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Képviselői önálló indítvány

Az Országgyűlés
	 /2009. (	 ) OGY határozata

a pénzügyi és gazdasági válság kezelése érdekében szükséges kormányzat i
intézkedésekről és a szükséges jogalkotás elveiről

n A kialakuló világgazdasági válság közepette ,
n a magyar gazdaság teljesítőképességének növelése, a versenyképesség javítása ,
n a recesszióból való kilábalást segítő növekedés támogatása és a pénzügyi

kockázatok csökkentése ,
n az állam gazdasági szerepének átalakítása ,
n az államadósság fokozatos csökkentése ,
n az adó- és járulékrendszer reformja, ennek keretében az állami jövedelem-elvoná s

és újraelosztás erőteljes csökkentése,
n az elérhető megtakarítások feltárása é s
n a reálgazdaság, valamint a termel ő vállalatok megsegítése, fejlesztésének

támogatása, továbbá
n Magyarországnak az euróövezethez történ ő minél gyorsabb csatlakozás a

érdekében az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy az alábbi kérdések vonatkozásában —
a tárgybeli határozati javaslat elfogadásától számított 30 napon belül — teremtse meg a
szükséges jogszabályi hátteret és terjessze az Országgyűlés elé a szükséges
törvénymódosításokat, illetve tegye meg a szükséges intézkedéseket :

I. Gazdaságpolitika

1) A Kormány a 2009-es évben teremtse meg az állam működési kiadásainak 200 milliárd
forintos csökkentését (majd 2010-ben és 2011-ben további 150-150 milliárdos, 2012-be n
pedig további 50 milliárdos csökkentését )

a) a dologi kiadások csökkentésével ,
b) a kompetenciák tisztázásával ,
c) a felesleges háttérintézmények megszüntetésével ,
d) a kiszerződések erőteljes csökkentésével ,
e) a teljes költségek korlátozásával ,
f) a tárcavezetők felelős gazdálkodásával szembeni szigorú elvárások

érvényesítésével ,
g) az önkormányzatok működési kiadásainak fokozatos, 5-10%-os csökkentésével ,

így különösen az önkormányzati képvisel ők javadalmazásának szigorú
korlátozásával .
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2) A Kormány az állam gazdasági funkcióival összefüggő kiadásainak körében, azokat
2009-ben 40 milliárd, 2010-11-ben további 60-60 milliárd forinttal csökkentse, els ősorban

a) MÁV-csoport állami támogatásának terhére a munkaerő-hatékonyságának
javításával és a szuboptirnális finanszírozási szerkezet okozta többletkiadások
csökkentésével ,

b) a vállalati szférának osztott támogatásokhoz kapcsolt támogatási célok körében a
szektorális fejlesztési támogatások, illetőleg a regionális fejlesztési támogatások
összegének mérséklésével .

3) A Kormány a munkaerő-piaci alap (MPA) kiadásait — a költségvetésbe történő
átcsoportosítással — 2010-re 50 milliárd forinttal csökkentse .

4) A Kormány a nyugdíjrendszerrel összefüggő kiadások körében 13 . havi nyugdíjak
megszüntetésével, illetve a foglalkoztatásra ellenösztönz ő hatásokat kifejtő lehetőségek — így
különösen a korengedményes nyugdíj és foglalkoztatás egyidejűsége — csökkentésével
biztosítsa 2009-2013 között mintegy 335 milliárd forint megtakarítását .

5) A Kormány a család- és gyermektámogatások körében 2009-2012 között biztosítsa a
kiadások 70-80 milliárd forintos csökkentésé t

a) az ország jelenlegi teherbíró képessége alapján túlságosan nagyra n őtt, valamint a
női foglalkoztatást akadályozó családtámogatások 0,25 százalékpontos
mérséklésével ,

b) a gyes idejének rövidítésével és a jogosultság szűkítésével, továbbá
c) a gyes melletti teljes munkaidőben történő munkavállalás korlátozásával vagy

megszüntetésével, valamint
d) a családi pótlék szelektív csökkentésével, a jövedelemhez kötött jogosultság

bevezetésével, a felső három jövedelmi decilistől való családipótlék-megvoná s
útján — ugyanakko r

e) az így elért megtakarításokat fordítsa a gyermekgondozó intézmény-hálóza t
bővítésére, a kismamák munkaerőpiacra történő visszalépésének el ősegítésére ,
illetve a részmunkaidős- és távmunka kínálatának bővítésére.

6) A Kormány a felsőoktatásban az államilag finanszírozott helyek enyhe csökkentésével
2010-2011-ben biztosítsa mintegy évi 10 milliárd Ft megtakarítását .

7) A Kormány a szociális kiadások körében 2009-2013 között biztosítsa mintegy 100
milliárd forint megtakarítását

a) az alanyi jogon járó állami támogatások jövedelem határhoz kötésével, é s
b) a gázár-támogatás két év alatt (2010-11) történ ő megszüntetésével .

II. Adó- és járulékpolitika

1) A Kormány a személyi jövedelemadózásban az alsó sávhatárt még 2009 során 5 millió
forintig szélesítse ki .

2) A Kormány az ország pénzügyi és gazdasági teljesít őképessége, továbbá az elindítot t
programok hatásai függvényében vizsgálja annak lehet őségét, hogy a személyi
jövedelemadózásban az alsó sávhatárt 2011-tő l 15 millió forintra legyen emelhető .

3) A Kormány 2010-ben szüntesse meg a magánszemélyek különadóját .
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4) A Kormány 2011-ig fokozatosan vezesse ki az adórendszerb ő l az adójóváírás intézményét .

5) A Kormány valósítsa meg a munkáltatói járulékok fokozatos, összességében 1 0
százalékpontos csökkentését (2009 során 5 százalékpontos arányban, 2010-ben további 3
százalékponttal és 2011-ben további 2 százalékponttal) .

6) A Kormány 2010-tő l a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértékét emelje 5 .000
forintra .

7) 2010-től tegye lehetővé a Kormány minden megkülönböztető jellegű adónem vagy
átalányadó felszámolását és az él őmunka minden egyes esetben egyazon szabályozás szerint
történő adóztatása valósuljon meg.

8) A Kormány 2010-t ől vezesse be az 1 százalékos mérték ű , általános, értékalapú
ingatlanadót, lakóingatlanoknál a 30 millió forintot meghaladó értékű ingatlanokra (ezen
értékhatár alatti ingatlanokra a jelenlegi mértékű ingatlanadóztatást fenntartva) .

9) A Kormány 2009-tő l az általános forgalmi adó jelenlegi mértékét emelje 24 százalékra .

10) A Kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy amennyiben gazdasági növekedésből
keletkező többletforrások a forgalmi adóemelés bevételi többlete nélkül is biztosítják a
költségvetési egyensúlyt, úgy az ÁFA általános kulcsát csökkentse a jelenlegi szintre
(legkésőbb Magyarország euro zónához való csatlakozásának az évében) .

11) A Kormány a vállalkozói jövedelmet terhel ő adóterhek vonatkozásában biztosítsa az
alábbi kedvezménytípusok fenntartását, esetleges pontosítását azok feltételrendszeréne k
minden létező és fennmaradó adónemek között történő konzekvens átvezetését:

a) beruházási tevékenységet támogató kedvezmények a nagyvállalati és a KK V
szektorban egyaránt (fejlesztési adókedvezmény, fejlesztési tartalék a jelenleg i
társasági adózásban) ,

b) 10 százalékos adókulcs fenntartása a KKV szektorban;
c) foglalkoztatást és képzés támogató kedvezmények ;
d) kutatás fejlesztést elősegítő kedvezmények;
e) szellemi termékek előállítását, beszerzését, jogdíjköteles hasznosítását támogat ó

kedvezmények (jogdíjból származó jövedelmek kedvezménye) ;
f) hatékony tőkeallokációt, t őkefelhasználást és vállalatcsoport-finanszírozást, illetve

az árfolyam-ingadozásból fakadó kockázatok kiszűrését segítő kedvezmények,
különös tekintettel a vállalatfinanszírozásban mutatkozó piaci nehézségekr e
(vállalatcsoporton belüli finanszírozás, osztalék, árfolyamnyereség és csoporto n
belüli kamatjövedelem kedvezményei, nem realizált árfolyam-különbözet
adóztatásának elkerülése) .

12) A Kormány 2010-ben vezesse ki az adórendszerből a társasági különadót .

13) A Kormány 2010-től kezdődően kezdje meg a helyi iparűzési adó fokozatos kivezetését
az adórendszerbő l .

14) A Kormány 2011-től kezdje meg az úgynevezett kisadók kivezetését (kulturális járulék ,
rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék . . .) az
adórendszerből .
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15) A Kormány az ingatlanadót — a magánszemélyekkel azonos körben és feltételekkel —
vezesse be a vállalkozások vonatkozásában is 2010-t ő l .

16) 2010-től a magánszemélyek adóztatásában a tőkejövedelmek (osztalék, kamat ,
árfolyamnyereség) adókulcsa az összevont adóalap adótáblájának alacsonyabb kulcsáho z
igazodjon, azaz 18 százalék legyen .

17) A Kormány tegyen intézkedéseket, hogy megtörténjen 2009-tő l
a) az eszközalapú finanszírozás és a jelenlegi ílletékszabályozás ellenmondásainak

kiküszöbölése és felülvizsgálata (pl . viaszlízing) ,
b) az illetékszabályok egyedi kedvezményeire vonatkozó törvényi határid ők

felülvizsgálata, továbbá 2 évvel történő kíterjesztésük (pl . továbbértékesítéshez
kötött ingatlanforgalmazói illeték, beépítetlen lakóingatlanok illetékmentessége) ,

c) a jellemzően a KKV szektor által a társasági adózásban igénybe vett fejlesztés i
tartalék szabályrendszerének felülvizsgálata és a határid ők kiterjesztése,

d) a forgalmi adóztatás pénzforgalmi szemlélet ű átalakítása, melynek során a
terméket értékesítő , illetve szolgáltatást nyújtó fél a forgalmi adó megfizetésére a
vételár realizálásával válna kötelezetté ,

18) A Kormány az ország pénzügyi és gazdasági teljesítőképessége, továbbá az elindított
programok hatásai függvényében vizsgálja, hogy a rossz, bed őlt, meg nem térülő követelések
forgalmi adóterheinek a vállalkozások helyett a költségvetésre terhelése .

19) A Kormány folyamatosan tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy az adónemek
egyszerűsítésével egyidejűleg kerüljön sor az adórendszer és az adózás adminisztrációjána k
jelentős egyszerűsítésére, racionalizálására .

20) A Kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy a foglalkoztatásra eső adó- és járulékterhe k
rendszerében az ún. szuperbruttósítás intézményének bevezetése megtörténjen: minden, a
munkabérre eső közteher a bruttó jövedelembő l kerülne levonásra.

21) A Kormány a megfelelő átszervezéssel biztosítsa, hogy a helyi adók beszedését is a z
állami adóhatóság szervezete végezze .

III. Reálgazdaság

1) A Kormány a Reformszövetség szakmai munkacsoportjai által készített háttéranyago k
alapján dolgozzon ki fejlesztési programokat a foglalkoztatottság és a termelékenysé g
növelése érdekében els ődlegesen négy kulcsterület fejlesztési kérdéseit érintve :

a) foglalkoztatás ,
b) innováció,
c) kis-és közepes vállalatok valamin t
d) logisztika/közlekedés .

2) A foglalkoztatás területén az adó- és járulékrendszer kedvez ő irányú fejlesztésének
szükségessége mellett, fordítson kiemelt hangsúlyt a megfelelő népességi csoportokra való
fókuszálásra (a fiatalok 15-29 évesek, a 25-40 év közötti nők, az alapfokon iskolázottak és a
leginkább lemaradt 10-15 térség)
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3) Az innováció területén a közismerten nagy lemaradásunk enyhítésére – valósítsa meg a
felsőoktatási és kutatási intézményrendszer nemzetközileg értelmezhető teljesítményekre
orientált átalakítását, a kutatási-fejlesztési tevékenységek hálózatosítását, a kutatási és üzlet i
szféra kapcsolatainak elmélyítését, a multinacionális vállalatok kutatóhely létesítésének
ösztönzését és az állami intézményrendszer hosszú távra szóló kialakítását .

4)A kis- és közepes vállalatokra vonatkozó fejlesztési tevékenység körében kapjon prioritás t
a vállalkozások terheinek és a bürokráciának a csökkentése, a finanszírozás bizalom
növelésére alapozott lehetőségeinek szélesítése . Továbbá valósuljon meg a KKV ügyének
kormányzati képviselete, egy KKV stratégia megformálása, az illegális tevékenységek és a
feketegazdaság viss7aszoritására, a KKV integrálására a gazdaság hálójába (például a
beszállítói hálózatok vagy a klaszterek fejlesztésével) .

5) Markánsabb és átfogó logisztikai rendszerbe illeszkedővé kell tenni a közlekedés i
infrastruktúra fejlesztését . Ez igényel néhány fontos kiemelést (az M0-ás körgy űrű bezárása,
az észak-dél irányú fejlesztések, a szállítási módok összekapcsolása, a kistérség i
személyszállítási problémák megoldása) . Lényeges a fejlesztések nemzetköz i
összefüggésekbe helyezése megfelel ő külpolitikai támogatással, valamint a logisztikai
szolgáltatások, szolgáltató központok fejlesztését el ősegítő szabályozási keretek kialakítása .

Budapest, 2009 . február 26 .

Dávid Ibo

r

Herényi Károly
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Indoklás

Általános indoklás

Magyarország gazdasági válságának a világgazdasági válság nem okozója, hanem egyik
összetevője. Az elmúlt évek megbukott reformkísérletei, amelyek részben téve s
helyzetfelismerésből, részben hibás kormányzati döntésekből születtek, többet ártottak az
országnak, mint használtak . Egy legyengült, erőforrásaiban megfogyatkozott országnak
gazdasági, pénzügyi és morális sebezhet ősége a világgazdasági válság kezdete óta még
nyilvánvalóbbá vált . A kormány kezdetektől fogva rosszul kezeli a válságot: nem kellő
súlyánál fogva, hanyagul viszonyult hozzá az elején, utána meg kapkodásba fogott, egyi k
program a másiknak adta át a helyét, az Országgy ű lés elé azonban még semmi sem került.

A kormány által javasolt válságkezelés lehetséges eredményei mindössze a töredékei annak,
amit például a kiváló szaktekintélyekből álló, nem politikai alapon szerveződött
Reformszövetség programja által érhető el, de ami ennél is lényegesebb: sokkal kevesebbet
nyújthatnak, mint ami az országot most kihúzná a bajból . A 200 milliárd forintos
megtakarítási terv közel sem elegendő, több százmilliárdos megtakarításra van szükség.

Az adócsökkentés a gazdaságélénkítés jelentős eszköze, oxigénpalack az agonizáló kis- é s
középvállalkozásoknak, támogatása az egyre vékonyodó adófizet ői rétegnek. Adócsökkentés,
valamint az adórendszer egyszerűsítése nélkül Magyarország nem lehet versenyképes . Az új
adó- és járulékpolitikának ezeket a szempontokat figyelembe kell vennie .

Továbbá óriási szükség van az állami kiadások visszafogására . Az adócsökkenés mértékét
jóval meghaladó kiadáscsökkentés nélkülözhetetlen eleme a válságkezelésnek .

A határozati javaslat célja, hogy a benne foglalt, a fentiekhez hasonló sarkalatos válságkezel ő
lépések tanulmányozására és elfogadására ösztönözze a kormányt Magyarország rövid- ,
közép- és hosszú távú érdekeinek szolgálatában .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Szili Katalin asszonynak
a Magyar Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Mellékelten - a Házszabály 85 . §-ának (2) bekezdése és 87.§-ának (2) bekezdése,
alapján - benyújtom a pénzügyi és gazdasági válság kezelése érdekében szüksége s
kormányzati intézkedésekről és a szükséges jogalkotás elveiről szóló országgyű lési határozati
javaslatot .

A határozati javaslat – a Házszabály 100 .§-ára figyelemmel – azon elvek első
fordulóban történő meghatározására tesz javaslatot, melyek alapján a szükséges jogalkotási
javaslatok elkészíthetőek.

A határozati javaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutató
indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2009 . február
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