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. . ./2012. ( . . .) OGY határozata

a befektetői bizalom visszaszerzése és a gazdasági növekedés beindítás a
érdekében szükséges egyes intézkedésekrő l

Az Országgyűlés a — munkahelyteremtéshez és a foglalkoztatás növeléséhez szüksége s

beruházások megvalósításához elengedhetetlen — befektetői bizalom visszaszerzése, és a

gazdasági növekedés beindítása érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyű lés megállapítja, hogy a 2010 . május 29-én hivatalba lépett Kormánynak a

Magyarország belső keresletélénkítésére alapozott növekedésére épít ő gazdaságpolitikáj a

sikertelen, költségvetési politikája átláthatatlan, emiatt Magyarország letért a fenntarthat ó

növekedési pályáról, elvesztette a pénzpiaci szereplők egy részének bizalmát, amely nélkül
nem lesz képes önállóan a gazdasági válságból kilábalni .

2. A gazdasági növekedés előfeltétele a foglalkoztatás mértékének, az értékteremtő
munkahelyek számának növelése . A munkahelyek számának növeléséhez új beruházásokra ,

fejlesztésekre van szükség . A beruházások, fejlesztések létrejöttéhez elengedhetetlen, hog y

Magyarország visszaszerezze az elvesztett, illetve er ősítse a még fennálló befektetői bizalmat .

A befektetői bizalom visszaszerzéséhez, illetve erősítéséhez kiszámítható és tervezhető

szabályozási és üzleti környezetet kell biztosítani . A kiszámítható és tervezhető szabályozási

és üzleti környezet megteremtésének első lépéseként következetes, az Európai Unió

jogrendszerébe illeszkedő közjogi, valamint költségvetési és gazdaságpolitikai szabályokra,

jogbiztonságra van szükség.

3. Az Országgyűlés az 1-2. pontokban tett megállapításokra tekintettel felkéri a Kormányt ,

hogy haladéktalanul terjessze az Országgyű lés elé

3.1 . Magyarország Alaptörvényének (2011 . április 25 .) módosítására irányuló javaslatát ,

amely

a) kimondja a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságát és védelmét ,

b) rögzíti a gazdaság piacgazdaság jellegét ,

c) megszünteti az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozását, valamint újra

megnyitja bárki számára az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét ,
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d) hatályon kívül helyezi a közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvet ő szabályai, a

pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, a Magyar Nemzeti Bank,

valamint a Költségvetési Tanács működésére vonatkozó szabályozási tárgykörök

szabályozására a jelen lévő országgyű lés képviselők kétharmadának szavazatát elő író

rendelkezéseket,

e) a bírói függetlenség alkotmányos garanciájaként el őírja, hogy bíró kinevezésére,

felmentésére vagy tisztségének gyakorlásából való felfiiggesztésére csak a bíró i

önkormányzati szerv javaslatára kerülhet sor, valamint hatályon kívül helyezi a bíró i

szolgálati viszony és az ügyészségi szolgálati jogviszony fels ő korhatárát megállapító

rendelkezést,

3 .2. Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseinek (2011 . december 30 .) a

befektető i bizalom visszaszerzése és a gazdasági növekedés beindítása céljának elérését

hátrányosan befolyásoló rendelkezéseit hatályon kívül helyező javaslatát ,

3 .3 . az államadósság csökkentését előíró rendelkezés hatályba léptetését, valamint a z

államadósság-mutató számításával kapcsolatos trükközési lehetőségek megszüntetését

tartalmazó törvényjavaslatot,

3.4. a költségvetés átláthatóságának növelését – így különösen a hiányrendezés,

tartozásátvállalás költségvetési előirányzatként történő elszámolását, a költségvetéshez

kapcsolódó részletes hatástanulmányok bemutatását –, valamint a pótköltségvetéssel

kapcsolatos szabályok rögzítését tartalmazó törvényjavaslatot ,

3 .5. a központi költségvetési szervek számára a célszerű működést, az intézmény-

felújításra, állagmegóvásra, beruházásra a költségvetésben rendelkezésre álló pénze k

felhasználhatóságát biztosító törvényjavaslatot,

3 .6. a bírói függetlenség szervezeti és személyi garanciáinak visszaállítását rögzít ő

törvényjavaslatot ,

3 .7 . az Alkotmánybíróságról szóló törvényt módosító törvényjavaslatot ,

3 .8. a Költségvetési Tanács független, megalapozott szakmai m űködéséhez szükséges

szervezeti keretek biztosítását rögzítő törvényjavaslatot ,

3 .9. az országos érdekegyeztetés 2010 . május 29. előtt már bevált, hatékony működési

kereteinek visszaállítását rögzítő törvényjavaslatot,

3 .10. a magán-nyugdíjpénztári tagok teljes állami nyugdíj-jogosultságának visszaállításá t

rögzítő törvényjavaslatot ,

3 .11 . a magán-nyugdíjpénztáraktól átvett vagyon kizárólag nyugdíjjal kapcsolatos célokr a

történő felhasználását rögzítő törvényjavaslatot,
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3 .12. a válságadók – legkésőbb 2013 . január 1-jéig történő - kivezetésének ütemtervét

garantáló, és a bankadó magyar vállalkozások hitelhez jutását biztosító átalakítását

tartalmazó törvényjavaslatot,

3 .13 . a kiszámíthatóság, és a pontos tervezés erősítése érdekében az adószabályok év

közben történő módosítási tilalmának bevezetését tartalmazó törvényjavaslatot ,

3 .14. a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében a foglalkoztatást terhelő járulékok

csökkentését tartalmazó törvényjavaslatot,

3.15. a hazai fogyasztás növelése érdekében az általános forgalmi adó csökkentésé t

tartalmazó törvényjavaslatot ,

3 .16. a költségvetés bevételeinek erősítése érdekében a foglalkoztatást, beruházásokat

nem ösztönző társasági adócsökkentés megszüntetését, és a 2010 . évi szintre

visszaemelését tartalmazó törvényjavaslatot ,

3.17. a progresszív személyi jövedelemadó-rendszert és az adójóváírás intézményé t

visszaállító, a munkavállalói járulékok csökkentését tartalmazó, valamint gyermekek utá n

járó adókedvezménynek a kis- és közepes keresetű munkavállalók által történő teljes

igénybevételét biztosító törvényjavaslatot.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Indokolás

Orbán Viktor kormányának a Magyarország bels ő keresletélénkítésére alapozott

gazdaságpolitikája sikertelen, költségvetési politikája átláthatatlan, emiatt Magyarország letér t

a fenntartható növekedési pályáról, elvesztette a pénzpiaci szerepl ők egy részének bizalmát ,

amely nélkül nem lesz képes önállóan a gazdasági válságból kilábalni .

A gazdasági növekedés el őfeltétele a foglalkoztatás mértékének, az értékteremt ő
munkahelyek számának növelése . A munkahelyek számának növeléséhez új beruházásokra ,

fejlesztésekre van szükség . A beruházások, fejlesztések létrejöttéhez elengedhetetlen, hog y

Magyarország visszaszerezze az elvesztett, illetve er ősítse a még fennálló befektetői bizalmat.

A befektetői bizalom visszaszerzéséhez, illetve erősítéséhez kiszámítható és tervezhető
szabályozási és üzleti környezetet kell biztosítani . A kiszámítható és tervezhető szabályozási

és üzleti környezet megteremtésének első lépéseként következetes, az Európai Unió

jogrendszerébe illeszkedő közjogi, valamint költségvetési és gazdaságpolitikai szabályokra ,

jogbiztonságra van szükség .

I. 2011 a sorozatos gazdaságpolitikai kudarcok éve volt Magyarország számára . Az

elhibázott intézkedések sora az adórendszer értelmetlen, kapkodó átalakításával kezdődött,

ami lyukat ütött a költségvetésen, ezért a kormány visszaható hatállyal – európai

összehasonlításban is – magas ágazati különadókat vetett ki . Ezzel visszafogta a

beruházásokat, amely azután visszavetette a gazdasági növekedést és csökkentette a

költségvetési bevételeket . Ezek után a kormány erőszakkal államosította a

magánnyugdíjpénztári vagyont, annak jelent ős részét egyszerűen visszaforgatta a

költségvetésbe, azaz folyó kiadásokra fordította. A gazdaság lefelé menő spirálba került, így

nemhogy munkahelyek nem keletkeztek, hanem a meglévők is veszélybe kerültek. Az

egykulcsos adó nem hozta meg a kormány által várt hatást, nem nőtt a fogyasztás. Eközben a

kormány kiszámíthatatlan lépései, folytonos rögtönzései, a nyilvánvalóan elhibázot t

gazdaságpolitikához való görcsös ragaszkodás olyan mértékben ásta alá a nemzetközi és hazai

gazdasági szereplőkben a bizalmat, hogy a gazdaságirányítás ellehetetlenült, a költségvetés

bevételei drasztikus módon lecsökkentek és a társadalom egyes csoportjai közötti szakadéko k

mindeközben az eddiginél is jobban kiéleződtek .

Az egykulcsos adórendszer bevezetése igazságtalan helyzetet teremtett a munkavállaló k

80%-a számára, és indokolatlan mértékű adóbevétel kiesést okozott a költségvetésnek.

Elfogadhatatlan helyzet alakult ki : a kiskeresetűek még kevesebb pénzt visznek haza, az

adómentes sáv eltörlése az eddiginél is kilátástalanabbá tette családjaik túlélési lehetőségeit .

A magas jövedelemmel rendelkezők adófizetési kötelezettségének jelent ős csökkentése ezzel

szemben még jobb helyzetbe hozta az egyébként is jómódú szűk felső réteget .
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A munkahelyteremtést nem ösztönözte a közepes vállalatok társasági adójána k

csökkentése, ugyanakkor a munkát terhel ő járulékok emelése érdemben akadályozza a

foglalkoztatás növelését . A Fidesz-KDNP elhibázott kormányzása mára oda vezetett, hog y

mind a lakosság, mind a tőkebefektetők elkezdték az országból kimenekíteni pénzüket . Az

elmúlt másfél évben kudarcot vallott dilettáns gazdaságpolitika, az átgondolatlan, kapkod ó

jogalkotás, a befektetések biztonságát veszélyeztet ő , kiszámíthatatlan szabályozás elriasztotta

Magyarországról a befektetőket. Mindezek hatására számos beruházás marad el, üzemek

kerülnek bezárásra, ami tovább rontja az adóbevételek megfelelő alakulásának és a

fejlesztések megvalósításának esélyeit.

Az államháztartás – önkormányzatok nélküli – pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya

2011 végén 1 734 milliárd forint volt, az eredeti törvényi előirányzat 252,3%-a, és még a

jócskán megemelt módosított előirányzatnak is elérte a 110%-át. A múlt évi tényleges hiány

ezzel váratlanul az előző évi deficitnek csaknem kétszerese, 195%-a lett . Ekkora pénzforgalmi

hiánya még soha nem volt az államháztartásnak .

Az államadósság — a hangzatos ígéretekkel szemben — n őtt . A múlt év végén a központ i

költségvetés adóssága 915 milliárd forinttal, 4,4%-kal meghaladta az év eleji értéket . A

kormányzat a kényszerrel államosított nyugdíjvagyonból tervezte kiváltani — az autópálya

szerződéseket nem érintve — az összes PPP konstrukciót 300 milliárd forint értékben, é s

konszolidálni akarták a két érintett közösségi közlekedési társaság adósságát 370 milliár d

forint értékben . A rendelkezésre álló információk szerint a PPP konstrukciók kiváltásár a

egyáltalán nem került sor, a MÁV adósságából 50 milliárd forintnyit vállalt át az állam, míg a

BKV ebbő l kimaradt, és a csőd szélén táncol.

A Fidesz gazdaságpolitikájának eredménytelenségét mutatja, hog y

• Magyarország Európában a legnagyobb vesztese lett a válságnak ;

• Magyarország ma a világ nyolcadik legkockázatosabb országa gazdaság i

szempontból ;

• a forint árfolyama elszakadva a térségi valutáktól folyamatosan gyengül . 2010

áprilisában még 265 forintért adták az eurót, 2012 januárjában 324 forintba is került ;

• Magyarország pénzügyi kockázata a második legnagyobb mértékben n őtt. Az

államcsőd elleni biztosítás felára másfél év alatt 170 bázispontról 550 körüli szintre

emelkedett;

• Magyarország 2011 őszén több alkalommal nem tudott államkötvényt eladni, illetv e

jelentős felárral tudta értékesíteni az állampapírokat;

• befagyott a magyarországi hitelezés a hibás gazdaságpolitika és az ágazati adók miatt ,

a berúházások éves összevetésben mintegy 4-5 %-kal zuhantak;
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• Magyarország nem tudja felhasználni az uniós pénzeket az alkalmatlan

intézményrendszer miatt ;

• a kormányváltás előtt még Magyarország felmin ősítéséről szóltak a hírek, de 201 2

elejére Magyarország a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítőnél befektetésre

nem ajánlott kategóriába került ;

II. Az MSZP szerint van más út !

Vissza kell szerezni a költségvetési és a gazdaságpolitika hitelességét, a befektetők

bizalmát, mert csak így lehet Magyarországon beruházásokkal új munkahelyeket teremten i

és a tényleges foglalkoztatást értékteremtő módon növelni . Ez akkor lehet sikeres, ha helyr e

állítja az Orbán-kormány az alkotmányos rendszerrel kapcsolatos gazdasági és társadalm i

stabilitást is .

Kiszámíthatóság és tervezhetőség nélkül nincs bizalom. Bizalom nélkül nincsenek

fejlesztések, nincsenek bearuházÁsok. Beruházások nélkül nem jönnek létre értékteremtő
munkahelyek. Munkahelyek nélkül, a foglalkoztatás tényleges növelése nélkül pedig ne m

lesz gazdasági növekedés sem .

Ehhez szükséges az MSZP által javasolt intézkedések végrehajtása, amely érdembe n

hozzájárulhat egy Magyarország számára előnyös IMF/EU megállapodás

megkötéshez.

Mi a feladat?

4589 milliárd forintra lesz szüksége 2012-ben az államnak: a forint és devizaadósság

visszafizetéséhez, valamint a belföldi kiadásokhoz . Ez a 2011-ben megtermelt GDP 16%-

ka.

2011-ben már csak nagyon drágán jutott Magyarország hitelhez, ezért n őtt az államadósság,

noha éppen annak csökkentése érdekében sértett meg az Orbán Viktor kormány a

alapjogokat . A nyugdíj megtakarítások államosított összegét, a különadókat elnyelték a

magas kamatok és a gyenge forint .

A feladat az, hogy 4 milliárd eurót előteremtsen a kormány. Kérdés az, hogy hogyan?

Három lehetőség van :

• Az első: pénzpiacokon eladni az állampapírokat. Ma drágán, és a szükségesnél kiseb b

mennyiségben lehet állampapírt eladni, vagyis hitelt felvenni . Ez nagyon előnytelen

megoldás és az államadósságot tovább növeli .

• A második: IMF-EU megállapodás révén, könnyebben és jobb feltételek mellett

hitelhez jutni,
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• vagy a harmadik, hogy a megállapodásban szereplő hitelt is felhasználni, amennyiben

az szükséges .

Az MSZP olyan IMF-EU megállapodást támogat, amely el őnyös Magyarországnak, é s

nem vezet újabb megszorításokhoz . Az IMF-EU megállapodás Orbán Viktor kormánya

számára vereség, és kötöttségekkel jár, de stabilizálni lehet Magyarország pénzügy i

helyzetét . Az MSZP szerint elkerülhető lett volna az újabb hitel felvétele, ha az Orbán-

kormány helyes gazdaságpolitikát folytat, ha nem gyengíti a jogbiztonságot .

Az MSZP azt javasolja, hogy a kormány és az MNB olyan megállapodásra törekedjen a z

EU-val és az IMF-el, amely fontos programok megvalósíthatóságát segíti el ő :

• Munkahelyek létrehozását a legelesettebb térségekben és településeken .

• Tömegközlekedés korszerűsítését, így a MÁV és a BKV ésszerű működésének

biztosítást.

• Budapest fejlesztését.

• Észak-Magyarország fejlesztését.

III . Az MSZP szakmailag megalapozott és megvalósítható megoldásokat kezdeményez

és a magyar emberek, vállalatok érdekében lép fel.

Az MSZP szükségesnek tartja egy új Alkotmány megalkotását, az ehhez szüksége s

egyeztetések rendszerének, fórumainak kialakítását, Magyarország Alaptörvénye és a z

Átmeneti Rendelkezéseiről szóló törvény hatályon kívül helyezését .

Amíg ennek a politikai feltételei és a tartalmának kialakításához nélkülözhetetlen társadalm i

egyetértés nem biztosíthatók, szükség van az MSZP 7 pontjának megvalósítására, amely

jogbiztonságot erősíti, csökkenthetné Magyarország gazdasági sebezhetőségét, élénkítené a

gazdasági növekedést, növelné a foglalkoztatást.

MSZP által iavasolt intézkedés :

„1. Kiszámítható, az Európai Unió jogrendszerébe illeszked ő költségvetési és

gazdaságpolitikai szabályok megalkotása .”

Módosítandó törvények:

1 . Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) ..

Cél: Kiszámítható és tervezhető gazdasági környezet, a jogbiztonsá g

megteremtése . Az állam ne avatkozzon be indokolatlanul a

magántulajdonba, utólag ne változtassa meg a törvényeket . Ehhez
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szükséges a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogúságának és egyenl ő

védelmének, valamint a gazdaság piacgazdaság jellegének rögzítése a z

Alaptörvényben, amely alapelv biztosítja, hogy a magánjog i

jogviszonyokban ne keveredhessenek az állam magánjogi és közhatalm i

jogosítványai . Ugyancsak szükséges hatályon kívül helyezni a

közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályai, a pénzügy i

közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, a Magyar Nemzeti Bank,

valamint a Költségvetési Tanács működésére vonatkozó szabályozás i

tárgykörök szabályozására a jelen lévő országgyűlés képviselők

kétharmadának szavazatát előíró rendelkezéseket .

2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény.

(Államadóssággal kapcsolatos rendelkezések)

Cél: Az államadósság csökkentését előíró rendelkezés hatályb a

léptetése, valamint az államadósság-mutató számításával kapcsolatos

trükközési lehetőségek megszűntetése (például a devizában fennálló

adósságot keletkeztető ügyletek azonos árfolyamon történő figyelembe

vétele) .

3. Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény . (Költségvetés,

pótköltségvetés készítésének szabályai .)

Cél: A költségvetés átláthatóságának növelése (például hiányrendezés ,

tartozásátvállalás csak költségvetési el őirányzatként történhet,

költségvetéshez kapcsolódó részletes hatástanulmányok bemutatása), a

pótköltségvetéssel

	

intézményének, vagyis

	

az Országgyű lés

hatáskörének visszaállítása.

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény

Cél: A központi költségvetési szervek célszerű működését biztosítaná, az

intézmény-felújításra, állagmegóvásra, beruházásra a költségvetésbe n

rendelkezésre álló pénzek felhasználhatóságát szabályozná.

MSZP által iavasolt intézkedés :

„2. A bírói függetlenség szervezeti és személyi garanciáinak visszaállítása .”

Cél : A bírói függetlenség szervezeti és személyi garanciáinak visszaállítása .

Olyan szabályozás szükséges, amely a bírói függetlenség alkotmányos

garanciájaként előírja, hogy bíró kinevezésére, felmentésére vagy tisztségéne k

gyakorlásából való felfüggesztésére csak a bírói önkormányzati szerv javaslatár a
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kerülhet sor, valamint hatályon kívül helyezi a bírói szolgálati viszony és a z

ügyészségi szolgálati jogviszony fels ő korhatárát megállapító rendelkezés t

Az MSZP ennek érdekében 2012 . január 25-én törvényjavaslatot nyújtott be

T/5690. számon Magyarország Alaptörvénye egyes rendelkezéseinek

módosításáról, amely Magyarország gazdasági kiszámíthatóságát szolgálná .

Módosítandó törvények :

1. Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 . )

2. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011 . december

30.)

3. A bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény

4. A bírósági eljárások ésszer ű időn belül való befejezésének biztosítás a

érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól szól ó

2011 . évi CXXXI . törvény.

MSZP által javasolt intézkedés :

„3. Magyarország Alaptörvénye és az Átmeneti Rendelkezéseir ől szóló törvény

módosítása :

a) az Alkotmánybíróság jogköreinek ,

b) a Költségvetési Tanács szervezetének és működésének, valamint

c) az országos érdekegyeztetés rendszerének visszaállítása,”

Cél :

• Az Alkotmánybíróság normakontroll lehet őségének visszaállítása ,

vagyis az államadósság mértékétől függetlenül vizsgálhassa — és

Alaptörvénybe ütközés esetén korlátozAs nélkül megsemmisíthesse —a

központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a

központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról ,

valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket .

• Az Alkotmánybírósághoz fordulás lehet őségének kiszélesítése .

Többek között az állampolgárok számára is újra biztosítani a jogot a

kezdeményezésre .

• A Költségvetési Tanács független, megalapozott szakma i

működéséhez szükséges szervezeti keretek biztosítása. A kormánytól és

hivatalaitól független szervezet képes ugyanis érdemi véleményt mondani .
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• Az országos érdekegyeztetés korábban már bevált, hatékony

működési kereteinek visszaállítása (például a minimálbér mértékének

megállapítása) .

• Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseinek (2011 .

december 30 .) a befektetői bizalom visszaszerzése és a gazdaság i

növekedés beindítása céljának elérését hátrányosan befolyásoló

rendelkezések hatályon kívül helyezés e

Módosítandó törvények :

1 . Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25.).(Alkotmánybíróság

hatáskörére vonatkozó rendelkezések)

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény .

3 . Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV . törvény.

a. Költségvetési Tanács szervezetével kapcsolatos rendelkezések.

b. Nyugdíjrendszer alapvető szabályai .

4. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011 . évi XCIII .

törvény .

MSZP által javasolt intézkedés :

„4. Törvény írja elő, hogy a magán-nyugdíjpénztáraktól államosított vagyont

kizárólag nyugdíjra lehessen felhasználni és a magán-nyugdíjpénztári tago k

állami nyugdíjjogosultságát biztosítják .”

Cél : Annak biztosítása, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások a tisztes öregkor i

megélhetést szolgálják .

Módosítandó törvények :

1. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad

nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes

törvénymódosításokról szóló 2010 . évi CLIV. törvény.

2. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997 . évi

LXXXII . törvény .

3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról ,

valamint e szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997 . évi LXXX. törvény.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény
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MSZP általiavasolt intézkedés :

„S. A válságadók — legkésőbb 2013. január 1-jéig történ ő — kivezetése . A bankadó

átalakítása, amely biztosítja a magyar vállalkozások hitelhez jutását .”

Cél: A válságadókkal sújtott, ugyanakkor az innovatív megoldások bevezetésébe n

élenjáró, beruházás-igényes szektorok (energetikai ágazat, infokommunikáció s

szektor, kereskedelem) beruházási és munkahely-teremtési hajlandóságána k

erősítése, valamint a beruházásokhoz szükséges hitelkínálat el ősegítése .

Módosítandó törvények :

1. Egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010 . évi XCIV. törvény .

2. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 .

évi LIX. törvény.

MSZP által iavasolt intézkedés :

„6. A munkaadói járulékok (2012-től szociális hozzájárulási adó) 3, a

munkavállalói járulék 1, az ÁFA 2 százalékpontos csökkentése . Az 50 millió

forint feletti pozitív adóalappal rendelkező vállalkozások társasági adójána k

19%-ra emelése.”

Cél :

• Az adószabályok év közben történő módosítási tilalmának bevezetése a

kiszámíthatóság, és a pontos tervezés er ősítése érdekében.

• A foglalkoztatást terhelő járulékok csökkentése a munkahelyteremtés

ösztönzése érdekében .

• Az ÁFA csökkentése a hazai fogyasztás növelése érdekében.

• A foglalkoztatást, beruházásokat nem ösztönz ő társasági adócsökkentés

megszüntetése, és visszaemelése a 2010. évi szintre, a költségvetés

bevételeinek növelése érdekében.

Módosítandó törvények :

1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény.

3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról ,

valamint e szolgáltatások fedezetérő l szóló 1997 . évi LXXX . törvény
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4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVII . törvény .

5. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáró l

szóló 2011 . évi CLVI . törvény .

(Szociális hozzájárulási adó szabályai )

6. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998 . évi LXVI. törvény .

7. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény .

8. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló 2011 . évi CLXVI . törvény.

MSZP által iavasolt intézkedés :

„7. A progresszív személyi jövedelemadó-rendszert és az adójóváírás intézményé t

visszaállító, valamint gyermekek után járó adókedvezményeket a kis- és közepe s

keresetű munkavállalóknak is biztosító személyi jövedelem adórendsze r

bevezetése .„

Cél : A társadalmilag igazságtalan, szegényeket szegényítő, gazdagokat

gazdagító egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer alapjai sarkalato s

törvénybe foglalásának megszüntetése, és a progresszív személyi

jövedelemadó-rendszernek, az adójóváírás intézményének, valamint a

gyermekek után járó adókedvezményeket a kis- és közepes kereset ű

munkavállalóknak is biztosító személyi jövedelem adórendszer bevezetése .

Módosítandó törvények :

1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény .

(Közteherviselés alapvető szabályai)

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény.

3. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 . évi

CLXXXVIII. törvény.

4. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k

módosításáról szóló 2011 . évi CLXVI. törvény.

IV. Az MSZP 7 pontból álló javaslatainak megvalósítása érdekében az OrszÁggy űlés elé

terjeszti határozati javaslatát, ugyanakkor a 2 . pont megvalósítása érdekében már benyújtott a

T/5690. számú törvényjavaslatát, a 6-7 . pont megvalósítása érdekében törvényjavaslatot nyújt
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be 2012 ..július 1-jei hatálybaléptetéssel, valamint a 2013-as költségvetés és adótörvénye k

vitája során kezdeményezi az 5 . pont megvalósítását .

E javaslatok végrehajtása érdemben csökkenthetné Magyarország sebezhet őségét, élénkítené

a gazdasági növekedést, elősegítené az állampapírok alacsonyabb hozamú értékesítését ,

növelné a foglalkoztatást és érdemben javítaná Magyarország versenyképességét .

Budapest, 2012 . február 16.

7 777-9

Mterházy Attila

országgyűlési képviselő

MSZP

Tóbiás József

országgyűlési képvise

MSZP

Dr. Harangozó amás

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Szekeres hhr e

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Lamperth Mónika

országgyűlési képviselő

MSZP

c4/ ‘J'Z.1149

országgyűlési képviselő

MSZP
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Országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 87. §-a és 85. ' (2) bekezdés d) pontja alapján mellékelten az alább i

országgy ű lési határozati javaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2012 . február 16.

Előterjesztő :

sterházy Attila

országgyűlési képviselő

MSZP

Tóbiás József

országgyűlési képvi

MSZP

Dr. Józsa. István

	

Dr. Harangozó Tamás

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő

MSZP

	

MSZP



o4.4 ,,.,
Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Lamperth Mónika

országgyűlési képviselő

MSZP

Kiss Péter

országgyűlési képviselő

MSZP
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