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Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI.  törvény 28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „A magyar
családok  megélhetésének  segítése  érdekében  egyes  termékek  és  szolgáltatások
áfamentességének megteremtéséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

A magyar családok megélhetésének segítése érdekében egyes termékek és szolgáltatások
áfamentességének megteremtéséről

Az  Országgyűlés  –  tekintettel  arra,  hogy  a  felelőtlen  kormányzati  politikának  köszönhetően
hazánkban még soha nem látott  mértékű megélhetési  válság  van kibontakozóban,  és  a  magyar
családok anyagi helyzete sok esetben nem teszi lehetővé az óriási mértékben dráguló rezsiköltségek
kifizetését és az infláció miatt egyre dráguló élelmiszerek megvásárlását, továbbá felismerve, hogy
a kialakult helyzeten érdemben enyhíteni csak állami segítségnyújtással lehetséges – a következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy teremtse  meg  annak jogszabályi  feltételeit,
hogy az általános forgalmi adó alól mentesek legyenek

a) az alapvető élelmiszerek – különösen a zsír, olaj, cukor, tej, joghurt, sajt, hús, hal, tojás,
hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök, kenyér, rizs, tészta és gabonafélék, valamint

b) a gyermekneveléshez szükséges termékek.

2. Az  Országgyűlés  felszólítja  a  Kormányt,  hogy  a  fentieken  túl  teremtse  meg  annak
jogszabályi feltételeit  is,  hogy az energia-veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt  mentes
legyen az általános forgalmi adó alól

a) a tűzifa ára;
b) a földgáz és a villamosenergia fogyasztás után fizetendő díj, továbbá a magyar családok

megvédése  és  támogatása  érdekében  a  nagycsaládos  földgázfogyasztóknak  nyújtott
kedvezményt terjessze ki a háromnál kevesebb gyermeket nevelő családokra is.

3.  Az Országgyűlés felszólítja  a  kormányt,  hogy az 1.  és 2.  pontban meghatározott  célok
elérése érdekében haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket.

4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.  
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Általános indokolás

Az elmúlt időszakban a magyar családok sokaságát sújtotta a magas élelmiszer-infláció, illetve a
benzinárrobbanás, amelynek következtében sokaknak adódtak megélhetési problémái. Ezt tetézte
még a kormány részéről a rezsicsökkentés eltörlése, és az energiaárak robbanásszerű emelkedése,
amely sok ezer családot teljesen ellehetetlenít, megteremtve ezzel a teljes kilátástalanság országát.

Csak az elmúlt egy évben a tészta, a tojás, a paradicsom, a kávé több mint 50 százalékkal, a liszt 25
százalékkal lett drágább, de a zsemle és a kifli ára is másfélszeresére nőtt. A magyarok jelentős
hányada most már kénytelen alapvető élelmiszerekről is lemondani, mert egész egyszerűen ilyen
árak és ilyen bérek, nyugdíjak mellett nem futja rá. A magyarok harmada ma már ott tart, hogy
kénytelen  a  tejen  és  a  kenyéren  is  spórolni.  Ebben  a  helyzetben  a  megszorítás  netovábbja  27
százalékos áfával terhelni az alapvető élelmiszereket. Az áremelkedés megfékezése érdekében azt
javasoljuk, hogy a kormány a válságra való tekintettel engedje el az alapvető élelmiszerek áfáját.

Eközben egész Európában hazánkban terheli a legnagyobb adókulcs a gyermeknevelési cikkeket, a
fenti negatív tényezők pedig havi szinten többet vesznek ki a családok zsebéből, mint amennyit a
családi pótlék és a családi adókedvezmény otthagy.

Dermesztő továbbá, hogy az egy gyermek nevelése után havonta befizetett áfa összege ebben az
évben vélhetően már meghaladja az ugyanezen gyermek után járó családi pótlék értékét. Éppen
ezért  halaszthatatlannak  érezzük  azt  is,  hogy  a  gyermeknevelési  cikkek  áfatartama  0%-ra
csökkenjen,  a  kormány pedig  gondoskodjon arról,  hogy ebből  valódi  árcsökkentés  is  fakadjon,
méghozzá tartósan.

Hosszú ideje fennálló probléma az is, hogy rengeteg magyar család nem tudja telente megvásárolni
a tüzelőt.  A növekvő infláció azonban a tűzifa árát is érintette, éppen ezért  soha nem volt  még
akkora  szükség  a  családok  megsegítésére,  mint  most.  Terheik  jelentős  mérséklése  érdekében
azonnali  adócsökkentésre  van  szükség.  Éppen  ezért  a  Jobbik  javasolja,  hogy  az  energia-
veszélyhelyzet alatt teremtse meg a kormány annak lehetőségét, hogy a tűzifa teljesen áfamentes
legyen.

Az  energiaárak  emelkedésével  az  azokat  terhelő  adók  mennyisége  is  emelkedni  fog.  Ha  két-
háromszorosára  emelkedik  a  rezsiköltség,  akkor  ennyivel  növekszik  az  állami  bevétel  is.
 Éppen ezért javasoljuk. hogy az energia-veszélyhelyzet alatt a rezsit terhelő áfát is engedje el a
kormány, hogy legalább ez az összeg maradjon a családoknál, segítve ezzel a megélhetésüket, és a
nagycsaládosokra  vonatkozó  kedvezményt  a  kormány  terjessze  ki  minden  gyermeket  nevelő
családra.
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