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Tisztelt Elnök Asszonyi

Mellékelten - a Házszabály 85. y-ának (2) bekezdése és 87-§-ának
(2) bekezdése alapján . J benyújtom a hosszü távú megtakarítások es a tőzsdei
befektetések élénkitéséro7 -zó1á országgyűlési határozati javaslatot.

A határozati javaslat t .rsadal ni-gazdasági es szakmai
k irül:ményeit bemutató indokolását mellékelten csatolom.

Dr. Dávid Ibolya
MDF
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Az Országgydlés
	 j2ti07. (	) OOY határozata

a hosszú távú megtakarítások és a tőzsdei befektetések élénkitésérót

Annak érdekében, hogy
a hazai tt kepiae további növekedésének biztosításara, valara nt a
magyar lakosság megtakarításaiban a hosszú távú befektetések
élén.kitésére hatékony intézkedések szülessenek,

az Országgydlés felkéri a Ko*~yt, hogy az alábbi kérdések
vonatkozáséban teremtse meg a szükséges jogszabályi hátteret és 2007.
november l-ig terjessze az Országgyűlés elé a szükséges
törvénymódosításokat .

3. .) Hozza tétre a Hossz ztávú Befektetési Szárma intézményét. E írttal
tegye lehetáv€, hogy az ilyen elkül<5n#tett befektetésii számmán
részvényekbe és befektetési alapok jegyeibe fektetett megtakarítások
hozama mentesüljön az árfolyamnyereség- és a kamatadó alól,
amennyiben a befektető 3 évig a számláján tartja az eredetileg befektetett
összeget és annak hozamait.

2.) Tegye lehetdvé, hogy ne keHfen 25 %-os forrásadót fizetni az ingatlan
eladása -utánn azoknak, akik az így megszerzett adóköteles jövedelmüket
nyugdíjpénztári megtakarításba, nyugdfj-el~karékossági számlára
vagy Hosszútávú Befektetési Szám Wa helyezik el .

3.) Tegye lepetávé, hagy a tőzsdére bevezetett befektetési jegyek a
részvényekhez hasonlóan legyenek adóztatva, azaz a befektetési jegyek
hozama ne kamatként, hanem árfolyamnyereségként adózzon és így az
elkt nyvelt veszteséget, a nyereséggel szemben el lehessen számolni.

4.) Teremkse meg a feltételeit annak, hagy a privafi7,áciá előtt olló cégek
és a hosszabb távon állami tulajdonban maradó társaságok hazai
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tőzsdére való bevezetőse :megtá~jen, valamuint a tőzsdei bevezetést
vállaló magáncégek részesüljenek társasági adó kedvezményben .

5.} Teremtse meg a feltételeit annak, hogy a középiskolai pénzügyi
oktatás keritljön be a Nemzeti Alaptantervbe, hogy a nél szélesebb
körben és minét korábban elkezdődhessék az cingondoskodás, a
befektetési, valanxdnt a pénzügyi kultCxra tudatos oktatása .

6.} Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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Á.LTA vOS INDOKOLÁS

A Budapesti Értéktőzsde és tekintélyes pénzpiaci szereplak ötpontos
intézkedéstervezetet fogalmaztak meg a hazai tekepiac és a hosszfa távfa
befektetések élénkdtése érdekében, amit a ko +ányf~nek is eljuttattak .

A program nyilvánosságra hozatalát követően tvbb párt is felsorakozott
a kormányfőhöz eljutatott tervezet mögé . Az bt pont megvalósítására
politikai többség kovácsolódott össze, hiszen a pártok nyilatkozatai
alapjánn a célokban az MDF, a Fidesz-KDNP, valan -int az SZDSZ is
egyetért

A BÉT és a pénzpiaci szereplőik javaslata szerint további ~ lépések
szükségesek a lakosság hosszú távú befektetési hajlandóságának
erősítése és a társaságok tőzsdére lépésének bszt©nzése érdekében. Az
elmúlt másfél év tapasztalata azt mutatja, hogy a kamatadó bevezetését
követően a lakossági megtakaritasokon belül elindult egy
átesoportosdtási folyamat a hosszfa távfaú befektetések felé, ugyanakkor
szükséges a hazai részvénylat és a hosszín távú befektetési
lehetőségek korének további bóvltése annak érdekében, hogy ext s hazai
piacot teremtve itthon tarthatóak legyenek a magyar lakosság
folyamatosan növekvő pénzügyi megtakarításai . Ezzel egyidej .leg pedig
további erőfeszítéseket igényel a versenyképes magyar t~ kepiac
fejlesztése, egy erőin hazai vállalati bázis megteremtése .

Fontos kiemelni azt is, hogy a javaslatok nem igényelnek
többletforrásokat a költségvetéstől vagy azok kÖltségvetési kihatása
Minimális.

RÉszLh i ts TNDoKeLÁs

1.} ponthoz

A nemzetközi gyakorlaton és tapasztalatokon nyugvó Hosszfa Távú
Befektetési Számla bevezetésére tesz javaslatot . Európa számos
országában létezik ehhez hasonló konstrukció, Ausztriában például már
egy év utánn adómentességet kap a hosszú távfa befektetési szárma
hozama.
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A Javaslat szerint az ilyen elkülönített befektetésii számlán részvényekbe
és befektetési alapok jegyeibe fektetett megtakarítások hozairm
mentesülne az árfolyan- vereség- és a kamatadó alól, amennyiben a
befektető 3 évig a számlájánn tartja az eredetileg befektetett ősszeget és
arcnak hozamait. A javaslat úgy ösztönözné a hosszfa távú
megtakarításokat, hogy kozben egyáltalán nem veszélyeztetné a belső
egyensúlyteremtés gazdaságpolitikai céléit azéseit .

A hosszú távfa befektetések erősítése az egyik legfontosabb tőkepiaci
irányelv, a lakosság ilyen irányba való elmozdítása a gazdaságpolitika
egészének nagyobb biztonságot adhatna.

2.) ponthoz

A Javaslat szerint mentesülne a 25 %-os forrásadót fizetési kötelezettség;
alól az ingatlan eladása utáni jövedelme azoknak, akik az így
megszerzett adóköteles jövedelmüket nyugdíjpénztári megtakarításba,
nyugdíj-elvtakarékossági számlára vagy Hosszútávú Befektetési
Szóurára helyezik el .

A Javaslat magteremmé a tőkepiac és az ingatlanpiac közötti
át árhatóságot, a lakossági megtakarításokat illett m adózási és
illetékfizetési szemponthól. Ez nagyobb versenyképességet biztosíthatnaa
a magyar tőkepiac száninára, és a megtakaxhósok szabadabb aramiását
idézné elő .

A magyar lakosság 92 százaléka saját tulajdonfa lakásban lakik, Füvel az
ingatlann gyakorlatilag az első szómű befektetési forma Magyarországon .
Ám mivel a lakáspiaci mobilitás alacsony - nem utolsósorban az adók és
a megtakarítások alacsony színije miatt - ezé£ L ennek. 'a jókora vagyonnak
a zöme a halni tőkepiac számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen .
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A tárgyban készült hatáselemzések szerint tervezett adókedvezmény
növelné az öngondoskodást, hosszú távú megtakarításokat
eredményezne, fellendíthetné a bérelt lakások irántii keresletet, náveln€ a
munkaerő-piaci mobilitást és a lakásmobilitást (vagyis a lakosság
lakáspiaci aktivitását), a gazdaság fehér"sének irányában hatna, és a
költségvetésnek nem okozna plusz terheket. A járulékos hatások között a
lakásállomány minőségjavulása, a kapesolódö iparágak fellendülése
emlithett, és természetesen a bérlemények piaci versenyénekk fokozódása
árcsökkenést is hozna .

3.} ponthoz

A Javaslat leheti vé tenné, hogy a tE zselére bevezetett befektetési jegyek a
részvényekhez hasonlóan legyenek adóztatva, azaz a befektetési jegyek
hozama ne kamatként, hanem árfolyamnyereségként adózzon és lgy az
elkönyvelt veszteséget, a nyereséggel szemben el lehessen számolni .

A Javaslat ugyancsók a hosszü távfa befektetések ösztönzését, egyúttal a
hazai tekepiac élénkítését szolgálja . Hatass közel 10 000 milliárd forint
hazai megtakarítás sorsát érintheti, továbbá meghatározó jelentősége
lehet abban is, hagy ez a jelentós összeg a hazai vagy a külfbld .ii
vállalatokat segíti-e, illetve hogy a lakosság évente 1-2 vagy 10-20
százalék hozamot nyer-e.

Az elmúlt években több olyan intézkedés született, amely elsősorban a
kisbefektetőket érintette hátrányosan (kamatadó, árfolyamnyereség-adó,
adó- és illetékkedvezmények eltörlése), így amikor a lakosság
megtakarítása és a befektetések aránya igen kicsi, akkor feltétlenül
indokolt egy ilyen intézkedés .

A korrnany és a gazdaság célja az lenire, hogy a kisbefektetGk igen
csekély száma, a megtakarítások, a befektetések és az öngondoskodás
emelkedjen .
Magyarországon több százezer kisbefektető fordítja megtakaritasait
érbékpapirokra, ezen belül is mintegy 150-200 ezer kisbefektető válik
részvénytulajdonossá.. Ezért fontos lenne, hagy a tc zselére bevezetett
befektetési jegyek is vonzö befektetési formává váljanak .
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Ha hatékony, jól müküdó tőzsdét szeretnénk Magyarországon, ahhoz a
következő években erősíteni kell a hazai befektet Sk rétegét, hiszen éppen
ók azok, akik a felnövekvő magyar cégek papírjait az elsők között veszik
meg. A hazaii magánbefektetók aránya szárnszer{íen magas, mfg
befektetéseik mértékét tekintve a tőzsdén európai viszonylatban
példátlanul alacsony (5%). Részvételük növeléséhez a jövedelmek
növekedésén fülmenően kedvező vagy hátrányt legalább nem okozó
intézményrendszer szükséges .

4.) ponthoz

A Javaslat a privatizáció előtt állá cégek és a hosszabb távon állami
tulajdonban maradó társaságok hazai tőzsdére való bevezetést segítené
elő, továbbá lehetővé tenné, hogy a tőzsdei bevezetést vállaló
magáncégek részesüljenek társasági adó kedvezményben .

A javaslat a .indenek előtt iajabb lehetőséget IdnAl a hazai
kisbefektetőknek. A részvényértékesitésWI szarmazá bevétel az
államadósságot csökkentheti . A tőzsdén keresztüli privatizáció gyorsan
és alacsony kOltségek mellett valósítható meg. A tőzsdén pontosam
nyomon követhető az állami vagyon piaci értéke. Amennyiben a
tőzsdére keröl6 társaságok jól teljesítenek, -dgy a későbbiekben piacra
kerfiló állami részvénypakettek jól tervezhető módon gyorsan és
alacsony kaltséggel értékesíthetők a tőzsdén keresztöl . A korábbi tőzsdei
privatizációk példái is a ltamas4dk, hagy a piaci versenynek, a
független cégvezetésnek és az átlátható mdkódésnek köszánhet6en a
cégek értéke jelentósan megnő . Az OTP Bank esetében az első x995-ös
kibocsátást kóvet6en két és fél éven belül ötszörösére emelkedett az
árfolyam, ami részvényenként ötsz6r nagyobb bevételt jelentett az állami
pakett djabb részének . kesftése során. A MOL esetében a tőzsdei
megjelenést követő kevesebb, mint négy év alatt nyolcszorosára nőtt a
csomag értéke, mfg az FHB részvények értéke 3 év alatt több mint
riégyszeresére emelkedett .

Az elkövetkezesd S egy másfél évben bevezetendő, választható
összetételíj magon-nyugdíjpénztári portfoliók rendszere várhatóan
jelentős tabbletkeresletet gerjeszt a ttizsdei részvények iránt, amelynek
egy része a Budapesti É ., féktőzsde részvénypiacán jelenik meg . Ezért ez
az időszak ideális az állami nagyvállalatok kisebbségi pakettiének
tőzsdei értékesftéséhez .
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A részleges privatizáció lehetc céget teremtene arra, hogy a vállalatok
felkészüljenek a piacnyitásra és a piaci versenyre, ami a hatékonyabb
működés forrása. A tőzsdei jelenét új pénzügyi forrásokat nyit meg a
tőkepiaci csatornákor) keresztül: tőkeemelésre, vállalati
kötvénykibocsátásra, illetve az olcsóbb banki finanszírozásra nyújt
leheti céget.
A tőzsdei értékesítés a befektetők és az állam, mint a legnagyobb
tulajdonos számára az összes tc bbi privatizációs formánál magasabb
szintű transzparenciát biztosit : a tőzsdei jelenléttel együtt járó
kötelezettségeknek köszörxhetően . A tőzsdei privaüzácif rak nagyon
fontos pozitív közvetett hatása, hogy az állami szektorban erősíthető a
piacorientált, versenyképes működésre koncentráló gondolkodásmód .
Egyúttal a tőzsdei értékesítés jóval . nagyobb bevételt generál, mint a
szakmai befektetőknek egyszerre való eladás .

Amennyiben a szóban forgó vállalatok meghatározó tulajdoni hányadát
tartós dUami tulajdonban kivarrja tartant, a mindenkorci kormányzat, ógy
a privatizáció legmegfelelőbb formája a tőzsdénn történői értékesítés .
Szakmai befektetői csoportok általában a menedzsment kontroll
megszerzésében érdekeltek, ami a többségi állami tulajdoni hányad
mellett nem lehetséges . A pénzügyi befektetők pedig a legszélesebb
körben és leghatékonyabban a tőzsdén keresztül érhatók el. Korábbi
sikeres tőzsdei privatizációk péki; ja azt is megmutatja, hogy a tőzsdéi
jelentéttel olyan tulajdonosi szerkezet is kialakítható, amely tartós
függetlenséget ad a hazai cégvezetésnek, és a hosszit távü stratégia
megvalósflAsával a házár nagyvállalatok több szektorban is regionális
jelentőségre tudtak szert tenni függetlenségük megőirzése mellett.

E mellett pedig elengedhetetlen a magáncégek tőzsdei belépésének
öszt(3nzése is, aminek egyik legjobb eszköze a társasági adó
kedvezmények biztosítása lehet.

S.) ponthoz

A magyar lakosság pénziatgyi ismeretei rendkívül hiányosak, ezért a
javaslat megteremtené a feltételeit annak, hagy a középiskolai pénzügyi
oktatás kerüljön be a ' Némzeti Alaptantervbe, hogy minél szélesebb
körben és minél korábban elkezdődhessék az Cingondoskodás, a
befektetési, valamint a pénzügyi kultúra tudatos oktatása .
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Budapest, 2007. jfllius 99.
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