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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

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.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (6) bekezdése alapján - a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú
törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitáról szóló bizottsági jelentést terjeszti elő.

Budapest, 2021. október 26.
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Varju László, elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt 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 törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett és a bizottság sem fogalmazott meg
további módosításra irányuló szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem
nyújt be.

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

A Kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően előkészítette és benyújtotta a zárszámadási
törvényjavaslatot az Áht-ban előírt határidők betartásával. A 2020. évi központi költségvetés
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a törvényjavaslatban szereplő pénzügyi adatok
megbízhatóak. A 2020-as esztendő egyértelműen a koronavírus okozta világjárványról szólt, így a
folyamatosan változó viszonyokhoz természetesen alakítani kellett a költségvetést, máskülönben a
2019-ben benyújtott 2020. évi költségvetési tervezet nem tudta volna kezelni a járvány egészségügyi
és gazdasági hatásait.

Köszönhetően a Kormány 2012-2019 közötti fegyelmezett fiskális politikájának, a koronavírus
járvány egy erős alapokkal rendelkező, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért tavaly
márciusban.

A válság kezelésére három alap jött létre:

A Járvány Elleni Védekezési Alap (JEVA) létrehozása garantálta azt, hogy az egészségügyi
védekezésnek ne legyen pénzügyi akadálya.



A JEVA-ba 633,5 milliárd forint került biztosításra, amelyből a legnagyobb tétel a járvány elleni
védekezés központi tartaléka volt (korábban: Országvédelmi Alap), 3 78 milliárd forint értékben.

Az alap előirányzatai felülről nyitottak, így azok túlléphetőek voltak. A biztosított forrásokból végül
945 milliárd forint került kifizetésére, elsősorban a védekezéshez szükséges egészségügyi eszközök
beszerzésére.

A Gazdaságvédelmi Alap (GVA) létrehozása a járvány gazdaságot érintő negatív hatásainak
kivédését szolgáló intézkedés volt.

Év végére az alapból jelentős forrásbiztosítások történtek 4.031 milliárd forint összegben. A
forrásokból elsősorban olyan beruházások kerültek támogatásra, amelyek a 2021-2022. évi gazdasági
növekedés megalapozását szolgálják.

Az Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapjára vonatkozó
szabályozás megteremtette a lehetőségét az Unióból esetlegesen érkező új támogatások
fogadásának és felhasználásának. Az Alapba azonban a tavalyi évben támogatás nem érkezett
Magyarországra.

A hiány és államadósság alakulására vonatkozó költségvetési szabályok felfüggesztésre kerültek a
2020. évben a Covid-19 világjárványból eredő gazdasági visszaesés miatt. Az államadósság-mutató
mértéke 2020. év végén 77,2% volt. Az államháztartás pénzforgalmi hiánya 5.422 milliárd forintban
teljesült, amely a GDP 11,3%-a. A kormányzati szektor európai uniós módszertan szerinti hiánya a
tervezett 1,0%-os hiányt többszörösen meghaladva, a GDP 8,0%-ában teljesült.

2020-ban összesen közel 1.100 milliárd forinttal kevesebb pénzforgalmi adó- és járulékbevétel
érkezett, mint ami a tervezett volt. Ez részben az átmeneti adóintézkedésekkel függ össze, nagyobb
részben pedig a gazdasági recesszióra vezethető vissza.

A kieső bevételek ellenére a Kormány előteremtette a szükséges forrásokat a megnövekedett kiadások
finanszírozására, így az ország működőképességét sikerült fenntartani. Mindezekre tekintettel azt
szeretném kémi képviselőtársaimtól, hogy támogassák a zárszámadási törvényjavaslat elfogadását,
ugyanis mindannyian sokat tettünk 2020-ban annak érdekében, hogy Magyarország a lehető
legkisebb anyagi és emberi veszteséggel vészelje át a világjárványt.

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. október 26-án lezárta.
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Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

A DK 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 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 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3) bekezdése alapján - az
alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

1. Az előirányzottól markánsan eltérő növekedési és költségvetési folyamatok

A magyar makrogazdasági adatok 2020-ban jellemzően markánsan eltértek a prognosztizált,
illetve előirányzott folyamatoktól. Csak a növekedést és az államháztartási hiányt kiemelve: a
GDP volumene 2020-ban az előirányzott 4%-os növekedés helyett 4,7%-kal csökkent, a
pénzforgalmi deficit az előirányzott 359 milliárd forint helyett ennek tizenháromszorosa, 4716
milliárd forint lett.

Az nem meglepő. hogy a Covid-válság előtt mintegy háromnegyed évvel, 2019 kora nyarán
elfogadott törvényjavaslat számait elsöpörte a válság. Ebben az esetben a világ többi
országához hasonlóan, 2019 végén elfogadott költségvetés se lett volna sokkal
megalapozottabb. A jelentős eltérés ténye tehát érthető. Az viszont már nem, hogy bár a nyáron
formálisan módosították a 2020-as költségvetést, létrehozva a járvány elleni védekezési és a
gazdaságvédelmi alapot, a költségvetés főösszegeit nem változtatták meg. Így valójában a
módosított költségvetés egyáltalán nem tükrözte az egyébként egyre romló, részben publikált
valós kormányzati várakozásokat, azokról a kormány lényegében teljesen önkényes módon
dönthetett. Említést érdemel, hogy miközben a Pénzügyminisztérium már 2020 márciusától
fokozatosan egyre nagyobb visszaesést és államháztartási hiányt jelzett, az MNB még 2020
nyarán is növekedésre számított.



2. A gazdaság 2017-19 között valóban kiemelkedő mértékben növekedett, a foglalkoztatási
helyzet ugyan javult, de az egyensúlyi mutatók kedvezőtlenül alakultak.

Az infláció fokozatosan gyorsult, az EU-ban az egyik leggyorsabb volt, már a járvány előtt
2020 januárjában elérte a 4,7%-ot.

Az államháztartási hiány ugyan valóban a GDP 3%-a alatt maradt, azonban Románia után
jellemzően a második legmagasabb volt az EU-ban, miközben az EU átlaga szufficites volt.

· A folyó fizetési mérleg aktívuma 2017-ben az előző évek hatalmas többlete után minimálisra
csökkent, azóta pedig növekvő deficitet mutat.

A forint folyamatosan érezhetően gyengült.

Az EU-transzferek dinamizáló és a külső és belső egyensúlyt javító szerepéről a
korábbiakhoz hasonlóan szó sem esik.

3. A 2020. évi folyamatok

2020-ban a magyar gazdaság visszaesése kisebb volt az EU átlagánál (-5, illetve -6%), a
régióban pedig gyenge közepes mértékű volt. A GDP-arányos államháztartási hiány viszont
jóval magasabb volt az EU átlagánál (8, 1, illetve 6,9%), és így kimondható, hogy költekezés
hatékonysága tehát nem volt jó.

Az államháztartási hiánynak nemcsak a nagysága, de a struktúrája is problematikus volt. Az
a tény, hogy az éves pénzforgalmi deficit 40%-a decemberben keletkezett, jól mutatja, hogy
az nem játszhatott szerepet a 2020. évi visszaesés fékezésében. Hiba volt, hogy az állami
pénzforrások nem a válság sújtotta munkavállalókat és családokat állították középpontba.
(Például nem növekedett az álláskeresési támogatás három hónapos időtartama, a kisgyermeket
egyedül nevelők segítése.) A támogatás jelentős része beruházási támogatás volt, méghozzá az
állami és a kormányhoz lojális tulajdonosi csoportok számára, függetlenül azok gazdasági
racionalitásától.

A hiányforrásainak elemzése alapján egyértelmű, hogy nem a bevételekkel volt az alapvető
baj. A költségvetés adóbevételi oldalát relatíve kevéssé borította fel a válság, aminek részben
az is oka, hogy évek óta alultervezik a bevételeket.

A nagymértékű hiány valóban érdemi oka a kiadások jelentős növekedése volt, szinte
valamennyi költségvetési fejezetnél/minisztériumnál. A költségek ugrásszerű emelkedése a
COVID-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására a világ legtöbb országában
bekövetkezett, Orbánék azonban esztelen költekezésbe kezdtek. A kormány 2020 áprilisában
főként átcsoportosításokkal és átcímkézésekkel egy nyílt végű gazdaságvédelmi alapot hozott
létre a költségvetésben. Az alapból fokozatosan több mint 3600 milliárd forintot
csoportosítottak át, de ennek a pénznek csak mintegy a negyede ment közvetlenül valódi
gazdaságvédelemre.



Elég hamar hozzákezdtek a pénzszáráshoz: Már az év első felében 25 Mrd-ot irányítottak át
ürkutatásra, 82 Mrd ment a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására, további százmilliárdok
stadionokra, útfejlesztésre, múzeumoknak, valamint különböző minisztériumi programokra.
Júliusban aztán a koronavírus okozta károk enyhítése helyett egy összegben 300 Mrd Ft-ot
vettek ki az alapból, többek között a Magyar Falu Programra, a Paks II. Atomerőmü Zrt.
tőkeemelésére, a Klebelsberg Központ felújítására, Nemzeti Müvelődési Intézet (Lakitelek)
támogatására, stb.

A közvetlenül a járvánnyal kapcsolatos kiadások jelentős része a KüM-ön keresztül futott át,
ennek a legnagyobb tétele a nagyrészt fölösleges és túlárazott lélegeztetőgépek több száz Mrd
Ft értékű beszerzése volt. A kormány az év végén mégféktelenebb költekezésbe kezdett. A
teljes évi 5,5 ezer Mrd Ft-os hiányból 2,3 ezer Mrd Ft-ot, vagyis közel a hiány felét
decemberben könyvelték. Az is nyilvánvaló volt, hogy a költekezést a pandémia okán az EU
ban elnézett pénzügyi .Jazaság" leple alatt bonyolították.

A fentiekből egyértelmü, hogy már menet közben látszott, a büdzsé teljesen elszakadt a
költségvetési törvénytől. A kormány érdemben mégsem módosíttatta azt az Országgyüléssel,
így lényegében saját hatáskörben, árnyékköltségvetés alapján, parlamenti jóváhagyás nélkül
irányította az országot.

A valóságban tehát a 2020-as költségvetés nem volt alkalmas a koronavírus-járvány miatt
kialakult gazdasági és szociális válság leküzdésére, nem teremtett hosszabb távon is
kiegyensúlyozott fejlődési feltételeket, nem volt képes a várható lökéshullámok enyhítésére,
egyidejüleg a szociális béke fenntartására.

Mindezek alapján a DK frakciója a 2020. évi zárszámadás elfogadását nem támogatja.

Budapest, 2021. október 26.

Varju László



OrszéiggyCilé:;
Koltscgvetcsi bizottsága

Az LM P képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a .Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
20!9, évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

1\z Országgvi.ilés Költségvetési hizon saga lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját
.\ 1,izc:1::ág részletes vita: ol szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben 111ar,~d1, a7 U\.lP
kep\ i:;clóc.1,oportjahoz tartozó bizottsági tagként - az egyes házszabályi rcnoelkezesckról szóló

!4 di 24 ) OGY határozat 92 ·~ (5) bekezdése és 117. ~ (2)·--(3) bekezdése alapján az
alábbi kisebbségi vcleményt terjesztem elő:

,\ 20'.:0- evi költségvetés a káosz költségvetése volt Szintet lépett az átláthatatlanság a
!,c:ved,l·tctknseg és a rögtönzés. Költségvetési kérdésekben is szinte totálisan rcndcler:
kormanvzas valósult meg, azaz az Országgyülés szerepe minimálisra csökkent, ami legtöbbször
u1c,la,•,usan. s,_.!, hónapos késéssel történő rábólintásokat jelent. Egészen elképesztő volt. hogy
:.'.U20 .avaszan úgv hoztak létre két új alapot a költségvetésben, hogy nem mondták meg. milven
bc:v61eli <':, kiadási sorok vannak benne. mit is csoportosítottak át

Az ,i mód, ahogy a kormány a valságkezelőnek szánt intézkedéseket Iinanszirozta.
ailú1hnlatlan es korrupt volt, é•; az ország valódi érdekeivel ellentétes. Fzennii!iardokat
knltöttck cl allitolagos válságkezelő intézkedésekre, a legfontosabb kiadásokra megsem jutott
forrás Miközben a járványügyi beszerzéseken kormányközeli vállalkozok nvercszkedtek,
szazmilliardok vándoroltak luxusszállodák építésére, a kiprivatizált egyetemek es
111agúniníét'.1J1('.!1yek támogatására, környezetünk rombolására és betonozásra, nem jutott pénz
az ápolók cs más egészségügyi dolgozók béremelésére. a dupla teherrel küzdő oktatás
megerosuesere és béreinek emelésére .. a járvány első vonalában küzdő szociális dolgozók
h0n:rnclc:sere. a vá:sag közben is gyorsuló klimavalság elleni érdemi intézkedésre. nem jutott
pcnz rendes berramogatásra, az allaskeresési járadék meghosszabbirásara. a csodbe menő
k IS\ ú 11 a: kozok rncgs,:gí ! esére.



Ez a költségvetés csődöt mondott a válságkezelésben. Az adósság az egekben,
százezernyi munkahely szünt meg és magyar vállalkozó ment csődbe. Az agyontámogatott

multik és az általuk látszólagosan teremtett munkahelyek nem kompenzálják a valós magyar
gazdaság leromlását.

Ez a költségvetés egyébként már a tervezésekor egy rossz költségvetés volt, ami nem
szánt forrást az egyre romló közszolgáltatások megerősítésére, sem a nyakunkon lévő klíma- és
ökológiai válság leküzdésére. Azaz a jövő felélését tartalmazta, sokadik alkalommal. Az orvos
és nőverhiánv, a tanárhiány és más, intő jelek nem a semmiből jönnek, hanem hosszú évek
aiu I finanszí rozottságából.

A Homokhátság kiszáradása és elsivatogosodása nem a semmiböl jön, hanem hosszú
evck nemtörődömsége és tétlensége okozza A kormány nem törődik, és a költségvetés sem
törődik ezekkel a hosszú távú és nehezen kezelhető problémákkal.

Az LMP sem az eredeti költségvetést nem tudta támogatni, sem a válságkezelésben
csődöt mondó módosított változatát.



Az Országgyűlés
Költségvetési 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 Költségvetési 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:

A 2020. évi költségvetés tárgyalásakor és most a zárszámadás vitájában is felhívjuk a figyelmet,
hogy az átláthatóság és az összehasonlíthatóság nem biztosított a törvényjavaslatban. Az eredeti
előirányzat, a módosított előirányzat és a teljesítés összevetése során megállapítható, hogy a
kormányzat a 2020. évben elköltött forrásokkal a tervezett hiány sokszorosát, több mint 5000
milliárd forintos költségvetési hiány hozott össze. Vizsgálva a törvényjavaslat összetételét a
többletköltség egy része a járványelleni védekezés miatt keletkezett, azonban többségében
vannak azok a kiadások, amiknek semmilyen köze nem volt a válságkezeléshez, ellenében a
kormányközeli cégek helyzetbe hozásának.

A zárszámadási törvényjavaslatból is egyértelműen kitűnik, hogy a 2020. évben az
önkormányzatokat ért megszorítások súlyosan érintették a szektort. A gépjárműadó 50 milliárd
forintos elvonása és a szolidaritási hozzájárulás 35%-kal történő megemelése tovább
nehezítette az önkormányzatok működését. Láthatóan a 2020. évben is a fejlesztésekre
koncentráltak, de elnézve a nyertes települések listáját, a kormánypárti vezetésű települések
jártak ismét jól. Az új nemzeti egységkormány jövő tavasszal a pályázati rendszer
felülvizsgálatával fogja kezdeni a gazdaság újjáépítését.



A járvány ideje alatt a kormányzat ismételten a multik oldalára állt, melyet már
számszerűsítettek is. A nagyvállalatok támogatása 15 milliárd forintos előirányzata, annak
hétszeres mértékben 105 milliárdban teljesült. A járványhelyzetben a kkv szektor csak
minimális támogatást kapott, így több családi vállalkozás ajtajára is lakat került. A társasági
adó bevétel alulteljesítése is ennek köszönhető.

A 2020. évi költségvetés tervezésénél örültünk annak, hogy a hivatásos szervek lakhatási
feltételeinek javítására -3 milliárd forintot terveznek, ezzel szemben a zárszámadási
törvényjavaslat szerint mindössze 18 millió forintot költöttek el. Szomorú, hogy a
kormányzatnak fontosabb volt az űrtevékenység 3 milliárd, míg a kormányzati kommunikáció
kiadásainak 25 milliárd forinttal valló többletköltsége. Az Eximbank tőkeemelésére is a
tervezett 7 milliárd helyett annak sokszorosát, 54 milliárdot költöttek a magyar adófizetők
pénzéből.

A 2020. évi zárszámadás alapján a kormányzat indokolatlan költekezései 25 éves csúcsra
repítették hazánk államadósságát, a több mint 5000 milliárd forintos költségvetési hiány miatt
a Jobbik képviselőcsoportja a törvényjavaslatot szavazatával nem tudja támogatni.

Budapest, 2021. október 26. )

Potocskáné Kőrösi Anita



Az Országgyűlés
Költségvetési bizottsága

Függelék

Az MSZP 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 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 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

Ebben a parlamenti ciklusban nem először fordul elő, hogy a Kormány olyan zárszámadást
terjeszt be az Országgyűlésnek, mely nyomokban sem hasonlít arra a költségvetési törvényre,
amit korábban a Ház elfogadott. Pontosan ez a helyzet a 2020. évi zárszámadással kapcsolatban
is. A 2019 nyarán elfogadott javaslatban a Kormány 4%-os gazdasági növekedéssel, 1 %-os
GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-arányos államadósság év végére való 67%-ra
mérséklődésével, valamint 2,8%-os inflációval tervezett. Ennek megalapozatlanságát az
ellenzék számtalan alkalommal hangoztatta. Utóbb kiderült a tények ismeretében, hogy
joggal.

A benyújtott javaslatuk alapján: 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 a
77%-os szint fölé ért a magyar államadósság GDP-arányos értéke. Az elmúlt 8 év töretlen
adósságcsökkenésének hatása tűnt el egyetlen év alatt! Az éves infláció 3,3%-os lett, szintén
rosszabbul alakult a vártnál, a forint gyengüléséről nem is beszélve: egy euróért 26-27 forinttal
többet, 351 forintot kellett adni, mint 2019-ben.

Nyilvánvalóan nem azzal van probléma, ha 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, az
egészségügy, oktatás megerősítése, és a szociális háló kiterjesztése érdekében teszi. A Kormány
azonban nem ezt tette. Cserben hagyták a munkájukat elvesztő embereket, hiszen hiába
kezdeményeztük számtalan alkalommal, egyszer sem támogatták az álláskeresési járadék
meghosszabbítását 3 hónapról 9 hónapra. Cserben hagyták a pedagógusokat, akiknek a
hivatástudata tartja csak működésben a közoktatást. És nem, hogy cserben hagyták, de
egyenesen háborút is indítottak a helyi önkormányzatokkal szemben: elvették tőlük a
gépjárműadó rájuk eső részét, ami mintegy 35 milliárdos azonnali megszorítást eredményezett.
Megemelték a településeket, illetve az önkormányzati cégeket sújtó adókat, mint a szolidaritási
adót, vagy a közművezetékek adóját.

Ki kell emelnünk, hogy 2020-ban a költségvetés - különösen az egyedi kormányzati
döntéseknek köszönhetően-jól látható különbséget tett a 2019-es önkormányzati választásokat
követően létrejött kormánypárti és ellenzéki vezetésű települések támogatása között. A
kormánypártiak többszörös támogatásban részesültek, legyen szó működési támogatásról,
fejlesztésről, egyéb beruházásról, addig ellenzéki vezetésű várost szinte lehetetlen találni a
többszáz tétel között ...

Ezzel szemben a propagandakiadások közül rengeteget lehet találni. Senki ne mondja, hogy
nem volt pénz 100%-os táppénzre, a nyugdíjminimum növelésére vagy az online oktatásba
kényszerült diákok laptoppal történő ellátására, amikor volt pénz a Mathias Corvinus
Collegiumot fenntartó Tihanyi Alapítvány részére 131 milliárd forint készpénzjuttatásra,
több mint 85 milliárd kormánypárti közmédiára, 81 milliárd Budapest-Belgrád
vasútvonalra, vagy 71,5 milliárd a kormánypárti oligarchák beruházásait finanszírozó EXIM
Bank Zrt.-re.

Ez a Kormánynak mind-mind sokkal fontosabb volt, mint az emberek egészsége,
gyermekeink oktatása, az idősek tisztességes nyugellátása az elesettek támogatása vagy
önkormányzataink megsegítése. Minderre való tekintettel Magyarország 2020. évi központi
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot az MSZP nem támogatja.

Budapest, 2021. október 26.

Mesterházy Attila


