. Jövőre ezen a területen
is többet kíván beszedni az állam, mint azt az idei évre tervezte. Bírságbevételek 54.500 millió
Ft (202l-ben 40.000 millió Ft)

Kormányzat munkahely-megőrző intézkedései azEU és a környező otszágokkal összevetve is
igen szegényesnek tekinthetőek. A munkavállalókat érintő állami bértámogatás vizsgáIatáből
kitúnik, hogy Magyarország az egyik legszűkmarkúbb volt saját állampolgárjaival szemben. E
tekintetben is seregható volt azBU-ban ugyanúgy, mint a minimálbér vonatkozásában vagy a
munkanélküliség idejére járő ellátások tekintetében. Ezzel szemben a kormányzat bőkezíien
osztogatja az adőkedvezményeket és kedvezményes hiteleket a munkáltatóknak. Sok esetben
még akkor is,ha az előzetesen meghaÍározott gazdasági feltételek nem teljesülnek.

A kormányzat jől érezhető módon nem kívánja belátni, hogy csupán adócsökkentésekkel
egycsapásra nem lehet minden gazdasági és társadalmi feszültséget megoldani. Az
adócsökkentés önmagában nem jelenti azt például, hogy több munkahely jön létre illetve azt
sem, hogy ezzel egyenes arányban javulnak a bórből és fizetésből élők munkakörülményei és
csökkent a munkáltatókkal szembeni kiszolgáltatottságuk.

A központi kötetben, azazatöwényjavaslatbanazalábbi kulcsszavak beírása után nem mutatott
találatok a kereső: Ágazati Párbeszéd Bizottságok, társadalmi párbeszéd, érdeke gyeztetés,
társadalmi partnerek, kollektív szerződés.
Ahogy az idén úgy jövőre sem tudják előre a társadalmi partnerek, hogy egészen pontosan
mekkora állami támogatásraszámíthatnak, ugyanis ezek a költségvetési sorok a minisztériumok
fejezeti kezelésű előkányzataiklzé lettek besorolva. Ezeknek a pénzeknek a felhasznáIásátol
pedig azadott miniszter dönt aktuális érdekeinek megfelelően.Eza döntési mechanizmus sem
a hosszútávú kiszámíthatóságot Sem a stabilitást nem erősíti. Ebből is látszik' hogy a
kormányzat számára még mindig nem kívánatos terület a munka világa. Ezt a területet, igy a
munkavállalók millióinak a jogait is több mint egy évtizede folyamatosan rombolja' annak
érdekében' hogy az olcsó munkaerő és laza munkajogi szabályokkal egyre több munkáItatőt
hozzanak Magyarországra. Ez gyakorlatilag a haza munkaerő külfrldi érdekeknek való
elárulása, kiárusítása. Az nagy kérdés, hogy ez miért hasznos annak a kormányzatnak, mely
folyamatosan anemzeti szuverenitást és az etős nemzetállam megteremtéséttúzte zászlajára.

Az ország újraindítása jegyében jövőre sem kerül sor a munkanélküliek számára folyósított
álláskeresési ellátás idejének a növelésére, továbbá a közfoglalkoztatotti bérek sem fogják
elérni a mindenkori minimálbér összegét. Ezek alapján elmondható, hogy a Kormányzat ezen
a területen sem veszi figyelembe azMSZP embereket védő, jobbító szándékú javaslatait.
Az elmúlt évek kormányzatiintézkedéseinek eredményeként mára előállt azahelyzet a munka
világában, hogy a munkavállalók sokkal több adót fizetnek, mint a munkáltatók. A kormányzat
a dolgozókk al fizetteti meg a költséges és pazarlő mindennapj ait, míg a munkáltatók egyre több
pénzt vihetnek haza. Ajelenlegi helyzetben a munkásosztáIy kizsákmányolása révén építi a
NER a csillogó-villogó palotáit' ahol csak a kiválasztottak élvezhetik a jólét biztosította
kiváltságokat.



Azt is szomorúan kell megállapítani, hogy a Közszolgálati tisztviselők illetményalapja jövő
évben sem emelkedik' marad 38.650 Ft/hó, ami aztjelenti' hogy több mint egytizede egyetlen
forinttal sem emelte azt aFideszt
De ugyan ezigaz a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásrais, ez az osszegis változatlan marad
több mint egytized után is, ami azt je|ent, hogy jövőre is 22.800 Ft/hó lesz. Ide sorolható még
a Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja is, ami szinté egy évtizede nem növekedett,
így jövőre szintén 20.000 Ft/hó marad.

Ami külön figyelemre méltó még a jövő évi költségvetés tervezetében, hogy a kormányzat
kevesebb pénzt kíván fordítani az áIláskeresők megsegítésére, ugyanis az idei évhez képest
csökkenik az álláskeresési ellátásokra fordítható összeget. Jövőre 105.000 millió Ft kívánnak
munkanélküli ellátásra fordítani az idei 108.500 millió Ft-tal szemben. Magyarországon a
munkanélküliség idejére járó ellátás idotartama továbbra is csupán 3 hónapig biztosítja anehéz
helyzetbe kerülök átmeneti megsegítését, ez Európa egyik legrövideb ideig járó álláskeresési
e1látása.

A közfoglalkoztatásra szánt összegek is csökkennek jövőre azídeiévhezmérten. A jövő évben
közfoglalkoztatásta 120.000 millió Ft-ot szán a kormányzat, míg idénre eredetileg 165.000
millió Ft lett betervezve.
A kormányzat jövőre sem kíván érdemben javítani a közfoglalkoztatásban részt vevők
helyzetén, tehát lemond az egyik leghátrányosabb és legkiszolgáltatottabb társadalmi csopot1
életkörülményeinek a javíÍásáről. A közfoglalkoztatotti bér jövőre sem fogja elérni a
minimálbér szintjét.
Az elmúlt években nemcsak a közfoglalkoztatottak |étszáma csökkent erőteljesen, hanem az ott
dolgozók összetétele is átalakult. Korábban is magas volt a rossz munkaerőpiaci helyzetí
személyek aránya a közfoglalkoztatottakon belül, azonban20l6 és2020között77%-ről87%-
ra emelkedett aháttánvos helyzetű településeken élők atánya,55 %o-rő| közel 61,S%o-ra nőtt a
legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, és 30%o-ről 37% fölé
emelkedett az 50 éven felüli személyek aránya. A képzettebbek, fiatalabbak fokozatos
kikerülésével párhuzamosan tehát a közfoglalkoztatásban dolgozók összetétele a
foglalkoztath atőság szempontj ából fokozatos romlást mutat.

Az MSZP megítélése szerint a 2022. évi költségvetésről szőlő törvényjavaslat nem
megalapozott, választási költségvetés, valamint az emberekkel és tisztes munkából élőkkel
szemben igazságtalan, ezért elfogadását NEM támogat1a.

Budapest, 202I. május 26.

Molnár
alelnök


