
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

1i,{vatal a

re1t~~r . . . r .

	

g $

)rk2010 NOV 1 8.
Módosító javaslat
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, és 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésének a következő módosításátjavasoljuk:

„(5) A Munkaerőpiaci Alap [64 000,0] 68500,0 millió forint költségvetési támogatásban
részesül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához . "

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,

illetve csökkentésétjavasoljuk :

`# A Hsz. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 Vállalkozások költségvetési befizetései
+247300,0 609300,0

1 Társasági adó [362 000,0]

XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [1 359 000,01 +522000 1881000, 0

XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA I

[6]
[Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származ ó
bevétel] [78000,01

-78000,0

XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA I

35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokho z

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

8 Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyát biztosító költségvetési támogatás

+599321,9 599321, 9

XLII A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokho z

2 Egészségbiztosítási Alap támogatás a

4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 1636970,0]

+18000 654970,0
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LXIII MUNKAERŐPIACI ALAP

35
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető
hányada [187700,0]

-4500 183200, 0

36 Költségvetési támogatás [64000,0]

+4500 6850 0

LXXI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1826746,1]

-112500 1714246, 1

2 Biztosítotti nyugdíjjárulé k

1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [720870,1]

-36000 6848870, 1

LXXI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALA P
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevétele k

8 [Államháztartás helyzetét kiegyensúlyozó alapból származ ó
bevétel] Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyát biztosító költségvetési

[450821,9] +148500 59932L 9

támogatás

LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [153713,7] -18000 135713,7

LXXII EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

6 Központi költségvetési hozzájáruláso k

6 Központi költségvetésb ő l járulék címen átvett pénzeszköz [636970,0] +18000 654970 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó
bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A részelőirányzatokat,
normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A 2011-es költségvetés alapjaiban elhibázott és elfogadhatatlan .

A költségvetés alapjainak átalakítása azért szükséges, mert igazságtalan és célszer űtlen

adókon alapul, illetve azon a vagyonon, amit a munkavállalók nyugdíjukra raktak félre . Mert nem a

3%-os hiánycél miatt történik a magánnyugdíj pénztári tagok betétjeinek államosítása, nem a 3%-os hián y

biztosítása miatt vetnek ki különadókat, nem emiatt csökken majd az átlagos vagy kisfizetés ű

munkavállalók keresete! Nem, hanem a magas jövedelm űeknek adott adócsökkentés miatt !

A következő négy év fedezetét egyszeri tételekkel teremti meg a kormány, előre elkölti a fiatalo k

és középkorúak nyugdíját . Mivel azonban válságadót sem lehet hosszútávon fenntartani súlyos

következmények nélkül, és a munkavállalók nyugdíj megtakarításait is csak egyszer lehet elkölteni, a

költségvetés hosszútávon nem fenntartható .

Ha a kormány tényleg azért akarná átterelni a magyar embereket az állami nyugdíjrendszerbe ,

mert félti a majdani nyugdíjukat a rossz magánpénztári gazdálkodástól, akkor az eddig felhalmozott é s

áthozott vagyont az államnál fialtatni kellene, hogy kés őbb legyen mozgástér a mostani visszalépések

miatt megnövekv ő nyugdíjterhek kifizetésére . Ehelyett 530 milliárdot azonnal elköltenek az

átkényszerítendő vagyonból, és ezt évekig akarják folytatni az utolsó forintig .

Azzal, hogy a társasági adót csökkenti a kormány, nem pedig a foglalkoztatás növekedés e

érdekében a munkabért terhel ő járulékokat, a tőke mellé állt a munkával szemben . Nem ösztönzi azt, hogy

minél több embernek legyen munkája . Korábban a Fidesz-KDNP nagy hangon ígérgette a

járulékcsökkentést . Most emelni fogja 10%-ra a nyugdíjjárulékot - aminek egyébként semmi köze a n ők

40 év szolgálati idő szerinti nyugdíjba vonulásához -, és amit megint a kiskeresetűek éreznek meg

legjobban, tehát ők fizetik meg a vagyonosok magas fizetésének árát !

A legkirívóbb javaslatától –a 640000 forint bér fölötti bér járulékának eltörlését ől, ami 170

milliárd forintba került volna - az MSZP nyomására a kormány kihátrált . Tette ezt úgy, hogy sunyi módon

az adótörvények végszavazásakor jogi problémának tüntette fel, viszont a költségvetés bevételeiben ne m

érvényesítette .

Az alapjaiban elhibázott költségvetés módosítása egyben az adótörvények módosítását i s

jelenti :

Ezért azt javasoljuk, hogy:



• a munkajövedelmek után 5 millió forintig 16%-al, a fölötti rész után 32%-al

adózzanak, ami igazságos teherviselést jelent ,

• ne csökkenjen az alacsony és közepes keresetűek jövedelme, az adójóváírás

összegének és határának csökkentése miatt, hanem maradjon az idei szinten ,

• maradjon különbség a munkajövedelmek és a nem munkából származó jövedelmek

között, utóbbiak maradjanak az idei szinten .

Így 522 milliárd forint bevétel keletkezik !

A társasági adók az idei szinten maradjanak, mert semmilyen foglalkoztatás növelő vagy

növekedést ösztönző hatása nincs az 50-500 millió forint közötti adócsökkentésnek .

Így 247 milliárd forint bevétel keletkezik .

A két intézkedés 522+ 247=769 milliárd forint bevételi többletet jelent 2011-ben .

Az MSZP javaslataiból keletkezett bevételek (amelyek nem növelik az adókat 2010-he z

képest, csak az igazságtalan és célszerűtlen adó és járulékcsökkentést törlik) alapján a költségveté s

igazságosabb és fenntartható lesz .

Nincs szükség arra, hogy a kormány el őre elköltse a fiatalok és középkorúak nyugdíját . Ez egyben

nagymértékben megerősíti a költségvetés kiszámíthatóságát, mert nem esetleges bevétellel gazdálkodik .

Elkerülhető a munkavállalók nyugdíj megtakarításainak államosítása és az ebből fakadó társadalm i

feszültség .

Igy a magánnyugdíj pénztártagok eddigi megtakarításaiból indokolatlan 530 milliárd forinto t

államosítani és a jövőre elkölteni .

Indokolatlan a munkavállalók nyugdíjjárulékának 10%-ra emelése is . Amennyiben nem

emelkedik, sok kis és közepes keresetű munkavállaló számára jelent könnyebbséget és magasabb

keresetet.

Így 36 milliárd forint nyugdíjjárulék bevételt indokolatlan beszedni .

A munkahelyek meg őrzése és bővítése érdekében viszont a vállalatok, vállalkozások, intézménye k

által fizetett járulékot, - mint ahogy azt választási programunkban jeleztük- 3%-al csökkentsük, 2011-ben .

Így 135 milliárd forint munkáltatói járulékot indokolatlan beszedni .

A költségvetés egyensúlya biztosítható, hiszen az MSZP javaslatai alapján keletkező bevételek

biztosítják a kieső bevételek pótlását, így nincs szükség a munkavállalók nyugdíj megtakarításainak



államosítására, a munkavállalók nyugdíjjárulék befizetésének emelésére, és csökkenthet ő a vállalatok ,

vállalkozások és intézmények által befizetendő járulék is .

Sőt az MSZP javaslata közel 69 milliárd forint többletet eredményez, amib ő l a költségvetés

általános tartaléka létrehozható .

A módosító javaslat tartalmilag egységes egészet alkot, a megalapozását biztosító

törvénymódosításokat a Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló T/1665 . számú törvényjavaslathoz általunk benyújtott módosító javaslat rögzíti .

Budapest, 2010 . november 18 .

sterházy Attil a

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Lamperth Móri

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Hiller István

országgyűlési képviselő

MSZP

Kiss Péter

országgyűlési képviselő

MSZP

Varga Zoltán

országgyűlési képviselő
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országgyűlési képviselő
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országgyűlési képviselő
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országgyűlési képviselő
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