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Szociális katasztrófa fenyeget 
 

A Magyar Szocialista Párt Választmányának állásfoglalása a költségvetés szociálpolitikai fejezetéről 

 

A Fidesz által benyújtott költségvetés szociálpolitikai fejezetét elnézve megállapíthatjuk, hogy a kormány 

csak nehezíteni akarja az amúgy is létminimumon vagy az alatt élők helyzetét, különösen sújtva a 

kistelepülésen élőket. A támogatások megszüntetése és átcsoportosítása csak a szegénység további 

mélyülését és sok magyar család ellehetetlenülését eredményezi.  

 

Felháborító, hogy a közgyógyellátás szűkítésével nyugdíjasok ezrei lehetetlenülnek el, és a szociális 

lakástámogatás megszűntetése, illetve önkormányzati hatáskörbe helyezése miatt családok és idősek 

kerülhetnek utcára. 

 

Emellett a 2015. évi költségvetési javaslat tovább segíti a jobb módban élőket. A büdzsé a „korrupció 

melegágyaként szolgáló” presztízsberuházásokat továbbra is kiemelten kezeli, az ezekhez szükséges forrásokat a 

szegényektől veszi el.  

 

Az MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja által a 2015. évi költségvetési törvényjavaslathoz összeállított 

csomag az esélyegyenlőség megteremtése és a szegénység elleni harc jegyében összesen 392 milliárd 

átcsoportosítást tartalmaz, amelyből többletként 272 milliárdot a családi és szociális támogatások 

növelésére, 120 milliárdot pedig az oktatásra javasol fordítani. Az MSZP képviselőcsoportja ezeken kívül 

további mintegy nyolcvan módosító indítványt fogalmazott meg és nyújtott be. 

 

A szociálpolitika oldaláról a 2015. évi költségvetés további elszegényedést hoz a támogatások újabb 

befagyasztásával és csökkentésével, amit a GDP-arányos változások különösen erősen jeleznek a szociális 

segélyek esetében.  

 

Miközben egyre romlanak a szegénységről szóló mutatók és egyre nyílik a jövedelmi olló, aközben a kormány 

újabb forrásokat von el a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportoktól, köztük a rokkantaktól és a szegényebb 

gyermekes családoktól.  

 

Orbán Viktor nem törődik azzal, hogy a jóléti intézkedések olyan automatikus stabilizátorokként funkcionálnak, 

amelyek mérsékelik a gazdasági válságok társadalmi hatásait, ezáltal hozzájárulnak a gazdasági krízisek 

lerövidítéséhez és enyhítéséhez.  

 

Az MSZP ennek megváltoztatása érdekében összesen mintegy 272 milliárd forintos átcsoportosítást javasol 

végrehajtani egyes szociális és közgyógyellátási előirányzatokra, anélkül, hogy a költségvetés egyenlegét 

befolyásolná.  

 

Az átcsoportosítások forrása a kormányzati luxusberuházásokra, kommunikációs és protokoll kiadásokra, 

valamint az államosításra, illetve a felesleges tanácsadókra szánt pénz. 

 

Ezért a Magyar Szocialista Párt felszólítja a kormányt, hogy a 2015. évi költségvetésben ne a haverokat 

juttassák további bevételekhez, hanem végre a magyar emberek érdekeinek megfelelően cselekedjenek, és 

támogassák a szocialista képviselőcsoport módosító indítványait. 

 

Budapest, 2014. december 6. 


