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OGY határozata

A feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi bevezetési lehetőségének vizsgálatáról

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felel ősség című fejezetének II . Cikke deklarálja ,
hogy az emberi méltóság sérthetetlen . Minden embernek joga van az élethez és az emberi
méltósághoz. A XIX. Cikk (1) bekezdése kimondja: Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson . A feltétel nélkűli alapjövedelem
elsődlegesen ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálja . Az Európai Unió tagállamaiban
indult civil kezdeményezés szempontjait is figyelembe véve, az Országgy űlés szükségesnek
tartja, hogy Magyarország kormányzata objektív szempontok alapján vizsgálja meg a haza i
bevezetés lehetőségét és várható hatásait . Az Országgyűlés mindezekre tekintettel az alábbi
határozatot hozza:

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy:

a) vizsgálja meg a feltétel nélküli alapjővedelem magyarországi bevezetésének
lehetőségét összhangban az állam Magyarország Alaptörvényében rögzítet t
törekvéseivel, továbbá nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeivel ;

b) vizsgálja meg a hazai bevezetés költségvetési hatását, különös tekintettel a Központ i
Statisztikai Hivatal létminimumra vonatkozó számításaira, valamint a nett ó
minimálbér összegére - több változatot is kidolgozva - fordítson figyelmet az egysége s
Európai Uniós bevezetés lehetőségére, számolva az esetleges Európai Uniós források
igénybevételével is ;

c) vizsgálja meg a bevezetés várható társadalmi, gazdasági és szociális hatásait;

d) a vizsgálat eredményéről 2014. január 30-ig tájékoztassa az Országgy űlést.

2 .

	

E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Indokolás

Magyarország Alaptőrvénye Szabadság és felel ősség című fejezetének II. Cikke
deklarálja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen . Minden embernek joga van az élethez és a z
emberi méltósághoz. A XIX. Cikk (1) bekezdése kimondja: Magyarország arra törekszik,
hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson .

A feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) koncepciója az emberi méltóság garantálásá t
tűzte ki célul a XXI. század gazdasági és társadalmi adottságait figyelembe véve . A termelés
egyre nagyobb fokú gépesítése nem teszi lehetővé, hogy mindeni munkához jusson, a
munkaerőigény csökken. A versenyképes termelést piaci alapon és f5leg kézimunkaerő-
igényesen nem lehet kellő mértékben biztosítani. Mindez mára oda vezetett, hogy jelentős
tömegek nem tudnak elhelyezkedni, esélytelenek a munkaer őpiacon. A jelenség gazdasági ,
társadalmi hatásai jól ismertek . A munkavállalók, kényszervállalkozók leginkább a



létbizonytalanságtól tartanak . Hazánkban az egyik legégetőbb probléma, amely egész Európát
is sújtja: az elöregedő társadalom. Hazai kutatások szerint a gyermekvállalás hanyatlás a
mögött is az egyre jobban fokozódó bizonytalanság érzése húzódik meg . Az FNA
hangsúlyozott célja a létbizonytalanság felszámolása. Az FNA minden állampolgár számár a
feltétel nélkül azonos összegben születést ől a halálig járna. Meghatározott esetekben ,
élethelyzetekben és módon (részben esetlegesen) készpénzhelyettesítő eszközök útján vagy
természetbeni juttatások formájában is adható lenne . Mértéke az állam mindenkori
teljesítőképessége alapján kerülne meghatározásra és a szerény életvitel költségeit fedezné .
(Egységes Európai Uniós bevezetés esetén - a kezdeményezők szándéka szerint - egységesen
kerülne kialakításra, és hatással lennének rá az EU redisztribúciós rendszerei .) Kiváltaná a
szociális segélyek, ellátások jelentős részét . Ez a hivatali apparátusok létszáma csökkentését i s
eredményezné. Szociológusok szerint alkalmas eszköz lenne a „megélhetési b űnözés”
visszaszorítására, amelynek nem elhanyagolható része a szegénységgel, a hátrányos helyzettel
fiigg össze. A koncepció közgazdasági támogatói véleménye szerint az FNA általában
fogyasztásra kerül felhasználásra, így képes a gazdaságot élénkíteni, stabil keresletet tud
biztosítani a helyi gazdaság számára, egy része forgalmi típusú adókon keresztül a z
államháztartás rendszerébe visszajut. Tömegek válhatnak hitelképessé, amely lehetőséget
teremt forrásbevonásra a vállalkozásokba is . Felmerülő ellenérv szokott lenni, hogy az FNA
nem ösztönöz munkavállalásra, vállalkozásra. Az alapjővedelem összege azonban a
létfenntartásra korlátozódik, a korszerű fogyasztói igények kielégítésére nem jelent megfelelő
forrást.

Az FNA kérdésében európai polgári kezdeményezés indult 15 EU tagállam polgára i
(Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország,Görögország, Hollandia ,
Irország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország,) részvételével. A kezdeményezők több különböz ő kultúrát, nyelvet,
társadalmi csoportot valamint politikai és vallási / filozófiai nézetet képviselnek, de a z
előterjesztett kezdeményezést mind elfogadják, mint egy hosszú távú megoldást . A
kezdeményezés nyomán várható, hogy az FNA-ra vonatkozó javaslat az EU döntéshozatal i
szerveinek asztalára kerül.

Mindezek alapján indokolt, hogy az Országgyűlés a Kormányt felkérve ismerje meg a
magyarországi bevezetés jogi, társadalmi, gazdasági és szociális szempontjait és hatásait ,
hogy ezek alapján alakíthassa ki miel őbbi álláspontját.
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése és az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX.30.) OGY határozat 87.* (1) bekezdése

alapján, „A feltétel nélküli alapjövedelem magyarországi bevezetési lehetőségének

vizsgálatáról” címmel országgyűlési határozati javaslatot nyújtok be .
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