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Adóügyi ámokfutás helyett igAzságosAbb, 
egyszerűbb, zöldebb Adórendszert!

A Fidesz gazdaságpolitikája miatt hazánkban folyamatosan nő a különb

ség gazdagok és szegények között. A megszorítások leginkább az ala

csony jövedelmű alsó és középosztályt sújtják. Az uniós országok több

sége – néhány déli tagállamot kivéve – már kikecmergett a válságból, 

Magyarországon azonban csökken a GDP és fogynak az adózó munka

helyek. A magyar gazdaság nyújtja jelenleg az egyik legrosszabb telje

sítményt Európában.

Mindezek legfőbb oka a Fidesz elhibázott és állandóan változó adó

rendszere. Az ígért adócsökkentés és egyszerűsítés helyett a társadalom 

leggazdagabb rétegének kivételével mindenki több adót fizet. 2010 óta 

közel 30 új közterhet vezettek be, és leszavazták az LMP javaslatát az év 

közbeni adóötletelés tilalmáról.

Ebben a füzetben foglaljuk össze az adórendszer LMP által javasolt 

átalakításának legfontosabb elveit (5. o.), majd sorra vesszük a dolgo  zó kat 

(6. o.) és a vállalkozásokat (17. o.) terhelő adókat, a megélhetés költsé

geire rakódó terheket (14. o.) és végül a zöldadókat (18. o.). Bemutatjuk, 

miért hibás a Fidesz adópolitikája és mit ajánl helyette Magyarország 

számára az LMP.
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A második orbán-kormány áltAl bevezetett 
vAgy bevezetendő új közterhek
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igAzságosAbb, 
egyszerűbb, zöldebb 
Adórendszer kell!

Igazságosabb adórendszert! 

A Fidesz által a leggazdagabb egy  

milliónak szétosztott több száz 

milli  árd forintot az LMP a nehe

zen élők terheinek csökkentésére 

fordítaná. 

Egyszerűbb adórendszert!

Az év közben, ötletszerűen válto

zó, újabb és újabb terheket kive tő 

fideszes adóügyi ámokfutás helyett 

az LMP  kiszámítható adó rend szert 

vezetne be.

Zöldebb adórendszert!

Az LMP a társadalmilag és kör

nye zetileg káros tevékenységek 

in  tenzívebb adóztatását, a kö zös    

sé gileg hasznos és jövő ba rát te vé

kenységek adó ter hé nek csök ken

tését akarja meg va ló sí tani.

Adóemelés és Adócsökkentés
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1. A mAgAs jövedelműek helyett A kiskeresetűek  
terheit csökkentsük!

Az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése a Fideszkormány ős

bűne. Évi közel 400 milliárd forint hiányt okozott ezzel, és a pénzt a 

legjobban keresők zsebében hagyta, miközben a többség jövedelme 

csökkent. Vesztes a középosztály is, de leginkább a dolgozó szegényeket 

nyomorította meg a Fidesz. Havonta több mint 10 ezer forintot vettek 

el a 100 ezer forint alatt keresőktől, míg a 2 milliót kereső kormányzati 

vezetők havonta 330 ezerrel többet visznek haza!

 

Forrás: http://adohirek.hu/berkalkulator

A nettó jövedelem változásA A Fidesz 
Adórendszere miAtt, 2010-2012
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A munka terhelése az alacsony képzettségűek, a keveset keresők kö

ré   ben nőtt a legjobban, vagyis éppen ott, ahol a legnagyobb a foglal

koz  tatási válság. Az átlagjövedelem szintjén az szja gyakorlatilag stag

nált, csökkenés csak a magas jövedelműek körében következett be. 

Lássuk, hogyan változott a minimálbéresek (2012es szint, 93.000 Ft), az 

átlagjövedelműek (219.000 Ft) és a sokat keresők (a pénzügyi és biztosítási 

szektor átlagfizetése, 456.900 Ft) szjaterhelése 2010 és 2012 között!

 

A Fideszkormány társadalompolitikája világosan kirajzolódik az új adó

rendszerből: „aki szegény, annyit is ér”, legyenek a gazdagok még gaz

dagabbak, a szegények még szegényebbek! Pedig kutatások sora bizo

nyítja, hogy a nagy jövedelmi különbségek az egész ország társadalmi

gazdasági felemelkedését fékezik, így hosszabb távon még a gazdagok is 

veszítenek rajta.

Forrás: http://adohirek.hu/berkalkulator

A jövedelemAdó szintjének változásA
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mit tenne Az lmP?

Szerintünk az az igazságos, ha a közkiadásokhoz teherbíró képességünk 

ará nyá ban járulunk hozzá. Az LMP a szerényebben élőknél és a közép

osztálynál több pénzt hagyna, míg a magasabb jövedelműektől nagyobb 

hozzájárulást kérne a szolidaritás és az ésszerűség nevében.

Ezért a 2011-es adójóváírás rendszerét helyreállítva, háromkulcsos 

jöve  delem adórendszert javasolunk, 16, 36 és 40%-os (a félszuperbruttó 

jövedelemre számított) kulcsokkal, 3,5 és 7 millió forintos sávhatárokkal. 

Az adózás alól kivont jövedelmek megadóztatása érdekében kiterjesz

tenénk és auto  matikussá tennénk a vagyonosodási vizsgálatokat, ebből 

30 milliárd forint többlet bevételre számítunk.

2. A szegény ember gyereke sem érhet kevesebbet!

Ha a Fidesz az szja kapcsán felmondta a társadalmi szolidaritás elvét, itt 

egyenesen perverz újraelosztást valósít meg. A szegényebb családokba 

születő gyerekek után alacsony, a gazdag családokba születők után magas 

adókedvezményt biztosít. Az adókedvezmény maximális mértékét havi 

530.148 Ft jövedelem fölött lehet csak kihasználni!

Egy háromgyermekes, minimálbérből élő családot havi 17 ezer forinttal, 

egy átlag bérből élőt a duplájával, egy jól keresőt viszont 84 ezer forinttal 

támogat az állam. 
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mit tenne Az lmP?

Megtartanánk a gyerekek után járó adókedvezményt, de annak mértékét 

gyerme kenként egységesen 6 ezer forintban állapítanánk meg, hogy 

mindenki ki tudja ezt használni. Az így megtakarított mintegy 50 milliárd 

forintot az évek óta az inflációt sem követő összegű családi pótlék eme

lésére fordítanánk; ezzel csökkentenénk a gyermekszegénységet.

Forrás: http://adohirek.hu/berkalkulator

magas jövedelemátlagfizetésminimálbér

gyerekek után járó Adókedvezmény

1. gyerek után járó Adókedvezmény

2. gyerek után járó Adókedvezmény

3. gyerek után járó Adókedvezmény
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3. járulékemelés helyett áltAlános és célzott 
csökkentést!

A Fideszkormány nem csak a személyijövedelemadórendszert tette 

igazság talanabbá. Megemelte az összes munkavállalót érintő járulékokat 

is: 2011ben a nyugdíjjárulékot 0,5%kal, 2012ben az egészségbiztosítási 

járulékot 1%kal. A munka terhelése így minden bérkategóriában egysé

gesen nőtt!

mit tenne Az lmP?

A háromkulcsos, progresszív szja és a zöldadók bevezetéséből származó 

több let  bevételt teljes egészében a munkát terhelő járulékok csökkenté

sére fordítanánk.

Ez lehetővé tenné, hogy a nyugdíjjárulékot a 2010es szintre csökkent 

sük, 1 százalékponttal csökkentsük a munkavállalók egészségbiztosítási  

járu lé kát és célzott intézkedésekkel segítsük új munkahelyek létre ho

zását. Mivel a foglalkoztatás a depressziós térségekben és az alacsony kép-

zett ségűek között a legalacsonyabb, itt van szükség leginkább segítségre.

A leghátrányosabb helyzetű 33 kistérségben elengednénk három évre a 

legfel jebb szakmunkás végzettséggel rendelkezők után fizetendő köz ter

hek 50%át, illetve a legfeljebb 8 általánost végzettek után a közterhek 

100%át. 
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Az egész országban a munkáltatók egy évig mentesülnének a közter

hek megfizetése alól minden olyan új alkalmazott után, aki legfeljebb  

8 általánost végzett, a második évben pedig összesen csak 15%-os lenne 

a kötelezettség.

4. Pénzosztás helyett munkAhelyteremtésre  
ösztönző társAsági Adót!

A társaságiadókulcs jelenlegi, 19%os szintjének megtartását indo

kolt nak tartjuk. A társaságiadóbevételek szintjének növelését az adó

zá si fegyelem javításával, az ellenőrzések növelésével, a káros, pazarló 

adókedvezmények, kiskapuk és visszaélések szűkítésével és mindenekelőtt 

kiszámítható, józan gazdaságpolitikával akarjuk elérni. Ennek kiemelt 

területe a nyereség jelenleg nem szankcionált eltitkolásának, szürke

gazdaságba terelésének visszaszorítása. 

A FoglAlkoztAtási költség csökkenése minimálbér esetén

közteher 
kedvezmény

közteher kedvezmény

50%

33 100%

foglalkoztatásiköltség-csökkenés

foglalkoztatásiköltség-csökkenés

11.1% 

22.2% 

leghátrányosAbb kistérség
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Magyarország eddig is a vállalatokat alacsony kulccsal adóztató uniós 

tagállamok közé tartozott. A további lefelé tartó adóversenyben nem 

szabad részt vennünk, mert ennek ára a társadalmat sújtó megszorítások 

sora. A bölcs cégvezetők is többre értékelik a jó gazdasági környezetet, 

anyagi és emberi infrastruktúrát, mint az alacsony adókulcsokat. Ezért 

szükségesnek látjuk a jelenlegi 500 milliósról az eredeti, 50 millió Ftra 

visszaállítani a kedvezményes társaságiadókulcs igénybevételének 

határát. Ettől legalább 5060 milliárd Ft többletbevételre számítunk. 

A társaságiadókulcs leszállítása nem segítette érdemben a vállal kozá

sokat, miközben a költségvetés érzékeny veszteséget szenvedett emiatt, 

ami közvetlen oka a Fidesz pénzbehajtó politikájának.

A társaságiadókedvezmények jelenlegi pazarló és káros rendszere is 

felülvizsgálandó: elsősorban az egyedi döntésen alapuló, nagyberu há zá

sokra adott kedvezmények, valamint a látványsportok támogatására adott 

(2011ben 33 milliárdos!) adókedvezmény.

A szürkegazdaság kifehérítésének egyik fontos eszköze az egyszerű sí

tett vállalkozói adó (EVA), amely az alacsony anyag és személyi költ  séggel 

működő, jellemzően szolgáltatást nyújtó, magas szellemi hozzáadott ér

té ket produkáló mikro és kisvállalkozások számára nyújtott 2011ig 

megfelelő adózási formát. Ezt a kétségkívül egyedi adónemet meg akar

juk tartani, mert a korábbi évek tapasztalatai alapján bizonyítható az EVA 

nemzetgazdasági és társadalmi hasznossága. További indok a megtartása 

mellett, hogy fontosnak tartjuk elkerülni a számlagyárak újbóli felfutását, 

a szürkegazdaság bővülését; ráadásul az EVA jól tervezhető költségvetési 

bevétellel járult hozzá a közteherviseléshez. 
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Az LMP ezért nem támogatja a Fidesz által 2012ben hatályba léptetett, 

addigi EVAkulcs emelését: a jelenlegi magas, 37%os adókulcsot felül 

kell vizsgálni a visszalépők aránya és a befolyt adóbevétel mértékének 

ismeretében. Felmerülhet továbbá az EVA progresszív adóvá alakítása is.

A kiszámítható adókörnyezet megteremtése érdekében visszaállítanánk 

a pénzügyi stabilitási törvény mindössze 30 napig hatályban lévő ren

delkezését az év közbeni adókivetés tilalmáról és a 60, ill. 180 nap fel

készü lési időről. Megvalósítanánk antikorrupciós törvénycsomagunkat, 

hogy a tisz tességes vállalkozások semmiféle hátrányt ne szenvedjenek 

a versenyben.

A tárAságiAdó-változások nyertesei és vesztesei

gyár

 evA-emelés 
miatt zárvA!

villAnyszerelő
műhely



mennyibe kerül neked orbán viktor?

14

5. Az orbán-Adók felszámolásávAl csökkenthetők  
A megélhetés költségei!

A költségvetési hiány tartásához sajnos szükség van további bevé te lekre, 

de nem szükségszerű, hogy ezek széles tömegeket érin tő sarcok legyenek! 

Orbán Viktor és Matolcsy György újabb adói min den magyar háztartást 

súlyosan érintenek. Az LMP ehelyett a társadalomnak való károkozást, az 

energiapazarlást, a pénzügyi spekulációt adóztatná és a fölösleges kiadá

sokon spórolna.

"orbán-mAtolcsy" Adók
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biztosítási adó: pénzbehajtás helyett célzott terheket!

A baleseti adó mellett még lehetett érveket felhozni, a kapcsolódó tb

kiadásokat vagy a mentési munkálatok megtérítését. A vagyon és baleset

biztosítások terhelése azonban indokolatlan. Magyarországon nagyon 

alacsony a biztosítottság mértéke, az új adó miatt ez tovább csökkenhet. 

Egy baleset vagy bűncselekmény anyagilag is tönkretehet egy családot 

vagy vállalkozást; a mezőgazdaságban szinte minden évben gondot okoz a 

jégverés, árvíz vagy aszály miatt károsult gazdák kártérítése.

rezsiadó helyett energiatakarékosságot!

A közműcégek magasabb társasági adója beépül a rezsiszámlába, így 

min den magyar családot évi tízezres nagyságrendű teherrel sújt. Csök

ken   ti a sokszor önkormányzati tulajdonban lévő közműcégek nyere sé   

gét is, így további, helyi szintű megszorításokat eredményezhet. A rezsi

költségek emelése helyett az LMP hatékonyabb energiafelhasz ná lást és 

csökkenő rezsiköltséget eredményező felújítási programokat javasol. 

Ezt a rendelkezésre álló, de a kormányzati tétlenkedés és ügyet lenség 

miatt veszni látszó uniós pénzekből lehetne finanszírozni – a mainál egy 

nagyságrenddel nagyobb, százmilliárdos tételben.

sárgacsekk-adó helyett spekulációs adót!

A pénzügyi tranzakciós adó minden átutalást, pénzfelvételt és csekkes 

befizetést sújt, válogatás nélkül. A lakosságot és a vállalkozásokat terheli, 

éves szinten tízezres kiadást jelent családonként és erősen rontja a gaz

daság versenyképességét is. Az új adó összesen több száz milliárdos 

ter het jelent, hatásait (és pontos bevételeit) a kormány sem tudja (vagy 

akarja) felbecsülni.
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Az LMP szerint ehelyett az Európaszerte egyre inkább támogatott spe

kulációs adót (Tobinadót) kellene kivetni a – pénzpiaci, áru és érték pa

pírpiaci – tranzakciókra. Ez fokozná a piacok stabilitását, csökkentve a 

forró pénzek áramlását, a spekulációs célú pénzmozgásokat. A spekulá

ciós adóból a sárgacsekkadóhoz hasonló mértékű bevétel származhat,  

és egyúttal csökkentheti a magyar gazdaság sérülékenységét.

 

telefonadó helyett ejtsük az állami mobilcéget!

A magyar telekommunikációs szolgáltatások árszintje európai össze

hasonlításban is nagyon magas, ami versenyképesség és életszínvonal

csökkentő tényező – Orbán Viktor mégis újabb terhet rak erre a szektorra. 

Az új adó havonta, családonként többezres tétel lehet, ráadásul a szegé

nyebbek terheit növeli nagyobb arányban.

Az újabb pénzbehajtás helyett elegendő lenne, ha a kormány letenne 

az állami mobilszolgáltató létrehozásának tervéről. A negyedik mobil

frekvencia eladásán 50–70 milliárd forintot bukott a költségvetés, a szük

séges beruházások további 150–200 milliárd forintba kerülnek majd. Ebből 

45 évig lehetne fedezni a telefonadóból várt bevételt.
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6. Útdíj, dugódíj, zöldAdók: jót s jól!

A Fidesz néhány dologban megfogadni látszik az LMP javaslatait. 

A tehergépjárművek útdíja vagy a budapesti behajtási díj értelme és 

lé nyege azonban elsikkadt a fideszes kivitelezés során. Nem maradt 

be  lőle más, mint a költségvetési bevételek növelésének szándéka. 

A kormány terveivel ellentétben az útdíjat minden útra ki kellene vetni, 

nem csak az autópályákra és néhány fő közlekedési útra, hiszen csak így 

kerülhető el, hogy kamionok tömegei a településeken keresztül vezető 

utakra zúduljanak. A dugódíjat sem a jelenlegi tervek szerint kellene be

vezetni, hiszen az a városközpont szélén elviselhetetlen dugókat és par

kolási gondokat okozna.

Az útdíj, a dugódíj és a további, LMP által javasolt zöldadók célja nem 

elsősorban a bevételek növelése, hanem hosszú távon a gazdasági ver

senyelőny, az élhető, egészséges környezet és a társadalmi biztonság 

megteremtése.

Ennek érdekében megadóztatnánk a legnagyobb környezetterhelést oko  

zó, az egészségre leginkább veszélyes tevékenységeket: a tehergép ko csik 

úthasználata mellett például a „legális környezetszennyezést”, vagyis 

a káros anyagok kibocsátására adott egyedi határértékeket kihasználó 

üze meket, vagy a rákkeltő, magzatkárosító, genetikai károsodást oko

zó, a vizet és a talajt megmérgező szennyezőanyagok előállítását. Ez 

utób bi tízmilliárd forinttal járulhat hozzá a költségvetés bevételeihez, 

forrást teremtve az egészségügyi és környezeti károk felszámolására; a 

kibocsátókat pedig technológiaváltásra kényszerítené és így csökkente né 

az egészségünket fenyegető hatásokat.
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A zöldadókat azonban csak ökológiai adóreform keretében érdemes 

kiterjeszteni, ahol a mérleg másik serpenyőjében a munka alacsonyabb 

terhelése van. Így lehet egyszerre élhetőbb környezetet és több mun

kahelyet teremteni!

***

Az LMP által javasolt adóátrendezés költségvetési hatásainak összegzése 

világossá teszi, hogy a javasolt módosítások megvalósíthatóak a költ

ségvetési hiánycél veszélyeztetése nélkül.

egyenlegrontó-egyenlegjAvító tételek
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