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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 Kormány gazdaságpolitikájának fő célkitűzései 2010 óta a költségvetési hiány alacsony mértéken
tartása, az államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a teljes foglalkoztatás
elérése, valamint az ország növekedési potenciáljának elérése.

2013-ban ugyan bekövetkezett a gazdasági fordulat, azonban 2020 második negyedévében a
koronavírus-járvány soha nem látott mértékben vetette vissza a gazdasági aktivitást. A harmadik
negyedévtől azonban gyors korrekció ment végbe, és a helyreállás a negyedik negyedévben is
folytatódott annak ellenére, hogy ismételten bevezetésre kerültek a járvány terjedését korlátozó
intézkedések.

A 2020. évben a járvány egészségügyi kezelésére és a gazdaságra gyakorolt negatív hatásainak
ellensúlyozására meghozott intézkedések váltak meghatározóvá nem csak Magyarországon, hanem
világszerte. Magyarország stabil államháztartással rendelkezett az elmúlt évek következetes
gazdaságpolitikájának köszönhetően, így a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű
gazdaságot ért tavaly márciusban. A költségvetés hiánya évek óta a 3% alatt teljesült, az államadósság
csökkenő pályára állt, a fizetési mérleg egyensúlyközeli állapotban volt, a devizaadósságból eredő
kockázatok pedig felszámolásra kerültek. Mindezeknek köszönhetően erős növekedési lendületben
volt a gazdaság. A vírus terjedését akadályozó intézkedések, az ellátási láncok szakadása, valamint a
kereslet visszaesése miatt a gazdaság számos ágazatában esett vissza a kibocsátás, ami alapjaiban írta



felül a növekedési prognózisokat.

Az erős alapok, valamint az átfogó és hatékony válságkezelés tompította a GDP visszaesését, így a
magyar gazdaság teljesítménye 2020 egészében ellenállóbbnak bizonyult a járvánnyal szemben, mint
az uniós országok átlaga.
A kedvező kilábalást nagymértékben támogatta, hogy a koronavírus-járvány magyarországi
megjelenésével párhuzamosan 2020 tavaszán elindításra került a Gazdaságvédelmi Akcióterv, mely
a koronavírus okozta válság negatív hatásait hivatott tompítani. A nehéz helyzetbe jutott ágazatok
megsegítésére, a családok helyzetének megerősítésére, valamint a kilábalás támogatására. A
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében jelentős források áramlottak a gazdaságba, amelyek a
vállalkozásokat, a háztartásokat és a munkavállalókat egyaránt segítették.
A koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére, a munkahelyek megóvása és a vállalkozások
fennmaradása érdekében a kormány az adórendszeren keresztül is kiemelten támogatta ezen
ágazatokat. Az érintett hónapokban a vállalkozások adókedvezményben részesültek a szociális
hozzájárulási adón, a szakképzési hozzájáruláson, a rehabilitációs hozzájáruláson és a kisvállalati
adón keresztül.

Összességében megállapítható, hogy a 2020-as 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 2021. október 26-án lezárta .

. ~ f\ ..........Lv.J. .
Z. Kárpát Dániel
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Az Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

Függelék

A Jobbik képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

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

Azt látjuk, hogy Magyarország kormánya a gazdasági és makroszámok rendezése, szinten
tartása érdekében nagyon sokszor családok létérdekeit áldozza fel, a költségvetési hiány, bár
néha kiröppen, azért bizonyos európai kritériumok alatt vagy annak a közelében igyekszik
maradni.

Az államadósság tekintetében már több vita van közöttünk, hiszen azt látjuk, hogy 2010-ben,
egy válság után nagyságrendileg 80 százalékkal vette át az ország ezt a történetet. Hosszú évek
sziszifuszi munkájával igyekezett ebből faragni, de mégsem következett be az a
gazdaságpolitika, amely a bővelkedő években készült volna a nehezebb esztendőkre, és most
megint egy 80 százalék körüli adósságrátáról beszélhetünk.

Azt is látjuk ezenközben, hogy az államadósság nominálértékben nagyságrendileg
megduplázódott az eltelt tizenegy évben. Önök elsősorban a GDP-arányúval szeretnek
foglalkozni, de azért a nemzetközi piacok foglalkoznak időnként azzal is, hogy kinőhető-e ez
az adósságtömeg, meg lehet-e haladni. Nagyjából 2013-ig a Fidesz azt mondta, hogy igen, 2013
óta már ő sem meri azt ígérni, hogy ezt az államadósságtömeget kinőhetjük. Nagyjából ezer
milliárdot kell fordítanunk évente csak a kamatoknak a törlesztésére, ebben pedig az utóbbi
tizenegy évben nagyságrendi változás nem következett be.



Azt látjuk, hogy a devizaadósság arányának a dicséretes csökkenése sajnálatos módon megtört.
Fél évvel ezelőttig kétségkívül igaz volt, és én üdvözöltem azt, hogy a devizaarány az
adósságtömegen belül folyamatosan csökken. Persze, minden nemzetgazdaságnak jobb,
hogyha a sajátjai felé van eladósodva. Éppen ezért fogadtam értetlenül azt a tömeges
devizahitel-felvételt, amibe ez a kormány vitte magát. Sokszor ezt úgy igyekezett indokolni,
hogy ezek kedvezőbb kamatozású hitelek, mint a máshonnan elérhető, különböző hitelfajták.
A helyzet ezzel szemben az, hogy most az utóbbi időszakban az IMF-hitel nagyságrendjének a
felét sikerült adósság formájában kipörgetni néhány nap alatt, csak a devizakötvények
kibocsátásával.

Tehát mi úgy látjuk, hogy az uniós források akadozása és más külső hatások miatt
Magyarország kormánya most bárhonnan egy nagy vagyontömeget igyekezett behozni, két
okból: nyilván igyekszik csillapítani a válság hatásait, másrészt igyekszik megteremteni a
választási osztogatás forrásait. De ebbe nem mennék bele, hiszen most nem a zárszámadás által
tárgyalt időszakra vonatkozna mindez.

A tárgyalt időszak kapcsán ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a 80 százalék nemcsak az
államadósság kapcsán jelenik meg, hanem bizony a makroszámokat választotta a kormány a
családok helyett akkor is, amikor a kieső béreket kellett volna pótolni.

Többször elmondtuk, hogy ha ugyanazon család tagjai közül az egyik Nyugat-Magyarországról
Ausztriába járt át dolgozni, a kieső bérének a 90 százalékát otthon ülve is megkapta, csak azért,
hogy a lezárások után megmaradjon az ő munkahelye és visszamenjen, adott esetben a Bécs
környéki étteremben dolgozni - konkrét példáról beszélek. Ugyanennek a családnak a másik
tagja, aki Győr-Moson-Sopron megyében élt, pedig mindenféle bevétel nélkül kellett volna,
hogy fél évet átvészeljen. Nagyságrendileg a munkahelyek 5 százaléka tekintetében sikerült
érdemi bérpótlást biztosítani, és a novemberben beígért bérpótlék egyes esetekben csak
februárban érkezett meg a számlákra.

Nagyon felkészületlenül és kidolgozatlan módon kísérletezett mindezzel a kormány,
ezenközben a már elhangzott álláskeresési járadék összegét több ellenzéki megduplázta volna,
az időtartamát akár a két-háromszorosára is növelte volna. Ennek a költségvetési forrása nem
lett volna egetverő, itt nem százmilliárdokról beszélünk, de mégis süket fülekre találtunk.

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a multicégek és a bankok tekintetében meglepően elnéző volt
Magyarország kormánya. Még a válságidőszakban is adott annak az Audinak milliárdos
nagyságrendű, vissza nem térítendő támogatást, amelynek egyik vezetője a médiában jelentette
be, hogy nem kéri, mert nincs rászorulva a cég erre a támogatásra, miközben a magyar mikro,
kis és közepes méretű vállalkozások csak várták azt a bőkezű támogatást, amely adott esetben
a munkahelyek nemcsak teremtése, de fenntartása mentén is elérhetővé kellett volna hogy
váljon számukra.

A Járványügyi Védekezési Alap kapcsán meg egészen vérlázító volt a hozzáállás, hiszen
mindenkinek be kellett fizetni, önkormányzatoknak, pártoknak is - helyesen, állunk elébe -,
egyedül a bankok voltak azok, amelyek a befizetendő összeget pár év alatt a nulláig leírhatják
a befizetendő adójukból. Ezt a félrenézést, elnézést nem értettük, mint ahogy azt sem, ahogy a



hitelmoratóriumot felvetettük, egyébként némiképp a kormány előtt, tehát örültünk, hogy ebből
nemcsak gondolatkísérlet maradt, hanem valóság is lett.

Ugyanakkor mi az apróbetűs részt nem tettük volna bele. A futamidő ész nélküli
hosszabbítgatásával itt a bankok bizony profitot realizálhatnak azon, hogy emberek a
hitelmoratóriumban részt vettek, ez egészen elfogadhatatlan. Folyamatosan harsogtuk azokat a
módosítási igényeket, amelyek azt artikulálták, hogy ne legyen rejtett akna, ne legyen apróbetűs
rész, a bankok ne tudjanak nyerészkedni egy amúgy is nehéz helyzetben lévő polgártárs
élethelyzetén, hiszen bőven elég probléma az, hogy adott esetben meg kell tartani a
munkahelyet, menedzselni kell a családi kiadásokat.

Már ebben az időszakban is éreztük a Fidesz hármas csapásának előszelét, ami a családokat
érte. Itt párhuzamosan mozgott a forint tudatos gyengítése, amely emeli az alapvető
élelmiszerek, gyermekvédelmi cikkek árát, a brutálisan pörgő infláció, amit most a piacra
stratégia nélkül zúdított nagy pénztömeg a továbbiakban még csak gyorsítani, emelni fog,
harmadsorban pedig az üzemanyagárak elképesztő emelkedése, ami főleg az utóbbi időszakban
tapasztalható, és alapvető élelmiszerekre és minden egyéb cikkre egy folyamatos drágító hatást
gyakorol. A három területben az a közös, hogy mind a három esetében beavatkozási lehetősége
lenne a kormánynak, sajnálatos módon ezt egyik esetben sem értük tetten.

Sokáig lehetne még lamentálni arról, hogy a Gazdaságvédelmi Alapból mennyire célszerű 74
milliárdos épületfelújítást eszközölni egy válsághelyzet közepén, tehát mennyire jó betonba
önteni a tízmilliárdokat, ahelyett, hogy azt a munkahelyekbe és a humánszférába öntenénk.

Budapest, 2021. október 26. ~ /-'. /:. ... A 
:_' r-~/. .... v. .·. :-. -; ..... 

Z. Kárpát Dániel



Az Országgyűlés
Vállalkozásfejlesztési bizottsága

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 Vállalkozásfejlesztési 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 zárszámadás tárgyalása során alapvetően azt kell megnéznünk, hogy a kormány hogyan
hajtotta végre az Országgyűlés által elfogadott költségvetést.
Ennek értelmében sajnálattal kell megállapítani, hogy a számok nyomokban sem hasonlítanak
azokra, amit az Országgyűlés 2019 nyarán elfogadott. A Fideszes képviselők igen szavazatával
hagyták jóvá a 2020. évi központi költségvetést 2019 nyarán, amiben a kormány 4%-os
gazdasági növekedéssel, 1 %-os GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-arányos
államadósság további, év végére 67%-ra mérséklődésével, valamint 2,8%-os inflációval
tervezett, ezzel szemben a számok a következőket mutatják.
A gazdaság nemhogy nőtt volna, de 4,7%-kal csökkent, a GDP-arányos költségvetési hiány az
eredeti tervet többszörösen meghaladva 8%-os lett, év végén 77%-os szint fölé ért, a magyar
államadósság GDP-arányos értéke, de ez a szám évközben a 80%-is meghaladta. Itt kell
megemlíteni azt a tényt is, hogy az elmúlt nyolc év töretlen adósságcsökkentésének hatása tűnt
el egyetlen év alatt. Az éves infláció 0,5%-kal lett magasabb, így elérte a 3,3%-ot. A magyar
fizetőeszköz jócskán veszített értékéből. 2020-ban az előző évhez képest 1 euróért 26-27
forinttal többet - azaz 351 forintot - kellett adni, mint 2019-ben.



Alapvetően nem azzal van probléma, hogy egy hirtelen jött válságos évben a kormány eltér a
korábban elfogadott tervektől. Hiszen ezt normálisan is meg lehet tenni, ha a módosításokat
egy, az emberek érdekeit szem előtt tartó és őket szolgáló kormány a válság enyhítése -
egészségügy, oktatás megerősítése, szociális háló kiterjesztése - érdekében teszi.
De nem ez történt, ehelyett a kormány és a parlamenti Fideszes többség nemet mondott az
MSZP és az ellenzéki pártok több mint 1.000 milliárd forintos átcsoportosítási javaslatra a
nyugdíjak, szociális célú kiadások, az egészségügy, az oktatás költségvetésének növelése
érdekében, de nemet mondtak az embereket segítő javaslatainkra is.

És mit csinált ezzel szemben a Fidesz-kormány? Különös jogrendet vezetett be, kénye-kedve
szerint alakította át a költségvetést, miközben görcsösen ragaszkodott az eleve jövőellenes,
igazságtalan újraelosztásra épülő költségvetéséhez.
Tovább nőttek 2020-ban Magyarországon a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi
mobilitás szinte teljesen beszűkült, a szegénység egyre több családban jelent meg. Lényegében
a válság alatt mutatta meg igazán a Fidesz-kormány valódi arcát, hogy mennyire nem érdeklik
sem az évek óta szegénységben élők, sem a válság miatt krízishelyzetbe került családok. A
nyugdíjminimum, a szociális segély, a munkanélküli-járadék, a családi pótlék, a gyes egy
forinttal sem változott, és semmilyen kiegészítést sem kaptak a rászoruló családok és a
nyugdíjasok sem. Az állami gondatlanságot tízezrek érezhették meg a saját bőrükön, amikor
egyik napról a másikra elveszítették munkájukat, fizetésüket és sokszor ezért lakhatásukat is.

A Fidesz-kormánynak megvolt mindene az eredményes és sikeres válságkezeléshez, de nem élt
vele. 2020 tavaszán közel 2.000 milliárd forintos hatalmas államháztartási forrás állt
rendelkezésére. Igaz ugyan, hogy a pénzek döntő része nem valóságos többlet, hanem
költségvetési átcsoportosítás volt. Az év végi hivatalos kommunikáció szerint az előbb említett
összegből több mint 5.400 milliárd forintot fordítottak védekezésre, a gazdaság újraindítására,
de a tények azonban mást mutatnak. A járvánnyal összefüggésbe nem hozható célokra, többek
közt élsportra, stadionépítésre és -fenntartásra, kormányzati presztízsberuházásokra, az
egyházak támogatására, miniszterelnök prioritásának megfelelő kiszolgálására, többet költött a
kormányzat, mint a járvány elleni valóságos lépésekre.
Ezek után igencsak nehezen magyarázható az a tény, hogy nem jutott költségvetési forrás
például az álláskeresési ellátás időtartamának vagy összegének növelésére vagy, hogy nem volt
pénz a 100%-os táppénzre vagy akár az online oktatásba kényszerült diákok laptoppal vagy
tablettel való ellátására.

Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) működését nézzük, akkor ott is találunk némi
furcsaságot. Egy hirtelen érkezett gazdasági és egészségügyi krízis kellős közepén a
munkavállalók és munkaképes emberek helyzetének javítását szolgáló alap nem, hogy nem lett
nullszaldós, de pozitív mérleggel zárta az évet. Az Alap 8, 7 milliárd forintos többlettel zárta az
évet. Tehát ez azt is bizonyítja, hogy lett volna pénz például az állásukat elvesztők további
támogatására is.



Az Alapból finanszírozott közmunkára, azaz a ,,Start-munkaprogram"-ra az eredeti tervekhez
képest 15,3 milliárd forinttal kevesebbet költött a kormányzat. Úgy tűnik, hogy a
kormányzatnak nem voltak fontosak a közmunkások, ha több milliárd forintot el tudott tőlük
venni. Egy válság időszakában pont az elesetteken a vidéken élőkön kellett volna jobban
segíteni.

A Szakképzési Centrumok sem úszták meg átszervezések nélkül a 2020. évet. Változott a
vezetők megbízási rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya, illetve az intézmények elnevezése
is. Az év során sor került megszűnésre, fenntartói váltásokra is.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) is mozgalmas évet tudhat maga
mögött, ha 2020. évről esik szó. Az NSZFH működésében jelentős változást hozott a
szakképzési törvény változása, amely rendelkezései alapján az NSZFH a 2020. évben
szakképzési államigazgatási szervként, továbbá a szakképzésért felelős miniszter által alapított
szakképzési centrumok egyes irányítási feladatai tekintetében középirányító szervként kijelölve
kapott és vett át új feladatköröket.

A 2020. esztendőben az államigazgatás illetve a közalkalmazottak egy jelentős része is nagy
változások részese volt, köszönhetően a munkajogi státuszváltásoknak.
E tekintetben érintettekké voltak a kulturális dolgozók, hiszen egy törvénymódosítás
eredményeként megszűnt korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk. De hasonló sorsa jutottak az
egyetemek közalkalmazottjai is, akik az alapítványi formák megjelenésével szintén elvesztették
korábbi közalkalmazotti státuszukat. Az egészségügy területén dolgozók az egészségügyi
szolgálati jogviszony bevezetésével veszítették el korábbi közalkalmazotti státuszukat.
Mindezek mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) foglalkoztatottjainak jogállása is új
alapokra lett helyezve a kormány szándékának megfelelően.

A 2020. évi zárszámadásból azt lehet látni, hogy kormánypropagandára,
presztízsberuházásokra, a kínai hitelből megvalósult Budapest-Belgrád vasútra, az MCC
Alapítványra nem sajnálták a közpénzt. Mindezt a Covid-járvány csúcsán, ahelyett, hogy a
munkájukat elvesztőket érdemben támogatták volna, vagy az álláskeresési támogatás
meghosszabbításával, vagy az ingyenes tesztelési lehetőség megteremtésével segítették volna
azokat, akik a munka világában segítségre szorultak. Ehelyett arányosan csökkentek a szociális
kiadások támogatása, lényegesen kevesebb jutott nyugdíjjakra vagy az oktatásra .

. ~ \ ·~· r\ '· ·(/ 

'\+~7~£;~:_.\l,-\( ,, ·./\ Budapest, 2021. október 26.

. .. ·"" _ . 


