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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: vitához kapcsolódó bizottság, 92. § (3) bekezdés
Az ülés időpontja: 2021. 10. 26.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

{T/17188. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló számvetésből, a zárszámadásból egyértelműen
megmutatkozik, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye 2020-ban is meghaladta az Unió
átlagát. Az igazítatlan adatok alapján 4,7%-kal csökkent a GDP, mindeközben az unió gazdasága is
zsugorodott: az Eurostat szerint a tagállamok gazdaságai tavaly átlagosan 5,9%-kal estek vissza.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében jelentős források áramlottak a gazdaságba, amelyek a
vállalkozásokat, a háztartásokat és a munkavállalókat egyaránt segítették.
A nemzetgazdaságban a járvány ellenére a munkavállalói jövedelmek volumene nem csökkent, ami
a munkahelyek megőrzését támogató intézkedéseknek és a válság közepette is jelentősen emelkedő
béreknek volt köszönhető. A reálkeresetek 2020-ban 6,2%-kal tovább nőttek.
Erősödtek a lakosság óvatossági megfontolásai: a járványhullámok okozta változékony helyzet és a
fertőzési kockázatok minimálisra szorítása miatt a nem alapvető cikkek vásárlása jellemzően
későbbre halasztódott. Ez enyhén visszahúzta a gazdaságot, amelyet a szolgáltatások és a tartós
fogyasztási cikkek vásárlásának csökkenése magyaráz, részben a külföldi turisták elmaradó kereslete
következtében. A háztartások fogyasztási kiadásai 1,6%-kal csökkentek, amely európai
összevetésben kismértékűnek tekinthető.
A beruházási ráta 2020-ban 26,8%-on alakult. A folyamatban lévő nagy volumenű
kapacitásbővítések és a vonzó vállalati adózási környezet a beruházási teljesítmény további bővülését
és a versenyképesség növekedését alapozza meg. Az állami beruházások nominálisan 4,5%-kal
emelkedtek éves összevetésben, ugyanis több mint 3000 milliárd forint összértékű kormányzati
fejlesztés valósult meg a gazdaságban, így tavaly az állami beruházások GDP-hez mért aránya 6,4%-



ra nőtt. Ezen belül a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődő fejlesztések révén az egészségügyben 15%-kal
bővült a beruházások volumene, az oktatási ágazatban pedig 7%-kal emelkedett a beruházási
aktivitás. 2020 során 28 200 lakás épült, amely 34%-os bővülést jelent éves összevetésben. Tavaly
az ország egész területén, de különösen vidéken dinamikusan növekedett a használatbavételek száma.
Összességében tehát megállapítható, hogy a 2020. évi 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 részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. október 26-án lezárta.

\ l 
Witzmann Mihály
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Függelék

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagok

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

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

A 2020. évi költségvetés irányát a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése, illetve a
járvány elleni védekezés alapvetően meghatározta. Sajnálatos módon a védekezés és a
gazdaságpolitika sikertelensége a zárszámadásban is megjelenik.

Évek óta csökken már a jóléti funkciókra fordított összeg. Míg 2019-ben az államháztartás
kiadásainak 56,2%-át fordították erre a célre, ez 2020-ban 54,4%-ra csökkent. Csökkenés
látható az oktatási kiadások területén, a nyugdíj és általában a társadalombiztosítás területén
egyaránt. Egyedül az egészségügy területén érzékelhető növekedés, azonba ennek elsődleges
okai ajárvány elleni védekezés többletköltségei, valamint az MSZP által már évek óta követelt
orvosi béremelés. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy az egészségügyi kiadások aránya
még így is csak a 2018-as szinten mozog, tehát legfeljebb szintentartásról és nem valódi
emelkedésről lehet beszélni. A járvány alatt sem jutott az Európai Uniós átlagnak megfelelő
összeg a költségvetésben erre a területre.

Sajnálatos azonban, hogy a zárszámadás mindösszesen egy oldal szöveget szentelt a Járvány
Elleni Védekezési Alapnak. Annak is nagy része pusztán az Alap létrehozásának
körülményeiről szól és nem annak működéséről.



A Járvány Elleni Védekezési Alap azért érdemelt volna több figyelmet, mivel erre hivatkozva

vontak el jelentős forrásokat az önkormányzatoktól. Ezek, valamint a 2020-as további
elvonások együtt jelentős, milliárdos kiesést jelentettek számos önkormányzat számára. A
döntés miatt működési problémákkal küzdő önkormányzatok azért egy nem sokat mondó, egy
oldalas anyagnál többet érdemeltek volna.

Mindezek alapján a törvényjavaslat elfogadását nem támogatjuk.

Budapest, 2021. október 26.
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