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előszó a zöld fordulat programjához

előszó a zöld fordulat programjához
Magyarország alapjaiban változott meg a Fidesz–KDNP-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. A társadalmi egyenlőtlenségek nőttek, az adó- és támogatási
rendszer igazságtalanabbá vált, a környezetvédelem intézményrendszerét szétverték. A társadalom és a továbbra is recesszió közeli állapotban lévő gazdaság
mellett pedig a jogállam és az alkotmányosság is súlyos károsodást szenvedett.
Annak érdekében, hogy e károsodás ne váljon maradandóvá, Zöld Fordulatra:
tisztességes munkalehetőségekre és tiszta levegőre van szükség.
Immár hagyománnyá vált, hogy az LMP átfogó keretben tárja az ország polgárai elé, hogyan módosítaná a következő évre szóló adó- és költségvetési törvényeket. Idei költségvetési alternatívánk a foglalkoztatásban kialakult drámai
helyzetre tekintettel elsősorban a munkahelyteremtés lehetőségeit kutatja. Ez
pedig nem valósulhat meg másként, mint az adó- és támogatási rendszerek
radikális átalakításával: a munkahelyteremtés mellett az élhető környezetet
eredményező ökológiai adóreformmal, valamint az igazságos Magyarország
megteremtését szolgáló, oktatási és egészségügyi programokkal. A Munkát,
levegőt! program természetesen e témák mellett számos fontos területtel
kapcsolatban világossá teszi a Fidesz-kormánnyal szemben az LMP által kívánt
alternatívát. Így a T. Olvasó részletes javaslatokat találhat e füzetben a családok védelmétől a közösségi rendőrségen át a helyi gazdaság támogatásáig.

munkát, levegőt !
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által az őszi közpolitikai vitákra való felkészülés keretében végzett munka legfontosabb eredményeit. Emellett 2011 szeptembere és októbere a lehető legszé-

az alternatív költségvetés
célja és alapelvei

lesebb társadalmi egyeztetések időszaka, melynek során különböző fórumokat,

Az LMP országgyűlési frakciójának egyik legfontosabb feladata, hogy az éves

így beszélgetéseket, konferenciákat és kampányokat szervezünk, ahol megvitat-

adó- és költségvetési törvényekről szakmailag megalapozott és politikai érte-

hatjuk a javaslatokat. Ennyiben jelen költségvetési alternatívánk leginkább egy

lemben legitim véleményt fogalmazzon meg. E vélemény ezt követően a képvise-

vitaindító szövegnek tekinthető: várjuk hozzá a választópolgárok, szakszerveze-

lők vezérszónoki beszédeinek és a benyújtásra kerülő módosító indítványoknak

tek, civil szervezetek, munkaadók és munkavállalók hozzászólásait, hogy az őszi

is alapjául szolgál. Ebből adódóan az alternatív költségvetési koncepció megfo-

adó- és költségvetési vitákban az Önök véleményét is képviselhessük.

galmazása nem öncélú szakmai gyakorlat, hanem a parlamenti munka elkerül-
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A kiadvány összefoglalja az LMP frakciója, tagjai, szimpatizánsai és szakértői

hetetlen velejárója.
Üdvözlettel,

Azért, hogy a Parlament falai között képviselendő álláspontról az LMP tagsága és
választott testületei véleményt tudjanak formálni, az alternatív költségvetési javaslat koncepcióját – a tavalyi évhez hasonlóan – belső vitára és civil egyeztetésre
bocsátjuk. Ez a legfontosabb garanciája annak, hogy széles körben megvitatott és
szakmailag vállalható álláspontot képviseljen a frakció a parlamenti vitában.
E szakmai füzet mindemellett a politikai kommunikáció alapjául is szolgál. Az

Schiffer András, 		
az lmp frakcióvezetője

Scheiring Gábor,
az lmp gazdasági kabinete vezetője

őszi időszak legfontosabb politikai üzeneteinek megfogalmazásához az adótörvényekről és a költségvetési törvényről kialakított álláspont nélkülözhetetlen.
Ehhez kapcsolódóan egy országjáró kampányt is szervezünk, melyhez kapcsolódva az anyagból egy néhány oldalas kivonatot nagy példányszámban eljuttatunk a választókhoz is.
A 2010-es alternatív költségvetési koncepcióhoz képest („Fenntarthatóság és
szolidaritás – Egy ökopolitikai költségvetési alternatíva”) a jelen szöveg legfontosabb újdonsága, hogy ún. programalapú költségvetési szerkezetet követ.
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Ennek lényege, hogy a költségvetési bevételi és kiadási tételeket az elmúlt húsz

A füzet fejezetei a bevezető részek után (azaz a Ökológiai adóreform és szolidáris

év gyakorlatától eltérően nem a meglévő intézményi struktúra szerint mutat-

közteherviselése címűtől a Kiút a hitelválság című fejezetekben) ezeket a prog-

ja be, hanem költségvetési programokat határoz meg, melyek egyértelmű és

ramokat mutatják be. Ennyiben javaslatunk szerkezete alapvetően eltér a min-

akár számszerűsíthető közpolitikai célok köré rendezik az éves pénzügyi tervet.

denkori kormányok által használt rendszertől, amely a költségvetés fejezeteit a

A programok számos közpolitikai prioritást tartalmaznak, melyeket tematikus

meglévő minisztériumi struktúrához és egyéb intézményekhez igazítja. A prog-

rendben mutatunk be. A 2012-re javasolt programstruktúra az 1. táblán látható.

ramalapú költségvetés-készítés egyik nagy előnye a rugalmassága. Lehetőséget
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biztosít többek között az éppen aktuális válsághelyzetekre adható különböző le1.tábla – Az LMP alternatív költségvetési javaslatának programjai

hetséges válaszok költségvetési következményeinek áttekintésére, amire példa
a Zöldebb állam, zöldebb ország című fejezet, amely a Magyarországon kialakult

Program

Közpolitikai területek

1.

Ökológiai adóreform és szolidáris
közteherviselés

Adók és járulékok

2.

Zöld munkahelyteremtés és közösségi
gazdaságfejlesztés

Gazdaság- és
foglalkoztatáspolitika

3.

A kicsi szép – Helyi gazdaság- és
vállalkozásfejlesztés

Gazdaságpolitika és
vidékfejlesztés

4.

Igazságos Magyarország

Oktatás, területfejlesztés

5.

Élhető Magyarország

Egészségügy, lakhatás,
közösségek

6.

Biztonságos Magyarország

Rendészet és
igazságszolgáltatás

azaz megvizsgáljuk a költségvetést a nők szempontjából (gender budgeting) is.

7.

Zöldebb állam, zöldebb ország

Energia, közlekedés, környezet

oritás a Megbecsült közszolgálat címet viselő, amely a különböző fejezetekben

8.

Autonóm közösségek, átlátható állam

Államreform, önkormányzatok

9.

Kiút a hitelválságból

Pénzügyek, lakhatás,
önkormányzatok

Forrás: saját gyűjtés

általános hitelezési válság kezelésének lehetőségeit méri fel. Az átláthatóságot
szolgálja az is, hogy minden fejezet szerkezete ugyanazt a sémát követi: bemutatja, melyek a program legfontosabb céljai, milyen eszközöket használna ezek
elérésére, illetve – a fiskális felelősség elvének megfelelően –, hogy milyen forrásból finanszírozná, ha a javaslat a költségvetési egyenleg romlásával járna.
További előnye a programalapú szerkezetnek, hogy világosan megjeleníthetővé teszi a több fejezeten átívelő horizontális szempontokat. Kísérleti jelleggel
a kész koncepciót idén a nemi esélyegyenlőség szempontjából is elemezzük –
Hasonló – bár egyelőre külön elemzésben meg nem jelenített – horizontális pritalálható béremelési vagy valorizációs javaslatokat teszi könnyen áttekinthetővé. Összességében a programalapú szerkezet világosabbá teszi a közpolitikai
célok és az elérésükre felhasznált pénzügyi eszközök közötti kapcsolatot, ami
az állampolgárok számára könnyebben értelmezhető beszámolási rendet eredményez, mely az őket igazán érdeklő problémákból és nem az államigazgatás
igényeiből vagy berögződéseiből indul ki.
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Az LMP költségvetési javaslata fenntartható, mert felelős és a választókat nem

Ezekből az alapelvekből következően javaslataink összeállítása során

kezeli gyermekként. Nem tesz betarthatatlan ígéreteket, és nem ajánl szakma-

arra törekedtünk, hogy összköltségvetési szinten csak hiánysemleges

ilag megalapozatlan változtatásokat. Ennek az elvnek az érvényesítése érdeké-

átrendezéseket javasoljunk. Nem teszünk megalapozatlan ígéreteket,

ben az alábbi szabályokat alkalmaztuk a költségvetési javaslat elkészítése során:

így például csak olyan adócsökkentést javaslunk, amelyet más adóne-
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men egyidejű adónövelés ellentételez.
A jövő generációk védelme, az ország eladósodásának megállítása csak
a fiskális felelősség egyértelmű prioritásként való meghatározása mellett

A jelenlegi újraelosztási szint mellett lehetséges igazságosabb, fenn-

lehetséges. Ennek megfelelően javaslatunk kulcseleme a költségvetési

tarthatóbb és befogadóbb országot teremteni. Ez azonban nem zárja

hiány szinten tartása, ami azt jelenti, hogy elfogadjuk a kormány költ-

ki, hogy kiemelten indokolt esetekben egyszerre emeljük a bázishoz

ségvetési javaslatában szereplő hivatalos hiánycélt, amennyiben az nem

képest a kiadási és a bevételi szintet (a bevételi szint növelése nélküli

haladja meg a GDP 3 százalékát. Ha a kormány ennél nagyobb hiányt irá-

kiadásokat a fenti hiányszabály tiltja).

nyoz elő költségvetési javaslatában, az LMP a vonatkozó maastrichti kritériumnak megfelelő 3 százalékos GDP-arányos hiányra tesz javaslatot.

A bázisév a 2011-es költségvetési év (egész pontosan: a 2010 végén elfogadott eredeti költségvetési törvény – az idei módosítások nélkül). A

Az LMP ehhez kapcsolódóan – elsősorban a generációk közötti igaz-

technikai kivetítés elvét alkalmazva a kiadási oldalon nem kalkuláltunk

ságosság szempontjait szem előtt tartva – elfogadja, hogy a reál-GDP

az új kormány már ismert, a bázisévhez képest mindenképpen változást

jövőre várható növekedési többlete nyomán keletkező bevételeket el-

jelentő intézkedéseivel (még ha néhány helyen ki is tértünk a várható vál-

sődlegesen a deficitmutató javítására használjuk fel.

tozásokra). A bevételi oldalon figyelembe vettük a több évre szóló adóváltoztatásokat (így például a szuperbruttó szja-alap tervezett kivezetését).
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A bázisévhez képest várható külső hatások (például az adósságfinanszírozási teher vagy a külföldi növekedés) változásaira a szöveges értéke-

reformjavaslatok és költségvetési
prioritások

annyiban befolyásolják, hogy tavalyi javaslatunkhoz hasonlóan idén is

A Zöld Fordulat programjának középpontjában a munkahelyteremtés és az él-

stabilitási tartalék képzését javasoljuk a költségvetésben.

hető Magyarország megteremtésének gondolata áll. A Munkát, levegőt! cím

reformjavaslatok és költségvetési prioritások

lésben reflektálunk. Ezek fő számainkat – bizonytalanságuk okán – csak

egyben a legfontosabb költségvetési átrendezési területeket is meghatározza.
Az egyszerűség kedvéért 4 százalékos inflációval számoltunk, azaz ahol

A munkahelyteremtés beindítása érdekében mind a bevételi, mind a kiadási

például bérbefagyasztást irányoztunk elő, ott a 4 százalékos inflációs

oldalon drasztikus változtatásokra van szükség. Bevételi oldalon egy általános

rés – pontosan tervezett bevételi oldal mellett – a bázisévhez képest

2 százalékpontos munkavállalói és a leghátrányosabb helyzetű térségekre és

forrástöbbletet eredményez.

társadalmi csoportokra célzott radikális járulékcsökkentés hozza helyzetbe a
munkaadókat. Ezek mellett a zöld munkahelyteremtést speciálisan két új nagy

Az uniós forrásokhoz hozzáadandó önrész fedezetéül szolgáló költ-

állami alap segítené, a Zöld Beruházási Alap és a Közösségi Gazdaságfejlesz-

ségvetési kiadásokat a vonatkozó szerződéses kötelezettségek miatt

tési Alap, melyek meglévő és új forrásokra is támaszkodva jönnének létre. A

jelentős részben adottnak vettük. Ezzel párhuzamosan megkezdtük az

helyi gazdaságot és élelmiszeripart segíti a zöldség-gyümölcs áfájának csök-

aktuális tervezési ciklusban még rendelkezésre álló pályázati források

kentése és számos kisebb intézkedés, melyeket A kicsi szép fejezetben foglal-

felmérését. E mini-átvilágítás fényében az ősz folyamán ezen a téren is

tunk össze.

konkrét javaslatokat fogalmazhatunk meg.
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A közvetlen foglalkoztatás támogatása mellett a jövőbe történő befektetésnek

2. tábla – A Zöld Fordulat legnagyobb tételei a költségvetésben

Egyenlegjavító tételek

Mrd
Ft

Egyenlegrontó tételek

Mrd
Ft

Vagyonosodási vizsgálatok bővítése,
ill. automatizálása

30

Pedagógus bérpótlékok,
mentorok, védőnők, szociális
munkások

40

Tőkejövedelmek adójának 16%-ról
20%-ra történő emelése

6

Felsőoktatási
kapacitásbővítés

5

Jövedéki adó (dohány, alkohol,
gázolaj), szerencsejáték

60

Óvodai és bölcsődei
kapacitásbővítés, családi
napközik

20

Örökösödési adó és ajándékozási
illeték visszaállítása

2

Foglalkoztatás: mobilitás,
felnőttképzés

15

A gyerekszám arányában növekvő
családi adókedvezmény
„arányosítása”

50

A családi pótlék elmaradt
valorizálásának pótlása

50

Hátrányos helyzetű
kistérségek, önkormányzati
céltámogatások

25

ne be az LMP az oktatásba, az egészségügybe és a szociális ellátórendszerbe –
a további forráskivonás tilalma mellett. Szükséges a 2010 közepe óta gyorsított
ütemben leépített állami szervek megerősítése is, a rendőrségtől a környezetvédelmi hatóságokig. Minderre a fedezetet az ökoadók és a tőkejövedelmeket
terhelő elvonások növelése, illetve a szükségtelen adókedvezmények és kiadási tételek megvágása adja. Ezek mellett számos zárt rendszerű átalakításra is
javaslatot teszünk, melyek közül kiemelkedik a bankadó részlegesen leírhatóvá tétele a Nemzeti Ingatlanalap és Bérlakásrendszer létrehozása érdekében.
Az így meghatározott főbb programok számos kisebb tételből állnak össze, melyek
összességében bő 1500 milliárd forintos átrendezést jelentenek a központi költségvetésben. Tekintettel arra, hogy a magyar büdzsében hagyományosan nagy az
ún. determinációk (a jogszabályi vagy más okokból mozdíthatatlan tételek) aránya,
ezért ez radikális, a kiadási főösszeg 10 százalékát is meghaladó átrendezésnek
pedig a vonatkozó költségvetési programok fejezetében található.
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20

Népegészségügy (szűrés,
oltás) és környezetegészségügy

30

Kereskedelmi gázolajár
megszüntetése

20

Közösségépítés, civilek
támogatása

20

Agroüzemanyag jövedékiadókedvezménye eltörlése

2

Egészségügyi bérfejlesztés
(pl. háziorvosok)

40

Gépjárműadózás átfogó reformja

50

Lakhatás, díjjárulékosok

10

Élhető Magyarország

felel meg. A részleteket a 2. tábla tartalmazza, az egyes tételek részletes kifejtése

Vénynélküli gyógyszerek 5%-os áfa
kulcsának kivezetése

Igazságos Magyarország

reformjavaslatok és költségvetési prioritások

ban. Ennek megfelelően mintegy 200 milliárd forintos nagyságrendben fektet-

reformjavaslatok és költségvetési prioritások

szintén alapelemnek kell lennie egy komplex munkahelyteremtési program-

munkát, levegőt !
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Zöld munkahelyteremtés
Zöld Beruházási Alap

Közösségi
gazdaságprogram

reformjavaslatok és költségvetési prioritások

Egyenlegjavító tételek

Mrd
Ft

Egyenlegrontó tételek

Mrd
Ft

Környezetterhelési díjemelés és
lerakási adó)

20

Általános 2%-os munkavállalói
eü-járulékcsökkentés

154

ökológiai adóreform és szolidáris
közteherviselés

Többkulcsos szja

188

38

a program célkitűzései

Használatarányos útdíj

60

116

Az Ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés program egy éven belül elérni

A Fidesz 0,5%-os
nyugdíjjárulék-emelésének
eltörlése
Teljes járulékelengedés a
leghátrányosabb
térségekben/csoportoknak
5%-os áfa: zöldség, gyümölcs

40

40

Közösségi gazdfejl. alap
(visszapótlás)

60

TA-sávhatár visszaállítása és
kedvezménykivezetések

68

A Munkaerőpiac Alapból 2011ben kivett összeg visszapótlása

30

Kereskedelmi szálláshelyek 18%-os
áfakulcsának kivezetése

8

NFM felülről nyitott befektetési
célelőirányzat

12

Társasági adókedvezmény

20

Cégautó magáncélú használatának
szigorítása

30

Zöld Beruházási Alap

70

CO2- kvóta értékesítése

50

Repjegy adó

10

Luxuskiadások csökkentése
(stadionok, kormányzati
kommunikáció stb.)

57

Egyenlegjavítás összesen

783

Egyenlegromlás összesen

783

Költségvetési hatás

0

Teljes átrendezés

1566

MOL részvénypakett részleges
értékesítése

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

az lmp költségvetési koncepciója

az lmp költségvetési koncepciója

kívánt célkitűzései a következők:
A munkahelyteremtést támogató közteherviselési rendszer;
Az adófizetői bázis szélesítése;
A tőkejövedelmek és a vagyon fokozottabb adóztatása;
A környezetterhelés fokozottabb adóztatása.

a munka adóztatása
Az LMP szerint a legfontosabb adóalapok közül a munkát terhelő elvonások
szintje és szerkezete jelenti a magyar gazdaság fejlődésének legfőbb akadályát.
A Fidesz–KDNP-kormány jól érzékelte, hogy valamit tenni kell a munkaterhelés – a fokozatos járulékcsökkentések ellen ére – kiugróan magas szintjével,

Forrás:saját gyűjtés

a hibás gazdaságstratégia ugyanakkor előre látható módon rossz recepteket
szült. Az egykulcsos adórendszerre való áttérés ahelyett, hogy a munkaerőpiacról kiszorult, alacsonyan képzett rétegek számára könnyítette volna meg
a munkába állást, elsősorban a jövedelmi spektrum tetején okozott érezhető
tehercsökkenést. A munkahelyteremtés teljes leállásához emellett hozzájárult a munkavállalói járulékok 0,5 százalékpontos emelése is. A Matolcsy-féle
gazdaságpolitika így csírájában fojtotta el a növekedést, és ezáltal a kormány
manőverezési lehetőségét az európai válságidőszak során.
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Összességében számításaink szerint így az alsó két jövedelmi ötöd nettó bére

Ezzel párhuzamosan javaslatot teszünk egy új szja-táblára is, amely közvetlenül

stagnált vagy kismértékben csökkent (ami reálértéken egyértelmű csökkenés),

összehasonlítható a kormány tervezetével. Ennek megfelelően javaslatainkat a

miközben 2009 és 2011 között a legfelső ötöd havi nettó bére 45 ezer forinttal nőtt

2012-re meghatározott adóalapon (ún. félszuperbruttó) mutatjuk be. Az Orbán/

az adóváltozások miatt, minden más tényezőt adottnak véve. Az LMP számára e

Matolcsy-féle reformok megváltoztatták azt a bázist, amelyhez képest alternatí-

tendenciák elfogadhatatlanok; velük szemben a költségvetési hiányt nem érintő

vát kell megfogalmazni. Az egykulcsos adó kivezetésének az szja-tábla minden

alternatívacsomagot fogalmaztunk meg. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók

paraméterére ható következményei vannak, miközben a kormány reformja je-

és a munkaadók számára nem önmagában az szja-tábla vagy a járulékok mér-

lentős családi adókedvezményt is eredményezett a személyi jövedelemadózási

téke a lényeges kérdés, a munkát terhelő két fő elvonástípust egységes szerke-

rendszer megtartása mellett.

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

zöld fordulat
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zetben kezeljük. A munkavállalók szempontjából így a nettó bérre, a munkaadók
szempontjából a teljes munkaerőköltségre eső állami elvonások arányára össz-

Kezdve ez utóbbival, a bevezetett kedvezmény teljes megszüntetését nem támo-

pontosítottunk, mint valóban releváns mutatókra.

gatjuk, indokolt ugyanakkor a kedvezmények átcsoportosítása a jogosultak egyes
csoportjai között azzal, hogy mintegy 50 milliárd forintot (a kedvezmény értéké-

Az LMP a 2010-es választási programja alapján nyolcéves program keretében

nek kevesebb, mint harmadát) a családi pótlék valorizálására fordítanánk. Ekkor

évi 125 milliárd forinttal csökkentette volna a munkára nehezedő adó- és járu-

számításaink szerint 6 ezer forint körül alakul az a kedvezmény, amelyet minden

lékterhelést. E javaslat középpontjában azonnali, 5 százalékpontos járulékteher-

gyerek után egyenlő mértékben lehetne érvényesíteni. Ebből is látszik, hogy a gye-

enyhítés állt. A költségvetés bevételi szerkezetének átrendezése és az átrende-

rekszám szerinti progresszivitást kiszűrnénk a kedvezményből, mivel ez jelenleg

zés legalább két ciklusra kiterjedő fokozatos megvalósítása továbbra is fontos

extrém mértékben torzít a tehetősebb sokgyermekesek javára, miközben a sze-

célkitűzésünk, a járulékcsökkentés lehetséges mértéke ugyanakkor erőteljesen

gény családok a három gyermeknél radikálisan megugró kedvezményt nem tudják

függ legalább három – egymással is összefüggő – tényezőtől: a gazdasági nö-

igénybe venni, hiszen ehhez 600 ezer Ft-os bruttó fizetés lenne szükséges.

vekedéstől, az ökoadók emelésének lehetséges ütemétől, illetve az LMP által
javasolt más programok költségigényétől. Olyan fokozatos járulékcsökkentési
programra teszünk javaslatot, amely megfelel mindezeknek a feltételeknek.
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Szolidáris és átlátható szja-rendszer

zöld fordulat
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A kismértékű költségvetési mozgástér miatt nincs lehetőség érdemi mértékű, 2

Az imént meghatározott feltételek mellett átfogó szja- és járulékreformra te-

költeni”, ahol annak a legnagyobb a hatása: a mélyszegénységben élőknél (a ro-

szünk javaslatot. Ennek során a lehető legközérthetőbben mutatjuk be a komplex

mák többsége ide tartozik), valamint olyan térségeknél, amelyek szó szerint lesza-

elvonási rendszert. A két kiemelt mutató a nettó bérek és a teljes munkaerőkölt-

kadnak az országról a tömeges és tartós munkanélküliség miatt. A munkavállalók

ség (és ezek eloszlása jövedelmi kategóriák szerint). A nettó bérek elsősorban a

alkalmazásának legfőbb követelménye, hogy „kitermelje” a bérköltségét. Ez az

társadalmi újraelosztás szempontjából fontosak, míg a teljes munkaerőköltség-

alacsony végzettségűek esetében (akiknek alacsony a termelékenységük), illetve

re eső állami elvonás a munkaadói döntéseket befolyásolja. Mindemellett tekin-

azokban a térségekben, ahol ők koncentrálódnak (és az infrastruktúra is rossz),

tettel kell lenni a javaslatok költségvetési hatására is (például milyen hatékony-

gyakran nem biztosított. Mindennek megfelelően a második kulcs helyreállítását

sággal beszedhető adónemekkel helyettesítenénk az e szempontból relatíve jól

radikális, de célzott járulékcsökkentésre használnánk:

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

százalékpontosnál nagyobb járulékcsökkentésre. A többletbevételt így ott kell „el-

viselkedő járulékokat).
A leghátrányosabb helyzetű 33 kistérségben elengedjük 3 évre a legfelAz LMP javaslata megfelel a fenti alapvető elvárásoknak: gondoskodik az általa

jebb szakmunkás végzettséggel rendelkezők után a közterhek 50%-át,

okozott költségvetési hiánytöbblet pótlásáról és egyértelműen a munkaterhelés

illetve a legfeljebb 8 általánost végzettek után a közterhek 100%-át;

átlagos szintjének csökkenésével jár. Ez utóbbi ugyanakkor természetesen nem
jelenti azt, hogy egyes közgazdasági szempontból kevésbé fontos mutatók (pél-

Az ország egészében bevezetjük a „Start” kártyát, mellyel az első év-

dául a bruttó bérekre rakódó közterhek) egyes jövedelemcsoportokban (például

ben a munkáltatók mentesülnek a közterhek megfizetése alól minden

a felső ötödben) ne emelkedhetnének. Mindezek fényében az szja- és járulékre-

olyan munkavállaló után, aki legfeljebb 8 általánost végzett, míg a má-

formra vonatkozóan félszuperbruttó-alap mellett 16, 36 és 40 százalékos kulcsra

sodikban összesen 15 százalékos a kötelezettség.

teszünk javaslatot az adójóváírás 2011-es rendszerének megtartása mellett (ami
gyakorlatilag negyedik kulcsnak felelne meg). Az alsó sávhatár félszuperbruttó-

A javaslatcsomag költségvetési hatására pontos becslésünk nincs, de hozzáve-

alap mellett 3,5 millió forint, a felső a nyugdíjplafon fölött, 7 millió forint lenne.

tőlegesen 90–110 milliárd forint körül lehet, melyből a nagyobb tétel a Start a

A 2011-es 1000 milliárd forintra becsült szja-bevétel így számításaink szerint

maga 70–80 milliárdjával. Ezenkívül visszavennénk a Fidesz 0,5 százalékpontos

188 milliárd forinttal bővülhetne, melyet 100 százalékban járulékcsökkentésre

járulékemelését (38 milliárd). A program így még konzervatív becslések mellett

fordítanánk.

is fedezhető a felső kulcs visszaállításából, melyen felül minden további növekményt az általános munkavállalói járulékcsökkentésre kell fordítani, hogy csökkenhessen a munkaterhelés.
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Az így meghatározott szja- és járulékreform hatását mutatja a 3. tábla a nettó

Az 1. és 2. ábra alapján egyértelműen látszik, hogy mind a nettó bérek, mind a

bérek és a munkaterhelés szempontjából.

munkaterhelés szempontjából sokkal kedvezőbb az LMP javaslata a bérből élők
legalább 80 százaléka számára, miközben a járulékcsökkentés nyomán a felső
ötöd sem jár jelentősen rosszabbul, különösen, ha a 2009-2010-es szintekkel

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés
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3. tábla – Az LMP munkaterhelés-reformja összehasonlító szerkezetben

hasonlítjuk össze az adatokat.
Jövedelmi
ötödök

LMP 2012

Fidesz 2011

Bajnai 2010

Gyurcsány 2009

1. ábra – Az LMP és a Fidesz szja-táblája és járulékszintje nyomán előálló nettó bérek

Átlag havi nettó bér, ezer forint
1

27

26

26

26

2

65

60

61

61

3

90

82

82

81

4

130

113

115

108

5

263

258

232

214

Adóék (átlagos teljes közteher/átlagos bérköltség
1

33%

47%

35%

38%

2

33%

46%

37%

40%

3

35%

46%

41%

44%

4

38%

47%

45%

50%

5
48%
Forrás:saját gyűjtés

47%

55%

59%

Forrás: saját számítás

Forrás:saját gyűjtés
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2. ábra – Az LMP és a Fidesz szja-táblája és járulékszintje nyomán előálló adóék
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a tőkejövedelmek és a vagyon adóztatása

a teljes bérköltségre vetítve
Magyarországon a tőke jövedelmeinek adói közé számít a vállalkozások nyeökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

reségadója (társasági adó), amely a tőkejövedelmek adóterhének döntő részét
teszi ki, valamint a „klasszikus” tőkejövedelem-adók, mint a befektetések árfolyamnyereségének és osztalékának adója, illetve a banki betétek kamatadója.
Magyarországon a tőke jövedelmeinek összes adója a GDP mindössze 4,7 százalékát teszi ki, ami a 6. legalacsonyabb adóterhelést jelenti az Európai Unió 27
tagországa közül, ahol átlagosan a GDP 7,9 százalékának megfelelő költségvetési bevétel származik hasonló adókból. Kirívóan alacsony (gyakorlatilag nem
létező) a felhalmozott tőke, azaz a vagyon adóztatásának bevétele.
4. tábla – Adóbevétel a GDP százalékában, 2009
Magyarország

Lengyelország

EU-27

A tőkét terhelő adók összesen

4,7

8,2

7,9

Az üzleti jövedelem és a tőkejövedelem adói

3,4

6,4

5,3

Vállalkozások jövedelmeinek adója

2,3

2,3

2,3

A lakosság jövedelmeinek adója

0,4

0,3

0,9

Az önfoglalkoztatottak jövedelmeinek adója
(beleértve a TB-járulékot is)

0,6

3,8

2,0

A felhalmozott tőke adói/vagyonadók

0,6

1,8

2,6

Forrás: saját számítás

Forrás: EUROSTAT – Taxation trends in the European Union, 2011
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a gazdasági társaságok által fizetett adók

Ha a vállalkozások jövedelmének implicit adókulcsát nézzük, az Magyarországon 19,1 százalék, míg az EU 27 államának átlagában 21,7 százalék, tehát az
elmaradás nem olyan jelentős. Figyelembe kell venni azt is, hogy a TA-kulcs csak

A társasági adó (TA) esetében vizsgálhatjuk az alapadókulcs mértékét, a kedvezményes kulcs belépésének sávhatárát és az adókedvezmények körét. A 19
százalékos magyar társasági adókulcs európai összehasonlításban alacsonynak
számít: a jóléti államok kulcsa gyakran 25 százalék feletti.

együtt kell figyelembe venni a javasolt változtatás meghatározásához.

szintjének valóban szükséges növelését az adózási fegyelem javításával, az ellenőrzések növelésével, a kiskapuk és visszaélések szűkítésével érnénk el. EnTA kulcs

nek kiemelt területe a nyereség jelenleg nem szankcionált eltitkolásának, szür-

Málta

35%

kegazdaságba terelésének visszaszorítása. Egyes ágazatokban a számlaadási

Franciaország, Belgium

34%

Olaszország

31%

kötelezettség folyamatos elmulasztása is nyilvánvaló.

Spanyolország, Németország

30%

Luxemburg

29%

Egyesült Királyság

28%

igénybevételének határát a valóban indokolt, a kis- és középvállalkozások nagy-

Portugália

27%

ságrendjéhez illeszkedő évi 50 M Ft-os szintről a már egyértelműen középválla-

Svédország, Finnország, Hollandia

26%

Ausztria, Dánia

25%

lati méretet jelentő 500 M Ft-ra emelték. Ezt indokolatlannak tartjuk, ezért szük-

Görögország

24%

Észtország

21%

2010 nyarán a 19 százalékos helyett 10 százalékos, kedvezményes TA-kulcs

ségesnek látjuk az eredeti, 50 M Ft-os határ visszaállítását, amitől 68 milliárd Ft
többletbevételt várunk.

Szlovénia

20%

Magyarország (20,6%), Csehország, Lengyelország, Szlovákia

19%

Emellett a társaságiadó-kedvezmények jelenlegi formája is indokolatlan, nem

Románia

16%

Lettország, Litvánia

15%

szolgálja az ökopolitikai célokat, valamint elaprózza és átláthatatlanná teszi az

Írország

13%

Bulgária, Ciprus

10%

Forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1082
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keresztül valósul meg az itthon működő vállalatok teljes adóterhelése. Ezeket

A társasági adókulcs jelenlegi szintjét nem emelnénk, a társaságiadó-bevételek

5. tábla – Társasági adókulcsok az Európai Unióban
Tagállam

az egyik eleme az adórendszernek, emellett számos egyéb adó- és járulékfajtán

munkát, levegőt !
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Társasági adó

adórendszert. A kedvezmények összértéke 2008-ban 67 milliárd Ft volt, 2009-ben
75 milliárd. A 2009. évi társaságiadó-kedvezmények főbb fajtái, azok nagysága és
a kedvezményben részesülő cégek száma (a K+F tevékenységen és szoftverfejlesztésen kívül) a 6. táblázatban olvasható.
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6. tábla – A társaságiadó-kedvezmények főbb fajtái, 2009
Az igénybevevő
cégek száma, db

1. Elmaradott térségben üzembe helyezett,
legalább 3 milliárd Ft értéket termelő
beruházás utáni adókedvezmény

15 milliárd

7

2. Legalább 10 milliárd Ft értékű termék
előállítását szolgáló beruházás utáni
adókedvezmény

32 milliárd

3. Filmtámogatás

6 Milliárd

Az LMP változatlanul kényszermegoldásnak tartja az egyes ágazatokra kivetett
„válságadókat”, hiszen a probléma gyökerét ezek csak elfedik, az okokat (a

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

A kedvezmény
összértéke, Ft

A kedvezmény jogcíme
ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés

Ágazati különadók

nem megfelelő verseny, az elégtelen szabályozás és a közteherviselés „adóoptimalizációs” technikák alkalmazásával való elkerülése) nem szünteti meg,
miközben magas fogyasztói árakat konzervál. Hosszú távon a válságadók kive11

zetése mellett vagyunk, azonban mindaddig megtartanánk őket, amíg az érintett szektorok versenyszerű viselkedése (és a fogyasztói ár ehhez kapcsolódó
csökkenése), illetve az érintett vállalatok közteherviselésbe való más módon
történő érdemi bevonása nem történik meg (a „bankadóról” bővebben lásd a
Kiút a hitelválságból fejezetet).

4. Mikro-, kis- és középvállalkozások
kamatkedvezménye a Tao. tv. szerint

2,4 Milliárd

5. Fejlesztési adókedvezmény

9,6 Milliárd

Tőkejövedelmek
29

A tőke hazai adóztatásának fajlagosan alacsony voltát a tőkét terhelő implicit
Forrás: NAV-honlap

adókulcsok nagysága mutatja meg. A vállalkozások (gazdasági társaságok)
adóztatásának tényleges kulcsa terén az elmaradás nem annyira jelentős, az

A táblázatban szereplő tételek közül a második létjogosultsága felülvizsgálha-

igazi elmaradás a tőkejövedelmek és a vagyon adóztatásának fent jelzett elma-

tó. A közelmúltban megvalósult beruházások közül számos nem elégítette ki

radása terén áll fenn.

a fenntarthatóság szempontjait, nem felelt meg a helyi beágyazottság követelményének stb. Összességében az adókedvezmények szűkítésétől 15–30 milliárd Ft-os adóbevétel-növekedést várunk. Ezzel együtt felmerülhet egyes új TAkedvezmények bevezetése, amelyek csökkenthetik az egyenleget (erről bővebben
lásd: Zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés fejezetet).
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7. tábla – Tőkét terhelő adók implicit adókulcsai, 2009

Hosszabb távon ugyanakkor indokolt egy egységes jövedelemadó-alap meg-

Magyarország

Lengyelország

EU-17

A tőkejövedelem adókulcsa átlagosan

18,8

20,5

28,6

A tőkejövedelmek adókulcsa

13,4

15,9

19,2

A vállalkozások jövedelmének
adókulcsa

19,1

14,7

21,7

A lakosság tőkejövedelmeinek
adókulcsa

7,6

15,4

14,6

Forrás: EUROSTAT – Taxation trends in the European Union, 2011. július

fektetők már megszerzett, adózott jövedelemből képzett megtakarításainak jövedelmei. Az így megszerzett jövedelem jelentős része nem a kisbefektetőknél

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés
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teremtése. Tévhit, hogy az előbb említett jövedelemtípusok nagyrészt a kisbe-

keletkezik, és nem Magyarországon előzetesen felhalmozott és legálisan adózott tőkéből származik. A tőke-és munkajövedelmek eltérő adóteher alá vonása
csak adózási kiskapukat és játékteret nyit az adóelkerülés érdekében. Minden
személyes jövedelmet az egységes személyi jövedelem részeként indokolt kezelni, az adózó számára az adott adóévben érvényes progresszív szja-kulcsok
alá sorolva (az Orbán-kormány lépése egyébként megvalósította az elkülönülten
adózás megszüntetését és az egységes személyi jövedelem alá sorolást, csak
éppen a másik irányba, a tőkejövedelmekre nézve kedvezően). Ez a tőkejöve-

A tőkejövedelmek közé a (tőzsdei és nem tőzsdei) befektetések osztalékjövedel-

delmek adó- és járulékterheinek növekedését eredményezné, miközben e több-

me és árfolyamnyeresége, valamint a bankbetétek kamatjövedelme tartozik. A

letbevétel várható nagysága a tőkejövedelemmel rendelkezők kimutatott legális

2009. évi állapothoz képest – ami a fenti táblázat alapján nyilvánvalóan emelést

személyi alapjövedelmétől, valamint a viselkedési hatástól függ.

indokolt volna – az Orbán-kormány tovább csökkentette a tőkejövedelmek adóját:
a befektetések osztaléka és árfolyamnyeresége, (korábban 16 százalék, illetve 25

Ugyanitt kezelendő kérdés lenne a tőkejövedelmek járulékainak kérdése. Jelen-

százalék) illetve a bankbetétek kamatai (korábban 20 százalék) után fizetendő

leg eltérő a tőzsdén jegyzett és nem jegyzett vállalkozások osztalékának járu-

adót az egykulcsos személyi jövedelemadó 16 százalékos szintjén egységesítette.

lékterhelése: a tőzsdeiek járulékmentesek, míg a nem jegyzettek – jellemzően a

Nyilvánvalóan szükséges a tőkejövedelmek (mind a befektetések hozama, mind

hazai kkv-k és egyéni vállalkozók – osztalékjövedelmét 14 százalék EHO terheli.

a bankbetétek kamata) adójának emelése. Ennek első lépéseként a külön adózó

Az egységes adóalap kialakítása nyomán így a járulékterhelés egységesítése is

kategória megtartása mellett a kormány által megszabott 16 százalék helyett a

felmerülhet a szükséges hatásvizsgálatok elvégzése nyomán.

nemzetközi egyezmények által ajánlott, egységesen 20 százalékos szintben határoznánk meg. Az így elérhető többletbevétel nagysága 6 milliárd forint.
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a felhalmozott vagyon és a vagyonszerzés adóztatása

Általános vagyonadó

A felhalmozott vagyon adóztatását első lépésben a vagyonfelhalmozás alapjául

A vagyonadó kérdése Magyarországon politikailag kényes kérdés, ami elől a poli-

szolgáló jövedelem adózás alóli kivonási lehetőségeinek csökkentésével, illetve

tikai élet szereplői igyekeztek a homokba dugni a fejüket az elmúlt években. A fel-

a magas jövedelműek fogyasztását támogató adók kivezetésével kell kezdeni.

halmozott tőke adói, azaz a vagyonadók Magyarországon a GDP 0,6 százalékát érik

Ennek megfelelően a vagyonosodási vizsgálatokat ki kell terjeszteni és automa-

csak el, míg az EU-27 átlaga 2,6 százalék, és a visegrádi országokban alkalmazott

tikussá kell tenni. 2007 és 2009 között mintegy negyedére csökkent az évente el-

mérték is általában a hazainál magasabb (Lengyelországban a GDP 1,8 százaléka).

végzett vagyonosodási vizsgálatok száma, és közel 30 milliárd forinttal csökkent

Ez az adónem jelenleg gyakorlatilag hiányzik a magyar adórendszerből – kivéve

az így beszedett többletbevétel. A vagyonosodási vizsgálatok számának a korábbi

az önkormányzati ingatlanadó minimális összegét –, a nemzetközi gyakorlatban

szintre történő visszaemelésével, kiterjesztésével, illetve adott feltételek esetén

valószínűleg viszont nem véletlenül szerepel kivétel nélkül szinte mindenütt.

ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés
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automatikussá tételével a bevétel érdemi növelése érhető el, melynek nagysága 30 milliárd Ft körüli. Az automatizálás egyik lehetséges módja, hogy minden

Mindezekre tekintettel hosszú távon valószínűleg elkerülhetetlen, hogy Magyar-

állami átírást igénylő vagyonszerzés esetében az átírást automatikus (emberi

országon is megjelenjen egy vagyoni típusú adó, azonban ez nem lehetséges

beavatkozás nélküli) vagyonosodási vizsgálattal kötjük össze.

az adórendszer terhelési irányainak átstrukturálása és más adóterhek érdemi
csökkentése nélkül. A magyar GDP-arányos teljes adóteher az EU-átlag felett

8. tábla – Vagyonosodási vizsgálatok és eredményük, 2007–2009

van a 2009-es adatok alapján (39,5 százalék, szemben a 35,8 százalékos uniós át-

2007

2008

2009

laggal), ennek további növelése nem célszerű. (Az Orbán-kormány által – ráadá-

A befejezett vagyonvizsgálatok száma, db

11 095

6 061

2 510

sul rossz helyen – megvalósított adóteher-csökkentés korrekciója már indokolt

Ebből adókülönbözet lett, db

7 531

4 050

1 714

lehet.) Magyarországon kézenfekvő a munkát terhelő adók és járulékok szintjét

Az adókülönbözet összege, milliárd Ft

42,7

31,8

15,2

érdemben csökkenteni egy érdemi, vagyoni típusú adó bevezetésével egyidejű-

Forrás: saját gyűjtés
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leg. (A munkát terhelő 41 százalékos magyar implicit adókulcs a negyedik legmagasabb az Európai Unió 27 tagországát tekintve. Az uniós átlag 32,9 százalék.)

A vagyonadónak két fajtája lehetséges: egyrészt egyfajta általános vagyonadó,

A bevezethetőség további „puha feltétele” lenne a társadalmi bizalom, az állammal

mely egy adott háztartás által birtokolt, bizonyos értékhatár feletti vagyontárgya-

és intézményeivel szembeni bizalom erősödése, az állam és állampolgárai közti

inak összességére vetül ki (melyek közül általában az ingatlanok a legnagyobb

együttműködés, amelynek megteremtéséhez az állam a szabályozás kiszámítha-

értékűek), illetve a szelektíven, egyes nagy értékű ingóságokra (jacht, helikopter,

tóságával, átláthatósággal, a „korrekt bánásmód” érzetének kialakításával – és

műtárgyak stb.) kivetett luxusadó.

elsősorban annak gyakorlásával – tud hozzájárulni.
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Ilyen feltételek mellett tudjuk elképzelni egy (akár ingatlanalapú) vagyonadó
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Örökösödési adó és ajándékozási illeték

helő adók érdemi csökkentésével egyidejűleg). A pontos terhelést az adókulcs

A Fidesz-kormány 2010-es, szolidaritást romboló intézkedései között szerepelt

és a belépési értékhatár szabja meg. A cél az, hogy egy átlagos életvitelt foly-

az örökösödési adó és az ajándékozási illeték eltörlése. Ez a lépés a szolidaritást

tató háztartásnak egyáltalán ne keletkezzen vagyonadó-fizetési kötelezettsé-

kisebb mértékben gyengítette. Ezeket az adónemeket átmenetileg visszaállíta-

ge. Kiindulási alap lehet a 3 ezrelékes adókulcs: ez 30 vagy 50 millió forintos

nánk a 2010 előtti formájukban, ami első lépésben 1,5 milliárd Ft bevételtöbbletet

bevezetési értékhatár felett havi 7.500, illetve 12.500 forintos adófizetési köte-

eredményezne. Hosszabb távon azonban megvizsgálnánk az adónem átalakítá-

lezettséget keletkeztetne. Alapszabályként minden vagyonadóból befolyó bevé-

sát. A jelenlegi 1 milliárd Ft összbevételt hozó adónak tényleges nemzetgazda-

telt a munkát terhelő adóelvonások csökkentésére kell fordítani. A vagyonadó

sági jelentősége nincsen, beszedése csak növeli az adminisztrációs terheket, és

másik formáját, az értékalapú sávos gépjárműadót már most bevezethetőnek

inkább üzenetnek értelmezhető egyes társadalmi csoportok számára.
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hosszabb távon mindenképp szükséges bevezetését (feltétlenül a munkát ter-

tartjuk. Az erről szóló javaslatunkat a 3.4. alfejezetben fejtjük ki (lásd érték- és
környezetikategória-alapú gépjárműadó bevezetése a mai gépjárműadó – volt

Az örökösödési adó jelenlegi formájában lényegében csak a középosztályt sújt-

súlyadó – és a regisztrációs adó felváltásával).

ja, mert csak gépkocsira és ingatlanra vonatkozik, az ennél adott esetben jóval
nagyobb értékű üzletrészekre nem. A középosztály közteherviselésben való rész-

Egy további lehetőség egyes nagy értékű vagyontárgyak adóztatása. Az ilyen va-

vételét mi egy jóval progresszívabb jövedelemadózáson keresztül biztosítanánk,

gyontárgyak (jachtok, helikopterek stb.) szelektív különadóztatását érthető öt-

és így az adóterhelést a felhalmozás alatti évek során valósítanánk meg folya-

letnek, de kivitelezhetetlennek tartjuk. Túl kevés adóalanynál keletkeztet túlsá-

matosan, nem egyszeri alkalommal egy amúgy is nehéz élethelyzetben. Ezért

gosan kicsi adófizetési kötelezettséget ahhoz, hogy érdemes legyen bevezetni.

megvizsgálandó az összeghatár emelése – hogy az adó ne az alsó középosz-

(Még a bevezetéshez abszolút minimálisnak tekintett 1 milliárd forintos teljes

tály további terheit növelje –, ugyanakkor a jelenlegi korlátozott alkalmazási kör

adóbevételhez is legalább 10.000 adóalany átlagosan legalább 100.000 forintos

kiterjesztése is a kibúvók lehetőségeinek csökkentése érdekében. Az adóalap

éves adóbefizetése szükséges.) Ezért ez inkább (populista) politikai gesztus,

kiterjesztésének fő iránya az üzletrészekre, különösen bizonyos típusú üzletré-

mintsem a társadalmi szolidaritást javító érdemi lépés lenne.

szekre (például részvénycsomagokra) való kiterjesztés lehet, bár az üzletrészek
értékelésének megoldása további kidolgozást igényel.
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Kérdés, hogy a szociálpolitikának a fogyasztási adó általános kedvezménye

A fogyasztás adóztatásának felülvizsgálatakor az adóztatás általános szintjé-

vételekkel lehet célozni. Mindeközben a nem rászorulók indokolatlan támogatá-

nek (az adó mértékének) és a kivételek (kedvezmények) körének megváltoz-

sa már önmagában bevételkiesést jelent, ráadásul ugyanabból a termékcsoport-

tatására teszünk javaslatot. Az ökopolitikai elvek támogatják a fogyasztás ál-

ból a gazdagabbak általában jobb minőségű, magasabb árfekvésű termékeket

talánosan magas adóztatási szintjét. Ennek a jelenlegi magyar adórendszer

fogyasztanak (drágább kenyérfélék, jóval drágább szállodai szálláshelyek), így

megfelel: a fogyasztást terhelő implicit adókulcs itthon 28,2 százalék, ami a

fogyasztásuk kétszeresen is támogatott. Megvalósul a „perverz újraelosztás”, a

második legmagasabb az unió 27 tagországának átlagosan 18,9 százalékos

luxusfogyasztás egyfajta „negatív vagyonadója”. Az elvi szempontok után nézzük

kulcsai között. Ezt nagyrészt az unióban – Svédországgal és Dániával holtver-

a részleteket a fogyasztás adóztatásának két fő adóneme, az általános forgalmi

senyben – legmagasabb, 25 százalékos áfakulcsunknak köszönhetjük. Ennek

adó és a jövedéki adók kapcsán.
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mennyire jó eszköze: rászorultsági alapon legfeljebb a termékkörökre adott ki-

megfelelően a fogyasztási adók a GDP 15 százalékát teszik ki itthon, szemben
a 10,5 százalékos uniós átlaggal.
Nem mondhatjuk el ugyanezt a jelenlegi fogyasztásiadó-kedvezmények köréről.
Két esetben tarthatnánk az általános fogyasztásiadó-kedvezményt indokoltnak.
Az egyik, ha a terméket vagy szolgáltatást igénybevevő teljes társadalmi csoportot támogatandónak ítéljük – ilyen jelenleg a vakok és siketek által használt
tárgyak kedvezménye. A másik, ha a kedvezményes csoportba tartozó javak fogyasztásának az egyéni hasznon túlmutató pozitív társadalmi hatásai, externáliái
vannak, amelyek ösztönző hiányában az alulfogyasztás miatt nem érvényesülnek
eléggé (ilyen lehetne például a jelenleg nem támogatott és a társadalom többsége számára igénybevehetetlenül drága nyelvoktatás vagy sportolás). A jelenlegi
kedvezmények azonban vagy általános szociálpolitikai szempontokat szolgálnak
(tej- és kenyérárak, távhőszolgáltatás), vagy egyedi lobbiérdekek érvényesülését
(cigányzene, kereskedelmi szálláshely) tükrözik, és csak elvétve jelennek meg
köztük olyan kedvezmények, amelyek megfelelnek a fenti feltételeknek (például
a könyvek esetében).
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általános forgalmi adó: a kedvezmények felülvizsgálata

Vénynélküli gyógyszerek

Jelenleg az áfa 25 százalékos általános kulcsán kívül két kedvezményes

A vénynélküli gyógyszerek, bár gyógyszernek nevezik őket, szabadon reklámozható

áfakulcs létezik: az 5 százalékos és a 18 százalékos. A 11. tábla tartalmazza

termékek. A fogyasztásukat ösztönző reklám- és marketingtevékenység láthatóan

a jelenleg kedvezményes áfakulccsal adózó termékek és szolgáltatások közül

bővül (tévéreklámok, patikai helyszíni reklámok), az áfa alapjául szolgáló termék-

azokat, amelyek kapcsán megfelelő kiadásoldali kompenzáció mellett felmerül-

ár egy része reklám- és marketingköltség. Ennek eredményeként fogyasztásuk

het az átsorolás.

darabszámra (+5 százalék) és forgalomban (+13 százalék) is az átlagos forgalom
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felett nőtt mind arányban, mind abszolút értékben, és már az évi 523 milliárd forintnyi teljes gyógyszerfogyasztás 26 százalékát adják1 úgy, hogy a magyar lakos-

9. tábla – Felülvizsgálandó és új áfakedvezmények

ság gyógyszerfogyasztása világviszonylatban is kiugróan magas, és évente kétezer

Tétel

Jelenlegi
kulcs

Új kulcs

Költségvetési hatás (mrd forint)

Vénynélküli
gyógyszerek

5%

25%

20 (pántlikázva egészségügyi
kiadásokra)

Kereskedelmi
szálláshelyszolgáltatás

18%

25%

8 (a falusi turizmus támogatásához
szükséges eszközök
alkalmazásával együtt)

Zöldség,
gyümölcs

25%

5%

-37–40

tonna lejárt, illetve fel nem használt gyógyszerhulladék keletkezik a lakosságnál.
Egy részük a kedvezményes kulcsos gyógynövényekkel, illetve életmódváltással
helyettesíthető lenne. A jelenleg számolt teljes bevételkiesés 27 milliárd Ft, az 5
százalékos kulcs alóli kivezetéssel a magasabb ár miatt várt fogyasztáscsökkenéssel számolva 20 milliárd Ft többletbevételt várunk. A vénynélküli gyógyszerek
áfájának növeléséből származó többletbevételt visszaforgatjuk az egészségügybe,
megelőzés céljára (lásd az Elérhető Magyarország fejezetet).

Forrás: saját gyűjtés
Megtartandó ezek mellett a vakok és hallássérültek által használt termékek, a
vényköteles/vényre felírt gyógyszerek, a hagyományos gyógynövénydrogok és
a napilapok, újságok, egyéb sajtótermékek és a könyvek esetében alkalmazandó (5 százalékos) adókulcsok. A távhő jelenlegi, 5 százalékos, kedvezményes
áfakulcsáról szóló döntés az ágazat átfogó felülvizsgálata keretében születhet meg.
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Kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás

A zöldség és a gyümölcs áfája

A belföldi turizmus támogatásában bevált az üdülési csekk, a kereskedelmi szál-

Mindezek után ugyanúgy megvizsgálható, hogy a létező kedvezmények meg-

láshelyek 18 százalékos, kedvezményes áfakulcsának hatása ugyanakkor kérdé-

szüntetése mellett szükséges-e újabb áfakedvezmények bevezetése ökopolitikai

ses. Ezzel már eleve az üdülni tudó rétegeket támogatjuk, de az árral arányosan

megfontolások alapján. Egy új áfakedvezmény bevezetése melletti döntésnél

a gazdagokat lényegesen jobban (az átlagos vendégéjszakaár jelenleg 14.000 Ft);

két feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie: az elérni kívánt gazdaságpolitikai cél

az így elvesztett 8 milliárd Ft adóbevétel jelentős része hozzájuk vándorol. Az

ökopolitikai szempontból támogatandó legyen, valamint a cél megvalósításá-

áfaemeléstől visszatarthatna a szürkítő hatás, azonban a legnagyobb forgalmat

nak valóban az áfakulcs csökkentése legyen a leghatékonyabb eszköze. Az áfa

és árbevételt elérő hivatalos helyeken ez nem lehetséges, illetve ellenőrizhető,

a leghatékonyabban beszedhető adónem. Az előző pontban leírtak minden, akár

a magán-vendéglátóhelyek jó része pedig eddig is kikerülte a hivatalos csator-

egyértelműen „jó cél” érdekében bevezetni kívánt kedvezményre igazak: minden

nákat. A regionális versenyhelyzetben pozícióromlás és a vendégkör elvesztése

csökkentés a társadalom felső rétegeinek adóbefizetését is csökkenti, és jelentős

(az eddigi belföldi turizmus és a kapcsolódó eddigi belföldi fogyasztás külföldre

adókiesést okoz. Az áfacsökkentés előnye lehet ugyanakkor, hogy az csökkenti az

terelése) a 7 százalékos áremelés hatására vélhetően nem lenne drasztikus (az

áfa megkerülésére való motivációt, azaz fehéríti a gazdaságot, a fogyasztást, és

átlagosan 14.000 forintos szobaár 14.900 forintos lenne). Ugyanakkor minden-

kereskedelmi forgalmat növelő hatása van, ha árcsökkentésre is sor kerül a kis-

képpen felmérendő a falusi turizmus kedvezménye megtartásának technikai

kereskedelemben. Mindenképpen megvizsgálandó, hogy a kívánt „kifehéredési

megoldása: a falusi turizmus a vidék munkahelymegtartó képességének jelen-

lavinaeffektus” elindítása és minél teljesebb megvalósulása a zöldség- és gyü-

tős eszköze lehet, ennek támogatása mindenképpen indokolt.

mölcstermesztésben, -kereskedelemben és -feldolgozásban milyen kiegészítő
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szabályozó intézkedéseket (fokozottabb ellenőrzést stb.) igényel.
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Mindezek fényében az LMP javaslatot tesz egy ökopolitikai alapú kedvezményre,

A gabonafélék áfájának csökkentését más megfontolás vezetné. Szinte minden

a zöldség- és gyümölcsfélék áfakulcsának jelentős csökkentésére. A termékkör

ömlesztett terményféle nagykereskedelmében tapasztalható az áfafizetés elke-

a javaslat elfogadása után a jelenlegi 25 százalékos helyett 5 százalékos kulccsal

rülésére irányuló törekvés az úgynevezett körhintacsalás révén; egy áfakulcs-

adózna. Az elérni kívánt ökopolitikai cél a kereslet élénkítése e termékcsoport

csökkentés az erre irányuló motivációt csökkentené. Ugyanakkor a csalási le-

iránt, valamint a hazai agrártermelők helyzetbe hozása. Indoka továbbá, hogy

hetőség megszüntetésére valószínűleg hatékonyabb megoldást jelent és nem

a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása népegészségügyi kérdés is (például az

jár adóbevétel-elengedéssel a hasonló adóelkerülési jellegzetességeket muta-

iskolákban). Az eszköz hatékonyságának megítéléséhez mérlegelni kell, hogy az

tó építőipar esetében már sikeresen alkalmazott fordított áfafizetés. (Románia

áfacsökkentés az importtermékre ugyanúgy vonatkozna, tehát a hazai termelő-

2011. július 1-től vezette be a fordított áfafizetést a gabonatermékekre, hasonló

ket nem hozná kedvezőbb helyzetbe. Az áfacsökkentés egy részét a kereskedel-

megfontolásból. Számítások szerint 70 százalékkal csökkent a visszaélés.) Ezek

mi közvetítők „lenyelik”, az nem fog teljes egészében végfogyasztói árcsökken-

alapján nagy biztonsággal javasolható lépés a fordított áfafizetés bevezetése a

tésként megjelenni, hanem kereskedelmi profitot növel. Ugyanakkor valószínű,

vertikum közvetítő szereplőinek áfaelkerülését visszaszorítandó. Ennek esetle-

hogy a jelenleg magasabb árfekvésű zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztása va-

ges kiegészítőjeként megvizsgálható, hogy ezek után mennyiben marad szüksé-

lóban megnőne, ha ezek a termékek relatíve olcsóbbá válnának.

ges egy célzott áfakulcscsökkentés.
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A Zöldség-gyümölcs Terméktanács tájékoztatása alapján a zöldség- és gyümölcsértékesítés áfájából származó éves költségvetési bevétel az elmúlt években átlagosan kb. 45–50 milliárd forint volt. A feketekereskedelem 40–45 százalékos részesedésével számolva az emiatt jelenleg kieső áfabevétel 28–30
milliárd Ft. Viselkedési hatásként az eddigi feketekereskedelem 50 százalékának
visszatérésével számoltunk (a számlaadás társaságiadó-fizetési kötelezettséget
is keletkeztet, amelyet eddig szintén elkerült az értékesítő, tehát a feketeértékesítés ösztönzője részben megmarad). Összességében az eddigi legális áfabefizetés
csökkenése 50 milliárd Ft-ról 10 milliárd Ft-ra 40 milliárd kiesést okoz, míg a
visszatérő bevételnövekedés minimális, 3 milliárd Ft körüli lehet, azaz összességében a javaslat 37–40 milliárd Ft bevételkiesést jelent. Azért feltételezhető, hogy
a kifehéredési láncreakció (az áfacsökkentés multiplikátorhatása, plusz a drasztikus ellenőrzési szigor) összességében kisebb bevételkiesést eredményez.
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jövedéki adó

Továbbá: „A keleti országrészben a feketeimport, a román és ukrán határon átbecslések szerint a forgalom tíz százalékát jelenti a csempészáru (néhány éve ez

de nem szélsőséges, ráadásul fokozatos, az uniós irányelveknek is megfelelő

még több mint húsz százalék volt).”4 A jelentés szerint ma egyre elterjedtebb az a

emelése volt. Egy év alatt három lépésben a cigaretták jövedéki adóját összesen

szemlélet, amely szerint az országok gazdasági teljesítőképességét jelentősen be-

7, a vágott dohányét 28 százalékkal emelték volna. A kormány által eredetileg

folyásolja, hogy mennyire sikeresek a dohányzás járványának visszaszorításában.5

2
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csempészett cigaretták is csökkentik a legálisan árusított termékek forgalmát,
A Fidesz-kormány eredeti terve a dohánytermékek jövedéki adójának lendületes,

három ütemben javasolt emelést az LMP két ütemben hajtaná végre, mivel az
idei első ütem elmaradt. Az emelés elmaradása 2011-ben néhány, jövőre viszont

Mindezek alapján az LMP szükségesnek és kívánatosnak tartja az eredetileg ter-

több mint 20 milliárd forint bevételtől fosztja meg a költségvetést.

vezett intézkedés meghozatalát. Helyesnek tartjuk továbbá a szerencsejátékok
további adóztatását, azonban ezt nem feltétlenül kizárólag a jelenleg már adózás

Vitatott, hogy milyen viselkedési hatást vált ki a dohánytermékek jövedéki adó-

alá vont tételek további adóztatásával (pénznyerő játékautomaták tételes adó-

jának emelése. 10 százalékos emelés a fiatalok körében egyes becslések sze-

jának emelése, esetleg százalékos játékadó bevezetése stb.), hanem a jelenleg

rint 7 százalékkal, átlagosan 4 százalékkal csökkenti a fogyasztást, azonban

még adókörön kívül eső tevékenységek (például online szerencsejátékok) adózás

az adóemelés mindenképp bevételnövekedéshez vezet. A magasabb adók, ha

alá vonásával együtt tennénk meg. Az alkoholtermékek jövedéki adója esetében

magasabb cigarettaárhoz vezetnek, a dohányzási prevalencia csökkenését ered-

szintén lehetséges az egyes szeszfajták adójának olyan mértékű emelése, amely

ményezhetik, csökkentve a rászokás és növelve a leszokás valószínűségét. Az

a feketekereskedelmet érdemben nem növeli.

3

elszívott mennyiség csökkenése ellenére is nőhet az adóbevétel.
A jövedéki adók között térünk ki gázolaj jövedéki adójának emelésre is, ami a
A feketepiaci értékesítés mennyiségéről egy minisztériumi háttéranyag a követ-

témájában a később tárgyalandó közlekedési adóreformba illeszkedik. A gázolaj

kezőket írja: „A Magyarországon eladott csempészcigaretta mennyiségéről pon-

jövedéki adója jelenleg alacsonyabb, mint a benziné. Az alacsonyabb adókulcs

tos adatok nincsenek. A dohányipar alapvető érdeke a csempészet mértékének

indokolatlan, mivel a gázolaj a benzinnél nagyobb mértékű környezeti károkat

túlhangsúlyozása, hiszen ezt az érvet a cigarettaadó további emelésének meg-

okoz. Összességében e négy intézkedéstől (a szeszféleségek, a dohánytermé-

akadályozására használják. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

kek, a szerencsejátékok, valamint a gázolaj jövedéki adójának emelésétől) ös�-

(VPOP) szerint a lefoglalt csempészcigaretta mindössze 5 százalékát szánták

szesen mintegy 60 Mrd Ft bevételtöbbletet várunk.

eladásra a magyar piacon.”
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Nem halogatható tovább az ágazat teljes felülvizsgálata és átalakítása, melynek a működés minden elemére ki kell terjednie (árképzés, árhatóság, a kap-

az energiaadózás reformja

csolt hőtermelés költségmegosztása a hő- és villanyágak között, az egységnyi
dése az energiahatékonysági beruházások megvalósulása és így a hőigények

giahordozók jelenlegi támogatásának megszüntetése, mert jelenleg e támogatá-

drasztikus csökkenése esetén, a kapcsolt termelés valódi környezeti előnyei-

si forma egyszerre támogatja a szennyező tevékenységet és rontja az energiaha-

nek megjelenítési formája és azok mértéke, kívánatos tulajdonviszonyok stb.).

tékonysági beruházások megtérülését. Szükségesnek tartjuk az energiapolitika

A távhő adókulcsa csak egyik eleme e komplex szabályozási és ármegállapítási

és a szociálpolitika különválasztását: a társadalmi problémákat az energiaára-

rendszernek. Az azonnali tömeges leválások, illetve a díjhátralékos/alacsony jö-

kon keresztül nem lehet hatékonyan orvosolni. A valóban létező szociális prob-

vedelmű csoportok már eddig is jelentős (közel 25 százalékos) arányú sérülé-

lémákat rászorultsági alapon tartjuk kezelendőnek úgy, hogy emellett minden

sének elkerülése érdekében a távhőáfa egyoldalúan nem emelhető a rendszer

energiafelhasználó fizesse meg a felhasznált energia tényleges költségét.

teljes átalakítása nélkül. Az áfaemelésről szóló döntést mindaddig nyitva kell
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hőfelhasználásra eső infrastruktúra-fenntartás költségeinek várható emelkeAz energiaadóztatás reformjának első és legfontosabb lépése a fosszilis ener-

hagyni, amíg a rendszerszintű megoldás meg nem születik, és ennek részévé
Fosszilis támogatások kivezetése

kell tenni. A jelenleg kizárólag földgázra igénybevehető gáz-ártámogatási rendszert a bevezetendő energiahordozó-semleges és rászorultsági alapú rezsitá-

A fosszilis támogatások jelenlegi két legnagyobb, az adóbevételeket közvetlenül érintő

mogatási/lakhatási támogatási rendszerünk részévé alakítanánk át. Az átrende-

formája a távhő kedvezményes áfakulcsa és a gázártámogatások rendszere. Jelenleg

zés deficitsemleges, nem jár nettó bevétel- vagy kiadásnövekedéssel, azonban a

a távhő 5 százalékos, kedvezményes kulccsal adózik. A csökkentést két lépésben, 2009

társadalmi igazságosságot növeli.

őszén és 2010 januárjában vezette be az aktuális kormány. A távhőpiac (és a kapcsolt
hő- és villamosenergia-termelés) szabályozása soha nem volt egységes és átgondolt,
azonban az elmúlt egy évben a kormány átgondolatlan intézkedései és kiszámíthatatlan szabályozási politikája (a lakossági tarifák ármoratóriuma, a távhő, illetve az egyedi
gázfűtésre használt gáz eltérő árképzése, a kapcsolt hőtermelés KÁT-rendszerből való
kivétele és helyettesítése, az árhatósági jogkörök elvétele az önkormányzatoktól és a
Magyar Energia Hivatalhoz centralizálása stb.). végletesen szétzilálta az ágazatot, és
nagy feszültséget generált, mind a távhőszolgáltatók, mind a tulajdonos önkormányzatok, mind a hőtermelő erőművek körében.
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A szén-dioxid-kibocsátás megjelenítése

A szén-dioxid-költség megjelenítésének nemzetgazdasági hatásait (beleértve

A felhasznált energia tényleges költségének tartalmaznia kell a jelenleg nem

ösztönzési hatást is) számos tanulmány és szervezet, köztük a Pénzügyminisz-

megjelenített környezeti károk – különösen az üvegházhatású gázok kibocsátá-

térium mérte a kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetésekor, és ítélte azokat

sának – költségeit is, a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás megállítása

vállalhatónak. Ennek az az alapja, hogy a magyarországi villamosenergia-árak

érdekében. Ennek bevezethetőségét külön-külön kell vizsgálni az energiafel-

alakulása független attól, hogy Magyarországon az erőművek árverés keretében

használás három területe – villamosenergia-használat, a fűtés és a közlekedés

juthatnak-e kvótához vagy sem. Ez egy európai szintű piac. A magyar villamos-

esetében.

energia-import legnagyobb részét adó Szlovákiában az árverés 100 százalékossá
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az inflációs hatást, valamint az áremelkedésből fakadó energiahatékonyságra

válása be fog következni.
A villamosenergia-termelés szén-dioxid-költségeinek megjelenítésére rendelkezésre áll az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EUETS). A magyarországi

Ezért a magyar döntés a magyarországi erőművek számára a kvóták ingyenesen

áramtermelők már jelenleg is fizetnek az általuk kibocsátott szén-dioxid egy

vagy árverés keretében pénzért történő juttatásáról kizárólag a magyar költségve-

részéért (mintegy 20–30 százalékáért), a jelenlegi magyar áramár már tartal-

tési bevételek nagyságára van hatással, a villamosenergia-ár Magyarországon be-

mazza ennek költségét. 2013-tól az Európai Unió országainak jelentős részében

következő emelkedésére nem: az ettől függetlenül mindenképpen bekövetkezik.

és a kelet-közép-európai régió egy részében kötelezően fizetni kell a szén-di-

A jelenlegi villamosenergia-mennyiség és fajlagos kibocsátás alapján egyébként

oxid-kibocsátás 100 százalékáért. Felmentést ez alól csak nyolc kelet-európai

átlagosan nettó 1,8 Ft jut 1 kWh-ra (a jelenlegi végfogyasztói villanyár 50 Ft/kWh).

ország, köztük hazánk kérhet: az erre irányuló kérelmet 2011. szeptember 30-ig
kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Szlovákia, ahonnan a jelenlegi magyar

Mindezek alapján támogatjuk, hogy 2013-tól a magyarországi villamosenergia-

villamosenergia-import nagy része származik, nincs a kivételezett országok kö-

szektor is teljes mértékben viselje a szén-dioxid-kibocsátás költségét. Ennek

zött, és 2013-tól teljes körűen beépíti az áramárába a szén-dioxid-költségeket,

módja, hogy a villamosenergia-termelők a szükséges kibocsátási egységeket

ugyanúgy, ahogy a szomszédos Ausztria és Szlovénia is.

(karbonkvótákat) teljes mértékben árverés keretében kapják meg. Ez a magyar
állam számára 70–100 milliárd forintos többletbevételt jelenthet évente 2013 és
2020 között, melynek nagysága az évek során nőni fog. A kvótaárverés 2012-ben
megkezdhető, a várt bevétel ebben az évben 50 milliárd forintra becsülhető. A
karbonkvóták teljes bevételét visszaforgatnánk lakossági energiahatékonysági
beruházások támogatására.
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A jelenlegi ZBR kizárólag a kiotói egyezmény keretében az országok közti kvóta-
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A fűtési célú energiafelhasználás általános karbonadója

amit tovább rontott a magyar kormányzat felelőtlen hozzáállása és a bevételek

További lépésként megfontolandó a fűtési célú fosszilisenergia-felhasználásra ki-

nem rendeltetésszerű felhasználása.

vetendő karbonadó, amelyet mind lakossági, mind gazdasági szereplők viselnének.

Azonban az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU-KKR) 2005-

A bevezetés szükségessége nem kérdés, döntési lehetőséget egyedül a bevezetés

ben bevezette a vállalatok közti kvótakereskedelmet, ami hazánkban is 10 ága-

időtávja és ütemezése jelent: mikor célszerű megtenni – a villamosenergia-ter-

zatot és közel 260 céget érint. A fokozatosság jegyében a vállalatok kezdetben

melésben való megjelenítéssel egy időben, azaz már a jövő évtől kezdődően, vagy

ingyenes kvótajuttatást kaptak, amelyet ágazatonként eltérő ütemezésben ár-

pedig az azt követő években fokozatosan, lépcsőzetesen elcsúsztatva.
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kereskedelem révén befolyó kvótabevételekre épít. Ezek értékesítése esetleges,

verés keretében történő juttatás vált fel. 2013-tól az unió teljes területén a villamosenergia-termelők kizárólag árverés keretében juthatnak kvótához. Ez alól
Lengyelország vezetésével kivételezési lehetőséget kapott 9 közép-európai or-

A karbonadó mértékének és a bevezetés időtávjának ütemezése

szág, köztük hazánk is. Magyarországon a kivételezés valódi indokai nem állnak
fenn (a fosszilis termelés arányát tekintve ott a termelés 95 százaléka szenes,

A távhőpiachoz hasonlóan, ahol az egyedi adóintézkedések megtétele előtt az

nálunk alig 30 százaléka gázos; az átlagos kibocsátást pedig nagyban csökken-

ágazat komplex felmérését és a komplex adózási-szabályozási környezet fe-

ti az atomenergia kimagasló aránya). Az árverés elhalasztása mind gazdasági,

lülvizsgálatát végezzük el, ezt meg kell tenni a nagyrészt hatósági áras, külön-

mind környezeti szempontból káros (tovább segítené a már jelenleg is elavult,

böző árképzésű hazai gázpiac esetében is. Különös figyelmet érdemel, hogy

alacsony hatékonyságú erőműveket és nehezítené a cseréjüket, illetve továbbra

hazánk gázárszintje jelenleg jelentősen magasabb a környező országok árszint-

sem jeleníti meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának költségeit).

jénél, a szállítóvezetékek nem kellő elérése miatt. Ezen érdemben a szlovák
interkonnektor megépülése segít, amely jelentősen növeli hazai gázvezeték-hálózatunk összekapcsoltságát a nyugat-európai vezetékhálózattal. A (dominánsan
gázalapú) fűtés karbonadójának bevezetését tehát a gázágazat átfogó szabályozási, árképzési és adózási felülvizsgálatával és különösen a gázbeszerzési források diverzifikációjából fakadó várt árcsökkenés bekövetkeztével egyidejűleg érdemes megtenni. Ekkor lehetőség nyílik a környezetterhelés megadóztatására,
a kibocsátáscsökkentés ösztönzésére és jelentős költségvetési többletbevételek
elérésére, szociális feszültségek keletkezése és az egyoldalú adó-bevezetésból
fakadó negatív regionális versenyképességi hatások bekövetkezése nélkül.
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Az energiapolitikai költségvetési bevételek közt kell megemlíteni a MOL-
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a közlekedés adóreformja

részvénypakett részleges értékesítése révén elérhető többletbevételeket. A nemzeti energiapolitikai célkitűzések teljesítése, a nemzeti érdekek védelme elsőd-

Használatarányos teherforgalmi útdíj

tulajdonlás kiterjesztése inkább szolgálta a kormányzati kézivezérlés lehetősé-

Az általunk vizsgált változat egy egyszerűen bevezethető, GPS-GSM rendszerű,

gének megteremtését, a pillanatnyi politikai szándékok érvényesítését. Ezért,

előzetesen 4-5 Ft/tkm mértékben meghatározott díj, amely a jelenlegi kormány

bár az orosz tulajdonos kikerülése örvendetes, hosszú távon jobban szolgálja

tervei közt is szerepel ennél alacsonyabb díjjal. Előnye, hogy ma az infrastruk-

a nemzeti érdek érvényesülését a részvénycsomag közkézhányadba (azaz nyílt

túra-használat költségeit az adófizetők viselik, illetve a hazai személyautósok

tőzsdei forgalomba) való visszaforgatása, mert a befolyó közpénz nagyobb ha-

keresztfinanszírozzák az áthaladó külföldi teherfuvarozók úthasználatát, ami

tékonysággal érvényesül másutt – például energiahatékonysági beruházások

nagymértékben hozzájárul a torz áruszállítási piac kialakulásához és a vasúti

támogatásaként –, mint a MOL állami tulajdonhányadának formájában. A va-

áruszállítás versenyhátrányához – a vasút alapvetően 100 százalékban köteles

gyonvesztés elkerülése érdekében az értékesítés fokozatosan és folyamatosan

az infrastruktúra-használat térítésére.
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legesen szabályozási eszközök alkalmazását igényli. Magyarországon az állami

történik, 2012-ben árfolyamtól függően várhatóan 40 milliárd forint.
Mérlegelendő, hogy a ma domináns (kb. 70 százalékos részesedésű) közúti szállítás megdrágításának általános nemzetgazdasági inflációs hatása van. A kisebb
érték/súly hányadosú áruknál fajlagosan nagyobb drágulás várható, azonban ott
a vasúti fuvarozás részaránya ma is kedvezőbb (például búza, vasérc), a nagyobb
„súlyértékű” áruknál (például hús, műszaki cikkek) a drágulás alig lesz észlelhető. A teljes inflációs hatás kb. 0,04 százalék az előzetes számítások szerint. A
bevételek nagyságrendjét illetően a KSH szerint a közúti fuvarozási teljesítmény
36 milliárd tkm6, így a várható bevétel Magyarországon rugalmatlan alkalmazkodást feltételezve, ami az első évekre várhatóan igaz is lesz – 140–180 milliárd
Ft, amelyből a rendszer üzemeltetési költségét levonva minimum 100–150 milliárdos nettó bevétellel számolhatunk. Hatékony bevezetés esetén már az első
évben, azaz 2012-ben 60 milliárd forintos többletbevétellel lehet számolni.
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Az üzemanyagok általános karbonadója

A cégautó-használat adókedvezményének eltörlése

A fűtéshez hasonlóan hosszú távon elkerülhetetlen a szén-dioxid-költségek

Jelenleg tömeges a cégautók magáncélú használata, ami a környezetszennyező

megjelenítése a közlekedésben felhasznált fosszilis üzemanyagok esetében is

közúti közlekedés újabb burkolt támogatása, valamint ugyancsak tömeges a fik-

– a kérdés megint a bevezetés ütemezése az összesített nemzetgazdasági (inflá-

tív gépjárműhasználattal elkövetett adócsalás. E problémák kezelésére egyfelől

ciós) hatások és azok szociális következményei figyelembevételével. Első lépés-

meg kell szüntetni a számla nélküli elszámolás lehetőségét, másfelől indokolt

ben megfontolható egy, a villamosenergia-termelés piacán kialakuló kvótaárnak

lehet a társasági adóalap bővítése egyes, személygépkocsival kapcsolatos költ-

megfelelő karbonadó kiterjesztése a közlekedésre is, ezáltal megakadályozva,

ségekkel, valamint a magángépjárművek üzemanyag-elszámolásának szigo-

hogy az elterjedés előtt álló villanyautók és villanymozdonyok „üzemanyagának”

rítása. Ezek a lépések összesen körülbelül 30 milliárd forintnyi többletbevételt

ára már tartalmazza a szén-dioxid-költségeket, miközben a hagyományos üzem-

eredményeznének. További vizsgálatot igényel, hogy a jelenlegi javaslatunk nem

anyagú, szennyező közlekedésé még nem. Ennek megfelelően mérlegelendők az

különbözteti meg a nem indokolt/fiktív használatot és a rendeltetésszerű, a sze-

általános inflációs hatások (az üzemanyag részaránya az inflációs „kosárban” 5,2

mélygépjárművet valóban munkaeszközként használó használatot, és jelentős

százalék a KSH adatai szerint), az „üzemanyag-turizmus” ösztönzésének mér-

adóalap-növelést eredményez az autót munkaeszközként használó (különösen a

téke, az érintettek köre (a használatarányos útdíjjal ellentétben, amely nagyrészt

vidéki) kisvállalkozások számára. Első körben a teljes tiltás alternatívája lehet a

az áthaladó forgalmat terheli, a karbonadó alapvetően a belföldi felhasználók

céges mobiltelefonok magánhasználatával kapcsolatos megoldás (az áfa leírha-

és a kisfelhasználók számára jelentene többletköltséget). A távhő- és a gázága-

tóságának megtiltása, bizonyos kivételekkel).
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zathoz hasonlóan a hosszú évek óta hiányzó közlekedési koncepció keretében
történne a pontos adómérték beállítása és a bevezetés ütemezése.

A közúti fuvarozók indokolatlan szja-kedvezményének megszüntetése
A közúti fuvarozók ma adó- és járulékmentesen maximum havi 100e Ft-ot vehetnek fel üzemanyag-megtakarítás címén. Ez teljesen indokolatlan. Megszüntetésének becsült többletbevétele – viselkedési hatással számolva – 1 milliárd
forint alatti.
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Gépjármű-adózási reform: érték- és környezeti kategória alapú gépjárműadó a
súlyadó és a regisztrációs adó felváltásával

üzemanyag támogatása. A jelenlegi jövedékiadó-kedvezmény eltörlése hozzáve-

Ez egy alapvetően vagyonadó jellegű adó lenne az ingatlanadó problémái nélkül.

tőlegesen 1,5 milliárd Ft többletbevételt eredményez.

Táblázatos alapú értékmeghatározás alapján lenne kivethető, az adókulcs nagy-
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Indokolatlan a valójában nem fenntartható mezőgazdasági eredetű közlekedési

ságrendileg az érték 2–3 százaléka lenne, környezeti kategória szerinti +/- 50
A kereskedelmi gázolaj megszüntetetése

százalékos korrekcióval. A nagyon alacsony jövedelműeket nem érinti, az alacsony jövedelműek számára kedvezőbb, mint a súlyadó.

A kereskedelmi gázolaj 2011. január elsejei bevezetése (vagyis az a lehetőség,
hogy a közúti fuvarozók a gázolaj jövedéki adójából literenként 6,50 forintot vis�-

Előnye, hogy felváltja a ma majdnem flat-rate adóként működő, így igazságtalan

szaigényelhetnek) egy súlyosan környezetszennyező tevékenységnek nyújtott

és kevés bevételt hozó súlyadót és a számos működési problémával küzdő – mert

újabb támogatás – ráadásul egy olyan tevékenységnek, amely jelenleg sem fizeti

pont a legértékesebb autóknál jellemzően könnyedén kijátszható – regisztráci-

meg az általa okozott költségeket. Nem látszik megvalósulni az az elképzelés

ós adót. Megfontolandó, hogy a regisztrációs adó működése vitatott, kivezetése

sem, hogy a kedvezménynek köszönhetően a fuvarozók többet fognak itthon tan-

esetleg csak fokozatosan lehetséges. Hátránya, hogy az öregebb autóknál ne-

kolni. A kedvezményt a gázolajár jövedéki adójának emelése csak növelte; ettől

hezebb az adózás alapjaként korrekt értéket meghatározni, az nagyon függ a

kezdve a fuvarozók további 13 forinttal többet, azaz összesen 19,50 forintot igé-

műszaki állapottól, valamint az adónem nem kezeli a következő externáliákat:

nyelhetnek vissza. E lépés hatása az eredeti 6,5 Ft/l különbözet esetén becsülten

közterület-foglalás (amit a parkolással kapcsolatosan kell kezelni), légszennye-

7–10 milliárd Ft, mely a 19,5 Ft/l különbözet esetén arányosan 25 milliárd Ft-ra

zés (amit részben fogyasztásarányosan kell kezelni – például a gázolaj jövedéki

nő, ha nem számolunk jelentősebb viselkedési hatással.

adóját a benzinével egy szintre kell emelni, részben pedig helyszíntől függően

7

kezelni –, behajtási díjjal). A többletbevétel nagyságrendje kb. 50 milliárd Ft, ezt
pontosítani a kategóriák és az azokhoz tartozó mértékek finomításával lehet.
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A környezethasználat díjainak emelésével az átgondoltabb, takarékosabb talaj-

Bányajáradék és környezetterhelési díj

azt, hogy a gazdasági és társadalmi tevékenységek során ne mindig a környezet

A fenntarthatóbb gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdál-

és az élővilág (és benne az ember életminősége, egészsége) jelentse a kisebb

kodók megfizessék a környezet használatának valós költségeit. A díj emelése

ellenállás irányát. A komplex közlekedési szabályozási koncepció és adóreform

emellett a takarékosabb, tisztább gazdálkodásra is ösztönöz, mert verseny-

további lehetséges elemei többek között:

előnyhöz juttatja a tisztábban gazdálkodókat. A környezetterhelési díj emelésé-
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és vízhasználatot kell ösztönözni. A környezetvédelmi bírságok emelésével pedig

vel elérhető becsült többletbevétel 10 milliárd forint. A bányajáradék esetében
a díjfizetés kiterjesztése a segédmotoros kerékpárokra,

elsősorban az energiaipari szereplőktől várható többletbevétel, melyet pontos
hatásfelmérés után lehet kivetni.

a közlekedési balesetek kárainak biztosító által fedezett része és a
tényleges társadalmi költség közti olló szűkítése.
Repülőjegyadó

Ártalmatlanítási adó
„Ártalmatlanítási adó” néven egy új, landfill tax típusú adónem bevezetését szorgalmazzuk, hogy ne a lerakás vagy az égetés legyen a háztartási hulladék eltün-

Számos európai országban vezettek be különadót az adott országban felszálló uta-

tetésének legolcsóbb és legkényelmesebb módja, hanem a hasznosítás és főleg

sok repülőjegyére, amely az utazás távolságától függ. A Levegő Munkacsoport elem-

a megelőzés. A becsült többletbevétel 12 milliárd forint.

zése szerint Nagy-Britanniában éppen 2009 novemberében ismételten megemelték
ezt az adót (Air Passenger Duty), amely a repülés távolságától függően most már
turistaosztályon 11 és 55 font (3 800–19 000 forint8 ) közötti, az első osztályon utazóknak pedig 22 és 110 font (7 600–38 000 forint) közötti.9 Az adó bevezetését és
többszöri emelését a brit kormány a légi közlekedés környezetromboló hatásaival
indokolta. Ausztriában a kormány úgy döntött, hogy 2011-ben 8-tól 35 euróig (csaknem 10 000 forintig) terjedő adót vet ki a repülőjegyre.10 Németország évi 1 milliárd
euró állami bevételre számít a 2011-ben bevezetendő repülőjegyadóból.11 Az adót
célszerű fokozatosan bevezetni. Javasoljuk, hogy az adó 2012-ben a brit mérték 25
százaléka legyen, majd fokozatosan érje el a jelenlegi brit szint legalább 50 százalékát. Középtávon ezen intézkedés 10 milliárdos nagyságrendű bevételt hozhat.
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a költségvetés női szemmel

Az egykulcsos adó megszüntetése és a progresszív adózás elemeinek megteis. A többletbevétel felhasználásakor, a mélyszegénységben élők helyzetének

egyenlőtlenség csökkentésével, ezért nagyon fontos a „gender-költségvetés”,

javításánál figyelembe kell venni az interszekcionalitás szempontját, és lehetővé

vagyis a költségvetési tervek nemi esélyegyenlőségi szempontú vizsgálata. A ne-

kell tenni, hogy a roma családokban erőteljesen érvényesülő nemi hierarchia

mek eltérő igényeire és a közöttük fennálló gazdasági-társadalmi hierarchiára

miatt a nők ne szenvedjenek hátrányt, hanem arányosan részesüljenek az anya-

ilyen szemszögből készülő költségvetés úgy reagál, hogy a bevételek és a kiadá-

gi juttatásokból. Ez különösen fontos, mivel mind a roma, mind a nem roma

sok alkalmazásán keresztül célozza meg és javítja az esélyegyenlőséget.

családokra igaz, hogy a nők anyagi helyzetének és a családi döntéshozatalba
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remtése mindenképpen méltánylandó a nemi esélyegyenlőség szempontjából
A gazdaság teljesítménye bizonyíthatóan javul a nők és férfiak közötti társadalmi

való beleszólásának javulásával párhuzamosan nő a család által a gyermekekre
Az LMP a kormányjavaslathoz képest el kíván mozdulni az adófizetői bázis szé-

fordított oktatási és egészségügyi pénzösszeg is, aminek kedvező makrogazda-

lesítése és az adóelkerülés visszaszorítása felé, amellyel lehetőséget teremt

sági hatásai felbecsülhetetlenek. Kutatások bizonyítják, hogy a nők elsősorban a

a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentésének pénzügyi megalapozására. A

gyermekekre és a családra fordítják a többletbevételeket, és csak utolsó sorban

társadalom ilyen módon hozzájutna ahhoz a jövedelemhez, amelyet nemekre ér-

magukra, míg a férfiak esetén a maguk javára elköltött bevétel után megmaradó

zékeny fejlesztési támogatásokra, szociális transzferekre, a foglalkoztatottság

rész jut a családra.

növelésére, szolgáltatásokra és egyéb befektetésekre lehetne költeni. Célzott,
nemi bontású adatgyűjtés révén válhat valóra a férfiak és a nők helyzetének teljes körű feltárása, amely szükségessé teszi a jelenleg rendelkezésre álló statisztikák bővítését és folytonossá tételét.
A fogyasztási jellegű adók az elköltött jövedelemhez viszonyítva nagyobb arányt
képviselnek a kisebb keresetűek körében, és így jobban sújtják az alacsonyabb
jövedelműeket, akik között jóval több a nő. Ezért a kedvezményes áfakulcsok
kivezetése során ügyelni kell arra, hogy a többletbevétel visszaforgatása a nők
számára arányosan történjen meg. A hangsúlyeltolódás a tőkejövedelmek és a
vagyon megadóztatása felé viszont kifejezetten kedvező, mert elősegítheti a nemek gazdasági helyzete közötti szakadék csökkentését.
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zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés

a program-előirányzat csoportjai
megújuló energiatermelés

a program célkitűzései
A Zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés program az alábbi egy

alakítása, az ösztönzők differenciálása és a fosszilis energiafelhasználás tá-

éven belül megvalósítható célokat tűzi ki:

mogatásának leépítése. Habár az uniós támogatások jövő évi kifutása miatt a

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés

A legfontosabb feladat továbbra is a szabályozási környezet kiszámíthatóbbá

rendelkezésre álló pénzügyi ösztönzők csökkennek, ezek közül megtartanánk
Munkahelyteremtés a megújuló energiaforrások felhasználásának

az emelt áron történő kötelező átvételi rendszert, azonban a jelenleg szinte egy-

ösztönzésével;

séges átvételi árat technológiák szerint (szél, nap, biomassza stb.) differenciálnánk, valamint megvizsgálnánk a zöldmezős és retrofit beruházások eltérő

Munkahelyteremtés az épületenergetikai beruházások ösztönzésén

kezelésének lehetőségét. Ugyanakkor megszüntetnénk azt a gyakorlatot, hogy

keresztül;

a kötelező átvétel időtartamát egyedi beruházásokra egyedi elbírálással állapítja
meg a Magyar Energia Hivatal. A környezeti fenntarthatósági szempontok mellé

Közösségi gazdaságfejlesztés, szociális szövetkezetek támogatása az

a munkahely-teremtési szempontokra is nagyobb hangsúlyt fektetve alakítanánk

állástalan, hátrányos helyzetűek munkához juttatása céljából.

át a szektor szabályozási környezetét.
Magyarországon az elmúlt időszakban valódi megújulóenergia-termelő gyártókapacitás-létesítési beruházási boom volt tapasztalható. Ezek a beruházások
az elmúlt évek trendjét folytatják az új világgazdasági helyzetnek megfelelően.
A „gyártás” valójában magas élőmunka-igényű és alacsony hozzáadott értékű
összeszerelés, de most már jellemzően távol-keleti tulajdonban, a 60 százalék kimutatott hozzáadottérték-arányra ügyelve a termék EU-termékként való
minősülését biztosítandó. A beruházások egy része piaci alapon valósult meg,
egyes nagyobb értékű beruházások azonban EU-s forrásokból kaptak támogatást, tipikusan 20–25 százalékos támogatási intenzitással, három éven belül
megtérülő módon.
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Ezt a támogatási gyakorlatot és támogatási célt az EU-források vállalható felhasz-

lakossági energiahatékonyság-javító beruházások

nálási módjának ítéljük, átláthatóbbá, a támogatási döntéseket automatikusan

zöld beruházási alap

–

lehetőségét a megújuló energiaszektor háttériparának nagyobb támogatására.

Bár számos tanulmány felmérte az energiahatékonyságot javító épületener-

A következő években ezzel a korrekcióval folytatnánk a gyártókapacitás-létesí-

getikai beruházások számtalan pozitív egyéni és társadalmi hatását (energia-

tési támogatási gyakorlatot azzal a prioritással, hogy első lépésben a cél egy

felhasználás- és kibocsátáscsökkenés, a fűtésszámlák csökkenése, komfort

olyan szabályozói környezet teremtése, amelyben a zöldgazdaság vállalkozásai

növekedése, az épület értékének növekedése, munkahelyteremtés az alacsony

önmagukban életképesek, további támogatásuk pedig az EU gazdaságfejlesztő

képzettségűek körében, az importfüggőség csökkenése), megvalósulásuk mes�-

forrásainak célzott felhasználásával történik.

sze elmarad a társadalmilag kívánatos szinttől. A beruházások elmaradásának

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés
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nyilvánossá tennénk, valamint megvizsgálnánk a kereten belüli átcsoportosítás

okai egyrészt nem pénzügyi, másrészt pénzügyi természetűek. A legnagyobb

az energiahatékonyságot javító épületenergetikai beruházások

korlát egyértelműen a lakossági beruházási hajlandóság és pénzügyi tudatosság: az épületenergetikai beruházások jelentős része már ma is megtérül pia-

Szükség van a szabályozási környezet további zöldítésére az építőiparban, az

ci alapon is, ugyanakkor a lakosság részéről alacsony hajlandóság mutatkozik

építési előírásokban. A hosszú távú cél a passzívház szintű energiafelhaszná-

arra, hogy ilyen célból eladósodjon.12 A magyar családi házak jelentős részének

lás elérése. A meglévő ingatlanállomány energiafelhasználás ára vonatkozóan

lakói ma tisztán anyagi szempontból is jobban járnának, ha nyílászárócserébe és

is szükség van a tulajdonosokat kötelező szabályzók kialakítására. Az állam a

nem bankbetétbe fektetnék a pénzüket.13

zöld közbeszerzés bevezetésével jelentős hatást tudna kifejteni a zöldgazdasági szektorokra. Az önkormányzatok, állami hivatalok számára elő kellene írni,

Javaslatunk egyrészt a nem pénzügyi akadályok felszámolását célozza az ön-

hogy a tulajdonukban/használatukban lévő ingatlanokról készítsenek energia-

kormányzatok, lakóközösségek mellett működő, könnyen elérhető energetikai

gazdálkodási tanulmányt, amely lényegében azt tartalmazná, hogy milyen ener-

tájékoztató-tanácsadó hálózat létrehozásával, mely ingyenesen igénybe vehető

giahatékonysági beruházással mekkora energiamegtakarítást lehetne elérni, és

energetikai átvilágításra és energiahatékonysági terv elkészítésére, másrészt a

az energia-beszerzésben a fosszilis források arányának csökkentésére milyen

pénzügyi támogatási források nagymértékű kiszélesítését. A jelenleg is működő,

lehetőségek képzelhetők el. Ezután egy adott választási ciklusra (4 évre) kellene

de elégtelen forrásokkal rendelkező ZBR (Zöld Beruházási Rendszer) átalakításá-

energiahatékonysági beruházási tervet is készíteniük. 2012-re a pénzügyi ösz-

val létrehoznánk a Zöld Beruházási Alapot, amelynek forrásait jelentősen kibővítve

tönzők terén jelentős csökkenés várható, amely visszavetheti a szektor fejlődé-

kiszámítható, fenntartható pénzügyi támogatási hátteret teremtenénk meg.

sét, így munkahelyteremtő hatását is.
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A Zöld Beruházási Alap a lakossági és középületek épületenergetikai beruhá-

Az alap létrehozásának indoka a meglévő uniós források (KEOP, ROP-ok) ki-

zásainak támogatását végezné. Ennek egy része normatív alapú támogatást

futása. 2012-re elfogynak az uniós támogatások. Az eddigi évi több tízmilli-

biztosítana a lakossági ingatlanokon energiahatékonysági felújítást végzők ré-

árd forintnyi támogatási szint az épületenergetikában (és a megújulóenergia-

szére, ami nem lenne kombinálható uniós forrásból elérhető vissza nem térí-

beruházásoknál) nem tartható fenn. A következő uniós költségvetési keretből

tendő támogatással. A normatív alapú támogatási rendszer kialakítása során

támogatások még nem lesznek elérhetőek 2012-ben. Az alapba kerülő forrá-

a támogatás az igénylőnek a beruházási-műszaki kritériumok teljesítésével a

sok áthidalnák a finanszírozási űrt 2014-ig, az új uniós források megérkezésé-

megfelelő igazolások benyújtását követően egyedi bírálat nélkül automatiku-

ig. Az alap létrehozását indokolja az is, hogy a meglévő pályázati rendszeren

san lenne folyósítható az utólagos ellenőrzés kockázatának terhe mellett. Így

keresztül folyósított támogatások felülvizsgálata és a pályázati rendszer módo-

elkerülhető a holtteher hatás egyes támogatási formák között, viszont bővül a

sítása miatt az épületenergetikai gazdasági szektor teljesítménye egyébként is

támogatási kínálat. Ez elősegíti a stabilabb, kiszámíthatóbb támogatási háttér

visszaesett. Az önálló alap egyben gazdasági stratégiai hangsúlyt is ad a zöld

megteremtését.

beruházásoknak, végre önálló hazai forrásokat is elkülönítenénk erre a célra.
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A ZBR 2009-es jelentése is elismerte, hogy csak az ott megjelenő épületenerAz alap további célja lenne a lakossági célú ismeretterjesztés, felvilágosítás in-

getikai pályázatokra a pályázati keretösszeget összesen 10–20 milliárd forinttal

novatív, új megoldások támogatásával. Ezek egyike lenne az önkormányzatok,

meghaladó igények futottak be.

állami intézmények részére előírt energiagazdálkodási tanulmányok elkészíttetése. A legcélravezetőbb felvilágosítás az lehetne, ha kedvezményesen, a lakástulajdonos számára megfizethető áron energiagazdálkodási tanulmány készülne,
amiből kiderülne, milyen lehetőségek vannak a rezsiköltségek csökkentésére.
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A ZBA számos bevételi forrásra építene: elsősorban a szén-dioxidkvóta értékesí-

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befektetési célelőirányzatából is átcsoportosí-

téséből származó bevételre. Az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere

tanánk 20 milliárd forintot erre a célra. Az alap összességében bő 70 milliárd

(EU-KKR) keretében a magyar állam által árverésen értékesítendő kvótabevéte-

forintból gazdálkodna.

lekkel, stabilan előre jelezhetően minimálisan évi 100 milliárd Ft körüli bevétellel
gazdasági társaságok energiahatékonyság-javító beruházásai
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lehetne számolni; 2012-re 50 milliárd Ft bevételt irányoztunk elő. A jelenlegi ZBR
kizárólag a kiotói egyezmény keretében az országok közti kvótakereskedelem révén befolyó kvótabevételekre épít. Ezek értékesítése esetleges, amit tovább rontott

Az energiahatékonysági beruházások pénzügyi támogatásának célzásánál fi-

a magyar kormányzat felelőtlen hozzáállása és a bevételek nem rendeltetéssze-

gyelembe kell venni, hogy a támogatásra elköltött adóforintok hol hasznosulnak

rű felhasználása. Az Európai Unió Kibocsátáskereskedelmi Rendszere (EU-KKR)

a legjobban környezeti szempontból (hol eredményezik a legnagyobb csökke-

keretében az egyes ágazatok cégeire alkalmazandó kvótakereskedelem bevételei

nést az energiafelhasználásban), a támogatásnak hol a legnagyobb a szociális

azonban stabilabbak, mint bármilyen magyar költségvetési forrás. Az energiaadó-

indokoltsága (mely igénybevevői kör számára jelenti már most is a legnagyobb

zás reformjáról szóló fejezetben leírtak alapján a 2013-tól a villamosenergia-ter-

terhet az energiaköltség), végül pedig hol a legnagyobb a támogatás gazdasági

melőkre kiterjeszteni javasolt kvótaárverés 100 milliárd Ft értékű kvótabevételt

indokoltsága (kik a legkevésbé hitelképes, pénzügyi-beruházási döntések meg-

fog eredményezni, a korai árverés lehetősége miatt pedig 2012-re már előrehozott

hozásában leginkább támogatásra szoruló csoportok). Mind gazdasági, mind

féléves bevétellel számolhatunk a társaságiadó-kedvezmény a Zöld Beruházási

szociális szempontok alapján a lakosságot szükséges támogatni a gazdasági

Alapba történő befizetése után.

szereplőkkel szemben, ráadásul a lakosság használja a fűtési célú energia közel
80 százalékát. Az épülettípusok felmérése alapján is adódik, hogy a legnagyobb

A ZBA-ba történő befizetések konstrukcióadóalap-csökkentő és 100 százalék-

energiafelhasználás-csökkentési potenciállal a tipikusan lakossági tulajdonban

ban az adóból leírható, azaz 116 százalékos adókedvezményt tartalmaznának. A

álló épületek (sátortetős családi házak, panelépületek) rendelkeznek.

támogatást igazoló dokumentumot az alapkezelő szerv adná ki. Az alapkezelő a
plafon elérését követően nem adna ki támogatási igazolást. Az adóalap-csökken-

Mindezek alapján, és mivel egyes lakossági csoportok energiaköltségének csök-

tő tétel miatt 8,62 milliárd Ft támogatás befizetése 10 milliárd Ft társaságiadó-

kentése szociális alapon rendkívül sürgető, és a rendelkezésre álló források egy-

kedvezményt jelent. Az adókedvezményben részesülő, többségükben jelentős

értelműen szűkösek, jelenleg az összes forrást a lakossági energiahatékonyság

nyereséggel működő közép- és nagyvállalatok számára az alap alternatívát kí-

javítására irányítanánk. A társaságok a saját energiahatékonysági beruházásaik

nálhat a hasonló filmipari és sportegyesületi támogatási konstrukciók mellett.

ösztönzésére igénybe vehetik a jelenleg is elérhető fejlesztési adókedvezményt.
A társaságiadó-kedvezmények terén egyébként is számos szűkítő elemet célszerű beépíteni (lásd a fedezeti résznél).
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gyártókapacitások létrehozása az energiahatékonyság
területén

		

(„zöld építőipar”)

Természetesen az első kedvezményes évben ez még nem kérhető számon, ezért
a harmadik év végére szükséges meghatározni a hazai beszállítói arányt (lehetőleg 50 százaléknál magasabban).

lő-, gyártókapacitások létrehozásához. Ennek az intézkedésnek a célja a zöld-

A társasági adókedvezmény is „de minimis” támogatásnak minősül, 16 száza-

gazdasági gyártókapacitásokat létrehozó „zöldmezős” beruházások támogatása

lékos kulcs esetén 13,7 százalékos támogatást jelent. Az adókedvezményre 10

adott évi adómentesség formájában, többek között a zöld építőipar ellátásához

milliárd forintnyi keretet javasolunk 2012-re.
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Társaságiadó-kedvezmény nyújtása (adóhitel formájában) „zöldmezős” terme-

szükséges beruházási javak biztosítása érdekében. Támogatás hiányában zöldgazdasági konjunktúra esetén a gépeket, berendezéseket, anyagot, technológiá-

a javasolt lépések fedezete

kat többségében importból szereznék be.
A Zöld Beruházási Alap három forrásból táplálkozna 2012-ben: 1) Az NFM beA következő szektorok alkotnák a preferálandó kört, amely más vissza nem térí-

fektetési célelőirányzatából 20 milliárd Ft. (2011-ben mintegy 13,5 milliárd Ft volt

tendő forrást nem vehetne igénybe: zöldenergetikai célú összeszerelés, zöldener-

előirányozva, de a felülről nyitott keretet általában „túlhívják”) 2) A kvótaértéke-

getikai alkatrészgyártás, technológiai fejlesztés, zöld épületenergetikai rendszerek

sítésből származó bevételekből 50 milliárd Ft-ot irányzunk elő a fentebb ismer-

előállítása stb. A támogatott körbe való tartozást a termékeknek a megfelelő hazai

tetett helyzet alapján. 3) A vállalati befizetések támogatásából 8,62 milliárd Ft,

szabványok szerint történő minősíttetése bizonyítaná. Emellett a vevőkör is infor-

melynek társasági adókedvezménye 10 milliárd Ft. Így az alap 2012-ben bő 70

mációt adna a zöldgazdasági célú felhasználásról. Éves szokványos adóellenőrzés

milliárd Ft-ból tudna gazdálkodni. Költségvetési hatása kiadássemleges, mivel

formájában egyszeri alkalommal vizsgálható, hogy a termék megfelel-e azoknak

átcsoportosításokról van szó.

a feltételeknek, amelyek az adókedvezmény igénybevételét lehetővé teszik. Miután a támogatás formája adóhitel, visszaélés esetén az adóhatóság elrendelheti a

A társaságiadó-kedvezmény fedezete a meglévő társasági adókedvezmények

visszafizetését. Elegendő három évre biztosítani az adókedvezményt, azt követően

szűkítése, illetve megszüntetése. Így például a 10 milliárd forintnyi terméket

a vállalkozásnak a mindenkori adózási feltételek szerint kellene viselnie a közter-

előállító beruházások adókedvezményének megszüntetése, amely 2009-ben 32

heket. További kritériumként a gyártóüzemnek is alacsony energiafelhasználási

milliárd forintot tett (11 beruházás támogatásával). Véleményünk szerint ek-

követelményeknek kellene eleget tennie. Annak érdekében, hogy biztosított legyen

kora mértékű beruházás esetén nem elsősorban a társasági adókedvezmény

a gyártóüzem beágyazottsága a hazai gazdaságba, az importtartalom alacsony

mértéke a döntő.

szinten tartását ösztönzendő az adókedvezmény igénybevételének időtartamára
meghatározott mértékű hazai beszállítói kör bevonását kellene előírni.
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A hátrányos helyzetű térségben megvalósuló 3 milliárd forint értékű beruhá-

A MPA szerkezeti reformján túl elengedhetetlen a szolgáltatások szakmai

zások esetében (2009-ben 15 milliárd Ft/7db) szűkítenénk a kedvezmények kö-

monitoringja. Olyan mérési rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi munka-

rét, viszont zöld gyártókapacitás létesítése esetén hátrányos helyzetű régióban

ügyi központok eredményeinek mérését, monitorozását, az elsődleges munka-

már 1 milliárdos értékhatártól elérhető lenne, a második évtől minimum 50 fő

erőpiacra való visszailleszkedést, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

alkalmazottól. Nem hátrányos helyzetű településen 3 milliárd Ft beruházástól

Az aktív eszközök arányának növelése és a szolgáltatások színvonalának és

és a második évtől 100 fő alkalmazásától. A fejlesztési adókedvezmény (9,6

megfelelőségének fent említett általános célja mellett két kiemelt cél támoga-

milliárd Ft/29 db) igénybevételének feltételeit energiatakarékossági és környe-

tását javasoljuk. A foglalkoztatásfejlesztés és a munkahelyre vezetés összetett

zetterhelési szempontok előírásával szigorítanánk. Számos adóalap-csökken-

szaktudást és nagy munkaerő-piaci kapcsolatrendszert követel, amelyeket sike-

tő tételt is csak hasonló feltételekkel lehetne érvényesíteni.

resen mindenhol a világon professzionális, térségi szintű foglalkoztatásfejlesztő
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szolgáltatók végeznek. Növelni kell az egyéni konzultációk szerepét, a személyre

közösségi gazdaság

szabott segítséget, a készségfejlesztést, a motiváció és az önbizalom erősítését.
Ezeket anyagi ösztönzőkkel nem lehet elérni, de jól szervezett és célirányos, a

az aktív munkaerő-piaci eszközök erősítése

munkaügyi központokon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal igen. Javasoljuk,
hogy az országban ilyen programokat és szolgáltatásokat nyújtó nonprofit vál-

Már a válsághullám kezdete előtt a munkaerő-piaci kiadások nagyon jelentősen

lalkozásokat bevonva az állam törekedjen ezeknek a programoknak a hátrányos

elmaradtak az EU-s átlagtól. 2008-ban hazánk a GDP 0,66 százalékát költötte

helyzetű térségekben (LHH - kistérségekben) való elterjesztésére.

ilyen jellegű kiadásokra szemben az EU-27 átlagával, amely a GDP 1,6 százaléka
volt. Az alacsony ráfordítási szinten túl további problémát jelent, hogy arányaiban

A második kiemelt cél egy országos vállalkozásindítási program, melynek központi

is jelentősen kevesebbet fordítunk aktív eszközökre (képzésekre, tanácsadásra

eleme az lenne, hogy az álláskereső abban az esetben, ha vállalkozási tevékeny-

stb.). Még ezt az alacsony szintet is jelentősen csökkentette 2011-ben a kormány,

ségbe kezd, nem veszti el juttatásainak egészét, hanem átmeneti ideig az ellátá-

és 2012-től további szűkítést tervez. Azt gondoljuk, hogy a MPA alaprészeinek

sok jelentős részét továbbra is kapja. Ezen túl a programban is kiemelt szerepet

tervezett szétválasztása és a közmunkaalap leválasztása után a megmaradt

kapnának az egyénre szabott megoldások és a szolgáltatásközpontúság.

feladatokra legalább a 2011-es szinttel megegyező összeget kell költeni ahhoz,
hogy – a remélt fellendülés esetén – a mai munkanélküliekből a holnap munkavállalói lehessenek.
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Az alap létrehozásával párhuzamosan szükség van központi minőségbiztosítási

A 2012-ben létrehozandó közmunkaalapot az LMP szerint közösségi gazdaságfej-

elő a programok piaci kifutását, valamint biztosítja a szükséges szolgáltatáso-

lesztésre kell fordítani, és az alapban legalább megközelítőleg a 2010-es mértékű

kat, a jogi tanácsadást, a vállalati tervezést és képzést. A programok a helyi vi-

forrásokat kell biztosítani, hogy országszerte jelentős és mintaértékű programok va-

szonyokhoz igazodva, a gazdasági szereplőket is bevonva hivatottak lehetőséget

lósulhassanak meg, egységes finanszírozási feltételekkel. Az alapot Közösségi Gaz-

teremteni a tartós munkanélküliek számára a munka világába való visszatérés-

daságfejlesztő Alapnak hívnánk, kifejezve a céljait. Ez paradigmaváltást jelentene a

re, közösségépítésre, a települések népességmegtartó erejének növelésére, a

mostani és az előző kormányok közfoglalkoztatási gyakorlatához képest. A kibővült

fenntarthatóság erősítésére, a helyi termelés és piac bővítésére.

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés
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és tanácsadó rendszer felállítására is, amely helyben adaptálható tudással segíti

forrásokkal rendelkező alap a támogatásokat területileg célzottan adná, mind eszközre, mind munkabérre. Az alapból finanszírozott fejlesztéseknek illeszkedniük kell

Elképzeléseink szerint a vállalkozások a közösségi, szövetkezeti elv alapján szer-

a regionális fejlesztési tervekhez, hogy a leszakadó térségekben legyen lehetőség a

veződnek meg, hiszen – akár vidéken a hátrányos helyzetű településeken is – a he-

program szélesebb körű igénybevételére, ezzel is elősegítve, hogy a települések olyan

lyi közösségek aktivizálásával, fejlesztésével olyan helyi kezdeményezések jönné-

programokat hozzanak létre a helyi lakosok bevonásával, amelyek segítik a települé-

nek létre, amelyek a gazdasági, foglalkoztatási lehetőségek feltárásával hoznának

seken a közösségfejlesztés, a szociális szolgáltatások, a fenntarthatóság szempont-

létre új munkahelyeket. Gazdasági és szociális célokat egyaránt megfogalmazva

jainak érvényesülését, és helyben teremtsék meg az elsődleges munkaerőpiacot.

járulnának hozzá a hátrányos helyzetű települések, a helyi gazdaságok fejlődéséhez. A hosszú távú gazdasági fenntarthatóságot a megtermelt profit visszaforgatá-

A program további célja, hogy segítse az önkormányzatokat, hogy helyben te-

sa biztosítaná. A közösségi elv alapján a vállalkozások céljainak megvalósítása az

remtsenek munkát. A vállalkozások kezdőtőkéjét és első 2-3 évének működését

együttműködésen, a szolidaritáson, az önkéntes részvételen alapulna.

finanszírozná, amíg a vállalkozások nem lesznek önfenntartóak, amikor is az

Erre az egyik legmegfelelőbb tulajdonosi forma a szövetkezeti, hiszen a tagok

alap újabb programok elindítására adna lehetőséget. A mostani igények ismere-

önigazgatásán keresztül valósul meg a gazdasági tevékenység irányítása. A kö-

tében a program elsődlegesen az alábbi területeken bizonyulhatna működőké-

zösségi gazdaság nélkülözhetetlen kezdeményezői ösztönzői minőségben az

pesnek: helyi példaértékű projektek fejlesztése a helyi élelmiszer előállításában,

önkormányzatok, a nonprofit szféra, a helyi vállalkozók. A szövetkezeti szerve-

a helyi piac megteremtésében, a helyi energia előállításában, helyi (akár humán)

zéshez szükséges szakmai támogatás nyújtásában a falugazdászi, falugondnoki

szolgáltatások erősítésében (házi ápolás, gyermekfelügyelet stb.).

hálózat és a szociális szövetkezeteket támogató regionális szakmai támogató
hálózat, az OFA Hálózat tudna közreműködni.
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Jelenleg is számos szociális szövetkezet működik szerte az országban, de szá-

Energiahatékonyság szempontjából a kistelepülések a városokhoz képest jelen-

muk nem elég; ezek létrejöttét érdemes nemcsak uniós, de állami pályázati for-

tős lemaradásban vannak az ingatlanállomány energetikai felújítása terén. A pá-

rásokból is támogatni. A szociális szövetkezet tevékenységében meghatározó

lyázati támogatások arányánál is megfigyelhetőek az egyenlőtlen esélyek. A ma-

elem a törekvés a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítására. A szoci-

gas energiaköltségek azonban súlyosabban érintik az itt lakókat az alacsonyabb

ális szövetkezet a nyitott tagság elve szerint működik, általános célja, hogy tagja-

jövedelmi viszonyok miatt, vagyis az energiahatékonyság nemcsak fenntartha-

inak gazdasági és társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szük-

tósági kérdés, hanem szociális kérdés is. További munkahelyteremtő lehetőség,

ségleteit kielégítse. Különösen a munkanélküliek, illetve a szociálisan hátrányos

ha az alap révén az egyszerűbb energiahatékonysági beruházásokra (szigetelés,

helyzetben lévők számára teremt alapot tagjai és a tágabb közösség szociális

nyílászáró-csere) helyi „brigádok” lennének kiképezve, amelyek a régi, egysze-

helyzetének javításához. Tevékenységi körük a mezőgazdaságtól az idegen-

rűbb építési technológiával készült épületeket újítanák fel. Indokolt a különböző

forgalmon át az építőiparig terjed.

épületenergetikai támogatási forrásokat az ilyen típusú munkák ösztönzésére is
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fordítani. A cél az, hogy a helyi energiahatékonysági beruházások a helyi közösA közösségi gazdaság egyik legnagyobb lehetőséget rejtő ágazata a szélesen ér-

ségi gazdaság megerősödésével együtt valósuljanak meg.

telmezett zöldgazdaság, a zöldenergia előállítása és természetesen a mezőgazdaság, az élelmiszer-gazdaság. Az élelmiszer-gazdaságban a zöldség- és gyümölcs-

A közösségi gazdaság terén további lehetőség kínálkozik a hiányzó helyi humán köz-

termesztés, a kertészet, a biogazdálkodás és az állattartás területei kerülhetnek

szolgáltatási (ápolási, szociális, nevelési, gyermekvédelmi, kulturális, sportszolgál-

előtérbe. Egy megerősödött szövetkezet már bekapcsolódhat a térségi TÉSZ-be

tatási) szükségletek kielégítésére (például házi ápolás, lásd az Élhető Magyarország

(termelői értékesítő szervezetbe), erősítendő a piacra jutás feltételeit. A zöld (meg-

című fejezetet). Továbbá (mint az a Zöldebb állam, zöldebb ország című fejezetben

újuló) energia előállítása terén a biomassza-tüzelésű erőművek alapanyag-ellátá-

is olvasható) olyan szolgáltatási egységek is létrehozhatóak, amelyek a tartós, illet-

sa kínálhat munkahely-teremtési alkalmat: fapellet, apríték, energiaültetvények.

ve a hétköznapi fogyasztási cikkek javítását, felújítását, újraértékesítését végzik. A

Hasznos lehetőséget jelent a környezetvédelmi célú, gazdaságilag hasznosítha-

közösségi gazdaság kialakulása értelemszerűen hozzájárulhat a helyi gazdaságok

tó hulladékgyűjtés és -gazdálkodás, a tájgazdálkodás, az erdő- és vízgazdálko-

erősítéséhez (lásd A kicsi szép című fejezetet).

dás. A zöld szektorok mellett további kiaknázandó gazdasági potenciált rejt még
a falusi turizmus.

Ennek egyik eszköze lehet a már itthon is újra felbukkanó, régi hagyományokat
felelevenítő kalákamozgalmak újbóli elterjedése. Ez a megoldás annyiban más
a helyi pénz – az A kicsi szép című fejezetben bemutatott – alkalmazásához képest, hogy itt pénzmozgás nélkül történő munkavégzés zajlik, közösségi döntés
alapján.
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A közösségi gazdaság része a szociális földprogram továbbfejlesztése, a kö-
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a javasolt lépések forrásigénye és fedezete

gazdálkodás biztosításához a Nemzeti Földalap az önkormányzatok parlagon

Az intézkedés költségvetési hatása a 2011-es közmunkaprogramtól elvont for-

heverő műveletlen földjeivel járulhatna hozzá. A Nemzeti Földalap további

ráshoz hasonló nagyságrendű, mintegy 60 milliárd Ft visszapótlását jelentené,

szociálisföldprogram-pályázatain már a létrejövő szociális szövetkezetek is

a 2010-es szintnek megfelelően. A létrejövő Közösségi Gazdaságfejlesztő Alap

részt vehetnének, hogy térítésmentesen juthassanak termőföldhöz. Ennek ér-

így – a ma is meglévő forrásokat is figyelembe véve már 120 milliárd Ft-ból gaz-

dekében célszerű lenne a közmunkaalap és a Nemzeti Földalap programjainak

dálkodva a bemutatott közösségi gazdasági modellben az eredeti közmunka-

összehangolása, és együttműködésük a támogatási programok megtervezésé-

kerethez képest magasabb arányban támogatna eszköz-, képzési és működési

ben. A szükséges eszköz-, képzési és működési költségek támogatására elvi-

költségeket. A többletforrás közösségi gazdaságra fordításával akár 20-30 ezer

ekben rendelkezésre állhatnának a vonatkozó uniós támogatások megmaradt

munkahely is létesülhetne, jelentős arányban valamely zöldgazdasági szektor-

forrásai is. Azonban a szükséges források átcsoportosításával, ezután a pályá-

ban. A teljes közmunkaalap által megközelíthető lenne a támogatott állások

zati eljárások hosszadalmas lebonyolításával az érdemi tevékenység megkez-

2010-ben elért 70 ezres száma.
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zösségi földprogram. Az ismertetett módon történő – szövetkezeti alapú –

dése csak 2013-ban valósulhatna meg.
A gazdálkodási fenntarthatóságot alapul véve elképzelésünk szerint a bértámogatás hányada fokozatosan csökkenne az adott munkavállaló esetében,
hogy később már teljes egészében a szociális vállalkozás biztosítsa azt. A közmunkaalap forrásait így újabb munkavállaló bértámogatására lehetne fordítani, fokozatosan szélesítve a közösségi gazdaság körét. A működési kiadások,
beruházások fedezésére kedvezményes kamatozású (az LHH-térségekben kamatmentes) forgóeszközhitel állna rendelkezésre a szociális gazdaságok számára (lásd a Kicsi szép fejezetet).
A Közösségi Gazdaságfejlesztő Alap bértámogatási hányada a költségvetési
egyenleghatás szempontjából lényegében semleges, hiszen érvényesülne a saját
célzott kedvezményes köztehercsökkentő programunk, azaz a leghátrányosabb
kistérségekben és országosan is a 8 általánost végzetteket az első évben teljes
köztehermentesség illetné meg.
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Az aktív foglalkoztatási eszközök (foglalkoztatás-fejlesztés és munkahelyre ve-
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a költségvetés női szemmel

nek fele az Igazságos Magyarország című fejezet előirányzatában már szere-

A fenntartható fejlődés érdekében tett lépések és a nemi esélyegyenlőség meg-

pel, így ennek forrásigénye ebben a fejezetben 30 milliárd Ft. Forrás oldalon

teremtése egymással szorosan összefüggő területek. A férfiakkal összehason-

a kedvezményes társaságiadó-kulcs felső határának visszaállítását javasoljuk

lítva a nők életvitele és fogyasztási szokásai fenntarthatóbbak, kevésbé erőfor-

500 millióról 50 millió forintra (lásd a bevételekről szóló első fejezetet). Az eb-

rás-igényesek, vásárlói döntéseiket nagyobb mértékben befolyásolják ökológiai

ből adódó többletbevételt 68 milliárd forintra becsüljük. Felmerülhet továbbá a

és etikai normák. A nők kevesebb drága tőkejószágot vásárolnak, a személyes

filmtámogatás adóból való leírhatóságának a jelenlegi 100 százalék helyett 85

fogyasztással szemben előtérbe helyezik a szolgáltatások igénybevételét és az

százalékra csökkentése. Így a 16 százalék alatt adózóknál 101 százalék lenne

energiahatékony közlekedést. A tömegközlekedési járműveket nagyobb arány-

a kedvezmény a jelenlegi 116 százalék helyett. (6 milliárd Ft, de 2010-ben már

ban veszik igénybe, inkább vesznek részt a termékek újrahasznosításában, és

átlépte a 7 milliárdot.)

az éghajlatváltozás enyhítésére általánosabb megközelítéseket támogatnak:

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés

zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés

zetés) finanszírozására szintén 60 milliárd Ft visszapótlását javasoljuk, amely-

például a technológiai megoldások helyett inkább az életmód, a fogyasztási és a
termelési szerkezet változtatásában látják a kiutat. A környezettel kapcsolatos
Szintén kiegészítő finanszírozási forrás lehet egy különadó azon vállalkozá-

intézkedések akkor tükröznek a férfiakétól eltérő attitűdöket, ha a nőket is ará-

sokra, amelyek éves nettó árbevételük több mint 50 százalékát állami meg-

nyosan bevonják a zöld munkahelyek kialakításáról szóló döntéshozatalba.

rendelésekből szerzik, az állami megrendelések révén az árbevételük az előző
évi lezárt árbevételhez viszonyítva 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt,

Ugyanakkor a zöld foglalkozások létrehozása számos lehetőséget rejt a nők és a

és az adott évi államimegrendelés-állománya elérte az 500 millió forintot. A

férfiak társadalmi egyenlősége felé vezető úton, feltéve, hogy biztosítják a nemek

különadó mértéke a nettó árbevétel 1 százaléka lenne. Az ebből adódó többlet-

szerinti esélyegyenlőséget már a képzés és az oktatás során is. Előrelépés az or-

bevételt 5–10 milliárd Ft-ra becsüljük. Az adó bevezetését ugyanakkor átfogó

szágos vállalkozásindítási program, valamint a foglalkoztatásfejlesztés kiépítése,

hatástanulmánynak kell megelőznie, és általános korrupcióellenes stratégiá-

de ezek során figyelembe kell venni a nők élethelyzetéből adódó speciális körül-

ba kell illeszkednie (lásd Autonóm közösségek, Átlátható állam fejezet).

ményeket, például az aránytalanul rájuk háruló gyermekellátási feladatokat vagy
esetenként a nagyobb fokú önbizalomhiányt, és az azokra adott – akár térségenként eltérő – válaszokat be kell építeni a rendszerbe. A gyermek- és idősellátás
feladatköreit szükséges bevonni a támogatott területek közé, ami nemcsak munkaerő-kínálati, de munkaerő-keresleti oldalról is lendít a nők foglalkoztatottságán,
és segíti gazdasági önállóságuk növekedését.
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A kicsi szép – Helyi gazdaság- és
vállalkozásfejlesztés

a program előirányzat-csoportjai
helyi termelés – helyi gazdaság – emberléptékű vállalkozások

a program célkitűzései
A kicsi szép – Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés program az alábbi egy éven

helyi piacra termelő és szolgáltató mikro- és kisvállalkozások jelentik. Ezek a

belül megvalósítható célokat tűzi ki:

vállalkozások jelentősen különböznek a nagyobb vállalkozásoktól nemcsak mé-

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

A helyi gazdaság fundamentumát, különösen vidéki térségekben az elsősorban

retükben, hanem abban is, hogy nem feltétlenül akarnak egy bizonyos méreten
Kedvezőbb gazdasági környezet teremtése a mikro- és kisvállalkozások

túl növekedni, hanem egy családnak vagy egy kisebb közösségnek akarnak kielé-

számára;

gítő életszínvonalat biztosítani. Természetes, hogy amelyik vállalkozás növekedni
és terjeszkedni akar, azt segíteni kell, de meg kell teremteni a „nemnövekedés”

A vállalkozásfejlesztési támogatásoknak nem az egyedi vállalkozásokra

lehetőségét is.

való fókuszálása , hanem egy-egy település,térség komplex fejlesztésére;
Az adózási és adminisztratív szabályok olyan változtatása, amely a mikro-

terhet jelentenek a mikro- és kisvállalkozások számára. Az 5 fő alatti, illetve az

és kisvállalkozások, családi vállalkozások talpon maradását segíti, ver-

5–25 fő közötti vállalkozásokra külön, egyszerűsített szabályok kellenek. Más-

senyképességüket növeli;

részt – elsősorban a mezőgazdasági termékek területén – hiányzik a piac, a pi-

a kicsi szép

a kicsi szép

Az eleve nagyobb vállalkozásokra szabott adminisztratív szabályok aránytalan

acokhoz való hozzáférés. Egyrészt a kereskedelmi infrastruktúra létrehozásával
Olyan vállalkozási formák és intézmények támogatása, amelyek egy fenn-

és fejlesztésével kell segíteni a vállalkozások vagy vállalkozók piacra jutását,

tarthatóbb, nem csak profitorientált gazdasági rendszerkialakulásában,

másrészt az adózási szabályok kiegyenlítésével (kompenzációs felár) kell javítani

illetve alternatív gazdasági formák elterjesztésében segítenek.

a versenyképességüket. S ami a jelenlegi kormány alatt minden területen hiányzik, de itt is alapvető akadály: a kiszámíthatóság hiánya, az érintettek bevonása
a szabályozások változtatásaiba (mind helyi, mind országos szinten). Az intézkedések nagy része nem költségvetési forrást, hanem a költségvetést megalapozó
törvények (adózási, eljárási szabályok) változtatását kívánja.
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az adminisztratív terhek csökkentése

női és nők által vezetett családi vállalkozások támogatása

Ma a mikro- és kisvállalkozásokat sok adminisztratív korlát gátolja. Az adózás

Sajátos élethelyzet és gyakran karrierváltó pont a nők életében a szülés után a

területén szakmai konszenzusnak tekinthető, hogy elsődlegesen nem az adó-

munkába való visszatérés. Azok a nők, akik a gyereknevelés mellett csak fokoza-

mértékek túlzottak, hanem az adórendszer áttekinthetetlensége, bonyolultsága

tosan és rugalmasan szeretnének visszatérni, de olyan térségekben élnek, ahol

és az ebből fakadó jogbizonytalanság és gazdaságpolitikai instabilitás nehezíti a

nincs foglalkoztató, gyakran döntenek vállalkozás indítása mellett. Helyi igé-

vállalkozások életét. Ezért két általános irány javasolható: egyrészt az adófajták

nyekre reagálva gyakran épp a gyermekneveléssel kapcsolatos szolgáltatásokat

számának csökkentése, másrészt a gyakori változtatások elkerülése. Utóbbi al-

(gyermekfelügyelet, gyermekruha-kereskedelem stb.) nyújtva megtalálhatják a

ternatívája, hogy gyakori változások esetén központilag szervezett továbbképzé-

számításukat, ha a START kártya kiterjesztésével részmunkaidős vállalkozói stá-

seket kell tartani az új jogszabályok, szabályozások megismerésére.

tuszt biztosítunk nekik. Így fokozatosan, akár csak heti pár órai munkával el tud-

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

zöld fordulat
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Szintén probléma és a mikro- és kisvállalkozások helyzetét rontja a sokszor be-

nak, akik ennél ambiciózusabbak, női beszállítói támogató programot szükséges

tarthatatlan előírások szövevénye, illetve a hatóságok büntetésre fókuszáló te-

indítani, ami akár a család eltartására is alkalmassá válhat EU-támogatással. A

vékenysége. Ezért javasoljuk, hogy szűnjön meg a bírságok és az adott hatóság

családdal összehangolható kisvállalkozás jó hatással van a következő gyermek

költségvetése közötti kapcsolat (ne az motiválja az ellenőrzést, hogy büntetni kell,

vállalására, mert a rugalmasság mellett az anya nincs kitéve munkaerő-piaci

mert abból él a hivatal). Alkalma zzuk a fokozatosság elvét, azaz első alkalom-

diszkriminációnak sem. A program forrásigénye mintegy 2 milliárd forint.

a kicsi szép

a kicsi szép

ják indítani mikrovállalkozásukat, vagy lassan önfoglalkoztatóvá válhatnak. Azok-

mal csak figyelmeztetés járjon, és csak második alkalommal lehessen büntetést
kiróni. Végül, jöjjön létre a „Túlzó vagy Értelmetlen Szabályozások Főosztálya” a

közvetlen támogatások,

EU-s támogatások

közigazgatáson belül, amelynek egyetlen feladata a hozzá érkező állampolgári
panaszok alapján a túlzó vagy értelmetlen előírások feltérképezése, ritkítása.

A vállalkozásfejlesztésre költött eddigi támogatások, legyenek azok hazai vagy
EU-s források, nem váltották be a reményeket. Óriási összegeket költöttünk el
egyes vállalkozások beruházásainak finanszírozására, ami nem teremt fenntartható versenyképességet és jövedelemtermelést, ráadásul indokolatlan előnyt
biztosít egyes vállalkozásoknak a piacon, nem beszélve arról a „mellékhatásról”,
amely egy vállalkozás fókuszát nem a szolgáltatás és a termelés felé irányítja,
hanem az állami, vissza nem térítendő támogatások megszerzése felé.
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A hazai és EU-s támogatásokat ezért a továbbiakban főleg nem egyedi vállalko-
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hitelezés (mikrohitelezés, garanciavállalások)

telezés, úthálózat, piacok, képzés, kutatásfejlesztés stb.). Ennek egyik kiemelt

Állami garanciavállalással kell segíteni a mikro- és kisvállalkozások létrejöttét

területe a LEADER típusú vidékfejlesztési támogatások. Az ilyen típusú, egy-egy

és indulását, mert a kereskedelmi bankok egyébként is visszafogták a hitelezést,

térség komplex fejlesztését célzó eszközöknek növelni kell a súlyát. A LEADER-en

kis volumennél pedig nagyon drágán nyújtják. A konstrukcióban maximum 500

belül pedig növelni kell a helyi közösségek érdemibb, tiszta felelősségi viszonyok

ezer forintos, kamattámogatott, egyes esetekben kamatmentes hitelekről len-

melletti bevonását. A helyi akciócsoportok feladatkörébe kell utalni – megfele-

ne szó, és/vagy olyanokról, amelyekre az állam (közvetve) garanciát vállal. Ez

lő átláthatósági garanciák mellett – a LEADER támogatások odaítéléséről szóló

a támogatási forma kiegészítené az Agrár Széchenyi Kártyát is, amely 500 ezer

döntést, így teremtve egyértelmű felelősségi viszonyokat a ma az akciócsoport

forinttól 25 millió forintig ad támogatást. A különbség, hogy e kamattámogatás

és az MVH közötti jogsértő, a LEADER program eredeti céljának ellentmondó, a

az ASZK-hoz képest (2 százalék) nagyobb lenne.

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

zások támogatására, hanem a segítő környezet kialakítására kell fordítani (hi-

felelősség elmosására kiválóan alkalmas feladatmegosztás helyett.
A hazai mezőgazdasági vállalkozások támogatásának további eszköze a nemzeti

zelhető. A jelenlegi intézményi kereteket felhasználva a Hitelgarancia (guarantiqa)

kiegészítés, az ún. top up támogatások teljes kitöltése. A csatlakozási szerződés

is adhatna garanciát (mint a kkv-hiteleknél) a mikrohitelekre. Emellé adna az

értelmében Magyarország 2013-ig fokozatosan éri el a régi tagállamok támoga-

állam támogatást a kamatokra. De történhet a hitelezés egy új intézmény felál-

tottsági szintjét. 2012-ben 90 százalékot kap, és ezt a kormány kiegészítheti 100

lításával is. A hitelkérelem egyszerűsített formában történik (egyoldalas üzletle-

százalékra; ez 2012-ben 33 milliárd forint.

írás), hogy ezzel segítse az induló vállalkozásokat. Mivel az elején várhatóan nagy

Ráadásul 2012-től már a hazai üzemekre is vonatkozik az ún. moduláció (a támo-

lesz az elbukó kezdeményezések száma, ezért az újrakezdés segítése, második

gatások átcsoportosítása közvetlen termelési célú támogatásoktól vidékfejlesz-

esély adása is fontos – ez éppen ellentétes azzal a folyamattal, hogy az egyszer

tési célokra). Ennek értelmében a plusztámogatást a szerkezetátalakításra és

elbukó vállalkozókat feketelistára teszik (mert feltételezik, hogy nem szándé-

egyéb forrásokkal együtt a nemzeti vidékstratégiában is megjelenő fenntartható

kosan buktatta be a céget és nem fizette vissza a hitelt). A kamattámogatások,

gazdálkodási formák, a tájhoz illő mezőgazdaság, illetve a biogazdaság megvaló-

illetve garanciavállalások beváltása évi néhány milliárd forint kiadást jelenthet.

a kicsi szép

a kicsi szép

A hitelek nyújtásának pontos technikai megvalósítására több megoldás is elkép-

sítására javasoljuk fordítani. A program forrásigénye mintegy 8 milliárd forint.
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új vállalkozásformák

A helyi piacok életképessége érdekében szükséges az adminisztratív szabá-

Olyan vállalkozások, amelyek dolgozói tulajdonban vannak, vagy nyereségük egy

lyok életszerűvé tétele, a kistermelők nyilvántartásba vételének egyszerűsítése,

meghatározott részét helyi szociális vagy társadalmi célra költik, adókedvez-

a termelői piac kategóriájának bevezetése; EU-s pénzből források biztosítása

ményt kaphatnak (a társasági adóból). Ehhez kapcsolódóan vissza kell állítani

a piaci infrastruktúra kialakítására. Szintén szükséges az őstermelői státusz

az adományok általános adókedvezményét is. Jelenleg a közcélú adományokra

rendezése és jobb ellenőrzése, minősítési rendszerek támogatása, az egész

visszaállították az áfamentességet, viszont a közcélokat, a közhasznú és kiemel-

piacot segítő infrastruktúra megteremtése. A költségvetésnek el kell kezdeni

ten közhasznú szervezeteket a kormány folyamatosan leépíti. Az adómentesség

támogatnia, illetve lehetővé tennie olyan új gazdálkodói formák kialakulását és

segíthet az adományozás kultúrájának fejlesztésében, a pezsgőbb civil élet meg-

megerősödését, amelyek jobban megfelelnek egy nemnövekvő, fenntartható és

teremtésében, a civil szervezetek állami emlőkről és állami függésről való levá-

a társadalomba visszaágyazott piacgazdaság feltételeinek.

lasztásában is. A javaslat forrásigénye mintegy 500 millió forint.

szövetkezetek támogatása

helyi pénzrendszerek

Bár vannak intő példák, a termelési és/vagy értékesítési, illetve szociális szövet-

A helyi-térségi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eleme a helyi pénzek be-

kezetek terjedését és megerősítését támogatni kell. Ez történhet közvetlen tá-

vezetése lehet. A helyi pénzeknek sok fajtájuk van, hasznosságukról is viták

mogatással, de a közbeszerzésen keresztül is. Jelenleg 2,5 milliárd forint pályá-

folynak, az azonban valószínűnek látszik, hogy megfelelő szervezés mellett mi-

zati elosztott forrás áll rendelkezésre erre a célra, a probléma csak az, hogy ezt

nimum demonstrációs, a helyi kötődést erősítő hatásuk van. Általában a helyi

külön segítség nélkül csak kevesen tudják igénybe venni (mentorok kellenének,

pénzek előnyei között a következőket szokták említeni: Először is összeköti a

önkormányzatok képzése, segítése). Ide kapcsolódik a szociális földprogram is,

helyi keresletet a helyi kínálattal. Ez depressziós térségekben/időszakokban le-

amely a közmunkaprogram keretében az önkormányzati földeken, szövetkezeti

het hasznos, amikor az általános pénz szűkössé válik. A szűkös pénzt helyben

formában a helyi élelmiszerigényeket hivatott kielégíteni, s a munkanélküliséget

tartja. Lényegében a barter megkönnyítésére szolgál. Közvetett, de lényegi ha-

csökkenteni.

tása, hogy az egy területen élők egymásrautaltságára ráébreszti az embereket.

a kicsi szép

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
a kicsi szép

helyi piacok és gazdaság

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

az lmp költségvetési koncepciója

az lmp költségvetési koncepciója

Svájcban 1934 óta működik a WIR, amely ugyan országossá nőtte ki magát, de
azóta is létező eleme a hitelpiacnak. Gyakori például a 2/3 svájci frank 1/3 WIR
összeállítású hitel felvétele.
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Az ilyen eszközök általában kiegészítői lehetnek a helyi gazdaságfejlesztésnek,
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a költségvetés női szemmel

küliség növekedésekor nő meg a jelentősége. Márpedig most éppen ilyen világ-

Hasonlóan a zöldgazdaság fejlesztéséhez, a helyi gazdálkodási formák kialakítá-

gazdasági helyzetben vagyunk.A helyi pénzek hátrányai között említik, hogy a je-

sának támogatása is nagy lehetőséget jelent a nemek egyenrangúvá válásának

lenlegi szabályozás 100 százalékos tartalékrátát ír elő. A valódi keresletélénkítő

elősegítésére, ha a helyi szerveződések kialakításánál ugyanolyan mértékben

hatást szabad kibocsátás esetén érné el, így hatása maximum annyi, mint egy

támaszkodnak a nők tapasztalataira, mint a férfiakéra. A nők arányos bevonása

ebédjegynek. Megnehezíti az adminisztrációt, és adózási-elszámolási kérdése-

a kiépítés során hozzájárul e formációk sikerességéhez. Akkor gender-érzékeny

ket is felvet. Nem biztosított, hogy a helyi gazdaságot támogatja: ha helyi boltban

a lépéssorozat, ha megfelel a nemek szempontjainak és elősegíti a nők esély-

költik el, akkor is lehet importterméket vásárolni rajta.

egyenlőségét; így az alternatív költségvetés egyik fontos előremutató eleme a női

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

– helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

ám éppen válságok idején, a központi fizetőeszköz instabilitása és a munkanél-

vállalkozások indításához biztosítandó állami szerepvállalás. A mikro- és kisválA fenti kétségek dacára az LMP indokoltnak tartja a helyi pénzek lehetséges

lalkozások talpon maradásának elősegítése különösen hasznos a sérülékeny női

hatásainak felmérését. Egyrészt lehetővé kellene tenni, hogy a helyi pénzek

vállalkozások számára. A nők körében egymásnak, egymás családjainak nyújtott

szélesebb körben terjedjenek el. Segítő módszerek alkalmazása esetén – köz-

(humán) szolgáltatások kölcsönös előnyökön alapuló, önfenntartó helyi gazdasá-

ponti tanácsadás, tapasztalatok összegyűjtése, helyi pénz központi, biztonságos

gi közösségeket alakíthatnak ki.

a kicsi szép

a kicsi szép

gyártása (a bevezetés költségeinek átvállalása), adózási kérdések kidolgozása
– több ilyen kezdeményezés valósulhatna meg, s ez több tapasztalatot jelentene a működésükről. Következő lépésben felmerülhet akár a valódi szabad pénz
kipróbálása érdekében a Magyar Nemzeti Bank szigorú pénzmonopóliumának
enyhítése, legalább néhány mintaterületen; itt lehetővé kell tenni a nem 100 százalékos fedezettel rendelkező pénzhelyettesítők kibocsátását. Mindkét esetben
a tapasztalatokkal rendelkező civil szervezetek bevonása szükséges; együttes
forrásigényük sem haladná meg az 500 millió forintot. A fejezet összes forrásigénye nem haladja meg a néhány tízmilliárd forintos nagyságrendet, miközben
megvalósítása érdemi előrelépést jelentene a helyi gazdaság fejlesztése terén.
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a program előirányzat-csoportjai

a program célkitűzései
A válság Magyarországon nem az amerikai ingatlanpiac összeomlásával kezdőAz Igazságos Magyarország program a következő egy éven belül megvalósítható

dött. Ez egy sokkal mélyebb és régebb óta tartó válság, amely az elmúlt 21 évben

célokat tűzi ki:

csak egyre súlyosbodott. A válságnak három fő tényezője van: az igazságtalan is-

A „Mindenki Iskolája” program, pedagóguséletpálya-modell, bölcsődei

a részben emiatt fennálló folyamatosan alacsony foglalkoztatottság és a területi

és óvodai kapacitásbővítés, a családi napközik számának és összka-

egyenlőtlenségek, amelyek olyan mértékűek, hogy a leghátrányosabb helyzetű

pacitásának azonnali jelentős növelése;

kistérségekben ma minden egyszerre hiányzik: a munka, a megfelelő színvonalon

igazságos magyarország

igazságos magyarország

kolarendszer, amely sokakat nem készít fel a munka világába való beilleszkedésre,

hozzáférhető közszolgáltatások és a remény. Az Igazságos Magyarország program
A felsőoktatásban a jól teljesítők részére az államilag finanszírozott

ebből a reménytelenségből kínál kiutat. Ez az utolsó pillanat, hogy megteremtsük

képzésbe való átjutás támogatása, az egyetemek és a főiskolák 		

a társadalmi kohéziót, hogy ne engedjük se kettészakadni, se darabjaira hullani a

keretszámainak mérsékelt növelése;

társadalmat. Ehhez három ponton van szükség határozott és gyors cselekvésre:
az oktatásban, a területfejlesztésben (vidékfejlesztésben) és a foglalkoztatásban

Az alacsony végzettségűek foglalkoztatottságának jelentős növelése,

(utóbbiról lásd A program előirányzat- csoportjai alfejezetet).

a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben az országos átlag legalább
kétszeresét elérő foglalkoztatottságnövelés (kapcsolódva a Zöld munka-

Hazánkban alacsony a foglalkoztatás a képzetlenek, a megváltozott munkaképessé-

helyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés című fejezethez),

gűek, a romák, az alacsony végzettségűek, a nyugdíj előtt állók (55 és 64 év közöttiek)
és a kisgyerekes anyák körében. A legnagyobb probléma a képzetlenek alacsony

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek leszakadásának megállítása,

foglalkoztatása és magas aránya a társadalomban. A romák alacsony foglalkoztatá-

az önkormányzatok támogatása, és az uniós források átcsoportosítása.

sa is ezzel a problémával függ össze. Míg az unió 15 régi tagállamában a képzetlenek foglalkoztatása 60 százalék körül van (sok országban 70 százalék fölött), addig
nálunk ez az arány nem éri el a 40 százalékot sem. A közoktatásból kikerülőkre
vonatkozó vizsgálatok alapján a mai húszévesek 15 százaléka legfeljebb az általános
iskolát végezte el. Ez az arány a tankötelezettségi korhatár tervezett leszállításával
csak tovább fog romlani. A hátrányos helyzetű kistérségek falvaiban közel 200 ezer,
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Az alacsony foglalkoztatási szintnek két fő oka van. Az egyik, hogy a munkaerő-

Az alacsony foglalkoztatási szint másik oka, hogy a képzetlenek magas arányát

piacon rossz egyensúly jött létre, amely a képzetlen munkanélküliek számára el-

magától nem növi ki a magyar társadalom. A képzetlen munkaerő újraterme-

érhetetlenné teszi a visszatérést a munkába. Olyan adórendszer alakult ki, amely

lődéséért sokszor a szakmunkásképzés struktúráját okolják, amely nem alkal-

elsősorban a munkára kivetett közterhekből akarta biztosítani az államháztartás

mazkodott a változó igényekhez. Ezen lehet javítani, azonban aligha ez a fő oka

magas bevételi igényét. Ma különösen a munkát terhelő járulékok teszik drágává

az alacsony foglalkoztatottságnak. A foglalkoztatási szint emelkedésében sok-

a foglalkoztatást, ami a termelékenységük fölé emeli a képzetlenek bérköltsé-

kal nagyobb jelentőségük van az általánosan képző oktatásban megszerezhető

gét, így alacsony a kereslet az ő munkaerejük iránt. Ez tartóssá teszi a munka-

alapkészségeknek. Azt, hogy az alapkészségek elsajátíttatásában nagyon ros�-

nélküliségüket, ez pedig szegénységhez és a szegénység újratermelődéséhez

szul teljesít a magyar iskolarendszer, az OECD nemzetközi összehasonlító teszt-

vezet az újabb generációkban is, ami újabb szociális kiadásokra teremt igényt.

jeiből és a hazai kompetenciavizsgálatokból tudjuk. Ennek egyik legfőbb oka,

Ezzel bezárul a kör. Ezért kell radikális, célzott járulékcsökkentéssel élénkíteni

hogy a magyar a fejlett világ egyik legigazságtalanabb iskolarendszere, amely a

a foglalkoztatást az alacsony iskolai végzettségűek körében, valamint a leghát-

születéskori társadalmi hátrányokat nem csökkenti, hanem felerősíti.
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nagyobb településein további 60 ezer iskolázatlan munkanélküli él.

rányosabb helyzetű kistérségekben (lásd 3.2. és 4. fejezetek). Ezek azok a társadalmi csoportok, illetve területek, akik között, illetve ahol a legnagyobb számban

Az OECD tagországai közül Magyarországon határozza meg a legnagyobb mér-

találhatók roma honfitársaink, akik nemcsak a magyar politikai elit 21 éves mu-

tékben a gyerekek társadalmi-gazdasági helyzete a 15 évesen mért teljesítmé-

lasztásaival és nemcsak a Fidesz szegényeket sújtó politikájának következmé-

nyüket. Ennek az az oka, hogy hazánkban nagyon nagyok az iskolák közötti minő-

nyeivel, hanem a hétköznapi diszkriminációval is szembesülnek. Ezért indokolt a

ségi különbségek, és a különböző teljesítményű tanulók elkülönítése, beterelése

pozitív diszkrimináció, amelyet azonban nem lehet és nem szabad etnikai alapon

a radikálisan különböző minőségű iskolákba példátlanul korai életkorban kez-

bevezetni: ehelyett végzettség szerint (az alacsonyabb végzettségűeknek ked-

dődik. A magyar iskolarendszer a szegények gyerekeinek gyakran esélyt sem ad

vezve), valamint területi alapon kell megvalósítani. A cserbenhagyott Magyaror-

a színvonalas iskolákba való bekerülésre. Ezért kell a közoktatási egyenlőtlensé-

szág legeldugottabb zugaiba is el kell jutnia az állam segítő kezének!

geket csökkenteni a hátrányos helyzetű tanulók oktatásának színvonalát emelve.
Ennek legfőbb eszköze a hátrányos helyzetűeket tanítóknak adott teljesítményarányos pedagógus bérpótlék és a mentori ösztöndíjak, valamint a korai fejlesztés, az óvodák és az iskolai segítő-fejlesztő szolgáltatások kiemelt támogatása.
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a védőnők, a bölcsődék, a családi napközik

A bölcsődefejlesztésre és a családi napközik fejlesztésére egyaránt óriási az

és az óvodák támogatása

igény, az előbbi stabilabb, az utóbbi gyorsabban kiépíthető és rugalmasabb ela jelenlegi óriási területi és társadalmi szórás, vagyis az egyenlőtlenségek csök-

gyermekgondozást és -nevelést segítő intézményeknek, valamint a szülői kész-

kenjenek. Mindkét intézménytípus esetében be kell vonni az Európai Szociális

ségeket fejlesztő, illetve a gyermekszegénységet mérséklő programoknak és

Alap forrásait. Ezen intézmények fejlesztése a kistelepüléseken jelentős munka-

kezdeményezéseknek. A védőnői hálózatot teljes körűvé kell tenni, a bölcsőde és

helyteremtő hatással is bírna.
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látási forma. Párhuzamosan kell ezeket a szolgáltatásokat fejleszteni úgy, hogy
Az iskoláskor előtt kialakuló hátrányok megelőzésében fontos szerepe van a

a három év alatti gyermekek ellátását is biztosító intézmények és más alternatív
intézményi formák jelenlegi kapacitásait jelentősen, hosszabb távon a többszö-

A normatívaszámítás módját egységesíteni kell. Ennek lényege, hogy minden, a

rösére kell bővíteni. Minél több család számára legyenek elérhetők ezek a szol-

szolgáltatást igénybevevő gyermek után kapjon az intézmény előre kiszámítható

gáltatások, növelve ezzel a nők visszatérési esélyeit a munkaerőpiacra.

normatívát (függetlenül például a betegségek miatti hiányzások számától). Tehát
a bölcsődei normatíva számítási módja (de nem az összege) egyezzen meg az

A korai jelzőrendszer tekintetében a későbbi tanulási zavarok, iskolai magatar-

óvodai normatíva számítási módjával. A szabályozás változtatásával biztosítani

tászavarok elkerülésében is tevékeny részt vállaló védőnőknek kulcsszerepük

kell, hogy a nagyobb testvért ne lehessen elküldeni a bölcsődéből vagy az óvo-

van. A védőnők finanszírozása ma az egészségügyi büdzsében szerepel. A Biztos

dából akkor, amikor megszületik a kistestvére, és erre hivatkozva ne lehessen

Kezdet program kiterjesztése és a programban dolgozók képzése, továbbkép-

megtagadni a felvételét sem.

zése TÁMOP-forrásból biztosítható. A Szécsény városában jól működő modell-
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kísérlet olyan jó példa, amelyet követni lehet, amelynek elő kell teremteni a fi-

A családi napközik kapacitása gyorsan és kisebb ráfordítással növelhető. A csa-

nanszírozási forrásait. Fontos emellett önálló, a kisgyermekkori fejlődést oktató

ládi napközi normatívájának növelésére hároméves programot dolgozunk ki,

szakképzést beindítani, és biztosítani kell a jelenlegi szakemberek folyamatos

ami a szabályozás megváltoztatásával az állami támogatás növelését, ezzel a

továbbképzését ezen a területen. Problématérképet kell készíteni az akut bölcső-

térítési díjak csökkenését is szeretné elérni. A családi napközik finanszírozását

de-, illetve óvodahiányos települések és kistérségek feltárására, mert bölcsőde

nagyobb mértékben emeljük, mint a többi kisgyermekkori ellátási forma támo-

és óvoda (bölcsőde–óvoda) létesítése szükséges minden olyan településen, ahol

gatását, hogy a családi napközik versenyhátrányát csökkentsük. Ezzel együtt

a gyermeklétszám ezt indokolja. Ahol ez családi napközivel is kiváltható, ott azt

a bölcsődék finanszírozásánál is kompenzáljuk az általuk idén elszenvedett

érdemes támogatni.

normatívacsökkenést.
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sével a fejlesztő és egyéb segítő, mentoráló munkahelyek létrehozása.
Támogatjuk a családi napközik létrehozását országszerte, de mindenekelőtt vi-

Mindez egyúttal a tehetséggondozást is segíti. A jelenleg is működő, illetve ko-

déken (összhangban a program többi részével). A kiskeresetű szülők számára

rábbi jó gyakorlatokra is szükség van (ilyen például az „Útravaló Program”). A

lényegesen olcsóbbá, a legrászorultabbaknak pedig ingyenessé tesszük ezt az

leghátrányosabb helyzetű kistérségekben nevelési tanácsadókat, utazó gyógype-

ellátási formát.

dagógusokat, iskolapszichológusokat, fejlesztő pedagógusokat, logopédusokat
és pedagógiai asszisztenseket kell munkába állítani – ezáltal lassan körvonalazódnak a 2012-13-tól kialakítandó Kiemelt Oktatási Körzetek.
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Emellett az integrált, néhány éve létező bölcsőde–óvoda elterjesztésére is szükség van, mivel ez az intézmény rugalmasan tud alkalmazkodni egy-egy település
demográfiai görbéjének hullámzásához. Ennek az intézménytípusnak is szük-

Mindemellett a pedagógusbérek emelése sem késhet tovább. Az első félévben ed-

séges növelni a normatíváját, és támogatni kell új intézmények létrehozását is.

dig példa nélküli, 10 százalékot meghaladó reáljövedelem-zuhanást szenvedtek

Nagyon fontos intézmény az óvoda, mert itt lehet megelőzni sok iskolai kudarcot.

el az oktatásban dolgozók. Oktatási programunk egyik legfontosabb eleme a pe-

Az óvodát ezért hároméves kortól minden hátrányos helyzetű gyermek számára

dagóguspálya vonzerejének növelése differenciált, teljesítményelven alapuló bér-

elérhetővé kell tenni már rövid távon, középtávon pedig biztosítani kell ugyanezt

kiegészítés révén. Azt javasoljuk, hogy 2012. január 1-től vezesse be a kormány a

minden hároméves gyermek számára.

pedagóguséletpálya-modell első elemeként a pályakezdő pedagógusok bérének
emelését a várható infláció kétszeresével. A tehetséges fiatalok számára vonzóvá

mindenki iskolája

kell tenni a pedagógusi pályát, a pályaválasztási döntések meghozatalakor pedig,
nemzetközi vizsgálatok szerint, a kezdő fizetés mértékének fontos szerepe van.

Az óvodákban, iskolákban új mentorok, fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógusok bevonásával kell megteremteni az integráció és a deszegregáció

Minden oktatásban dolgozó számára biztosítani kell az idén elszenvedett reál-

feltételeit. Az integráció az esélyegyenlőségnek és a hatékonyabb oktatásnak

jövedelem-csökkenés kompenzációját, és ezen felül jövőre némi reáljövedelem-

szükséges, de nem elégséges feltétele. Vissza kell szorítani a korai szelekciót,

emelkedést is. További teljesítményarányos juttatásokat kell bevezetni, hogy a

és elő kell segíteni az inklúziót – a korai fejlesztést, az egyéni fejlesztést és a

tanulók kompetenciaméréseken elért eredményeinek javulásában a pedagógu-

mentorálást. Utóbbit biztosíthatja a pedagógusok képzése és továbbképzése, a

sok mindenféle értelemben érdekeltek legyenek. Kezdeményezzük a Kiemelt

hátrányos helyzetűekkel foglalkozók jelenlegi bérpótlékának kiterjesztése, a jó

Oktatási Körzetek (KOKÖ) létrehozását azokban a leghátrányosabb helyzetű

gyakorlatok terjesztése, a kompetencia alapú oktatás, valamint az intézménye-

kistérségekben, ahol sem az iskolai körzethatárok módosítása, sem az oktatási

ken belüli humánerőforrás-átcsoportosítással, a betöltetlen státuszok betölté-

integrációs törekvések nem hoztak megfelelő eredményeket az esélyegyenlőség
megteremtésében, és elengedhetetlen, hogy az oktatási kormányzat az egész
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kistérségre kiterjedő beavatkozási tervet készítsen.

ezt bizonyítja a diplomások körében alacsony munkanélküliség.

A legrosszabb helyzetben lévő településeken elsőrendű feladat, hogy az oktatás szín-

A felsőoktatásban a hallgatói keretszámoknak a Széll Kálmán Tervben meghir-

vonalának növeléséhez kiemelt programokat és az eddiginél jelentősebb bérpótlékot

detett csökkentése, a költségtérítés megduplázása és az egyetemek számának

rendeljenek. Az EU-s forrásokat is szeretnénk minél nagyobb mértékben idevonzani.

felére csökkentése helyett a szegények és az alsó középosztály számára is biz-

A pedagógusokat ösztönözni kell arra, hogy sajátítsák el azokat a módszere-

esélyét. Vissza kell térnünk Magyarország korábbi vállalásához, amelytől az elő-

ket, technikákat és képességeket, amelyekkel a kistelepülésen élő halmozottan

ző és a mostani kormány is visszalépett; célunk, hogy a fiatalok körében a dip-

hátrányos helyzetű gyermekek oktatását, nevelését hatékonyan el tudják látni.

lomások aránya elérje a 40 százalékot, ami a magas hozzáadottértéket előállító

Olyan támogató programokat kell indítani, amelyeknek eredményeként a leg-

munkahelyek megteremtésének is előfeltétele.

igazságos magyarország

igazságos magyarország

tosítani kell a bejutást. Az LMP programja biztosítja a társadalmi felemelkedés

jobb, legambiciózusabb és a szakmailag legfelkészültebb pedagógusok kerülnek
ezekre a területekre. Ezenkívül az amerikai „No Child Left Behind” (Egy gyerme-

Az ország európai uniós vállalása a felsőoktatáshoz való hozzáférés javítása és a

ket sem hagyunk magára) rendszer mintájára hosszabb távon a hozzáadottérték

kutatásfejlesztés fokozott támogatása, ami nemzeti érdekünk is egyúttal. Ehhez

mérése alapján bevezetnénk a kiemelkedő iskolák dolgozóinak honorálását és

képest az egyetemek kutatási forrásait a kormány a felére tervezi csökkenteni.

az alulteljesítő intézmények megsegítését. Ennek keretében pályázható célzott
támogatást kell létrehozni a hasonló nehézségekkel szembesülő, kiemelkedő

Két legfontosabb intézkedésünk tehát a kutatási források szinten tartása, illetve

és alulteljesítő iskolák szakmai együttműködésének elősegítésére (Komplex Tá-

emelése, és mindenekelőtt a – messzemenően igazságtalan – radikálisan kü-

mogató Programok). A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben már jövőre új,

lönböző kondíciókat kínáló duális hallgatói státusz fokozatos meghaladása. Ez

segítő-fejlesztő munkahelyeket kell létesíteni.

a gyakorlatban azt jelentené, hogy évről évre jelentős számú, költségtérítéses
képzésben részt vevő, de jó tanulmányi eredményű hallgató számára biztosíta-

a felsőoktatás a felemelkedés útja

nánk az államilag finanszírozott képzésbe való átsorolást. Emellett költségvetési
forrásokat kell biztosítani az egyetemi-főiskolai minőségértékelési rendszerek

A hallgatók induló tudás- és kompetenciaszintjének emeléséhez csak a köz-

kiépítésére és standardizálásra, valamint a jelentkezők és családjaik informált-

oktatás színvonalának javításán át vezet út, azonban a felsőoktatásban is van

ságának növelésére, életpálya-tervezési tanácsadásra.

teendő, és ez éppen az ellenkezője annak, amit a kormány tervez. A felsőoktatásban egyszerre kell emelni a színvonalat és javítani a hozzáférést, növelni a
keretszámokat. A magyar felsőoktatás a körülményekhez képest jól igazodik a
munkaerőpiac elvárásaihoz, aminek az ellenkezőjét sokszor hangoztatják, pedig
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a cserbenhagyott magyarország felemelése

			

területfejlesztési, fejlesztéspolitikai intézkedésekkel

A másik, rendkívül fontos teendő a fejlesztéspolitika gyökeres megváltoztatása.
Nem tűrhető, hogy a szegény régiók alig részesülnek több uniós forrásban, mint
a támogatásokat, hogy a magyar vidék vergődik. Biztosítani kell Kelet-Magyaror-

bájukon kívül leszakadt régiók, kistérségek és települések felzárkóztatása. Az

szág, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és az eddig csak kevés forráshoz

utolsó órában vagyunk, hogy megakadályozzuk az ország végérvényes kettésza-

jutott (kis)települések kiemelt támogatását a 2007–2013-as időszak hátralévő

kadását. Az LMP 2012-es költségvetési javaslatának fókuszában is ez áll, ezért

részében. Ez nemcsak az ő érdekük, hanem mindannyiunké; máskülönben a

javasoljuk a járulékok célzott csökkentését, elsősorban a hátrányos helyzetű kis-

társadalmi feszültségek nemcsak egy-egy helyen, de országszerte is robbanás-

térségekben, amitől a cserbenhagyott vidék drámai mértékű munkanélküliség-

hoz vezethetnek. Az elemi szolidaritás és a társadalmi igazságosság igénye is

ének enyhülését reméljük. A zöld munkahelyteremtés és a közösségi, szociális

ezt diktálja.

igazságos magyarország

igazságos magyarország

a gazdagabbak, hogy a kistelepülések elől a nagyobb térségi központok elszívják
Az igazságos Magyarország megteremtésének záloga az elmúlt 21 évben önhi-

gazdaságfejlesztés is ezt a célt szolgálja.

foglalkoztatáspolitika
Ezért javasoljuk az egészségügyi, népegészségügyi, közösségfejlesztési, bölcsődei, családi napközi, óvodai és iskolai támogatások, vagy éppen a közösségi köz-

A foglalkoztatáspolitika az LMP költségvetési javaslatának elsőszámú prioritása. A

lekedés fokozott fejlesztését is ezekben a térségekben. A közszolgáltatásokhoz

szövegben sok helyen tárgyalunk különböző munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai javas-

való hozzáférést mindenütt javítani kell, de leginkább e leszakadt területeken.

latokat: például a szülés után munkába visszatérő nők, valamint a pályakezdők számára biztosított START kártyát, vagy a hátrányos helyzetű térségeknek, illetve az alacsony

Van a cserbenhagyott térségeket támogató politikának, a területfejlesztésnek két olyan

végzettségű munkavállalóknak biztosítandó radikális, célzott járulékcsökkentést, vagy

aspektusa, amelyeket eddig még nem érintettünk. Az egyik a kistelepülési, különösen

a zöld munkahelyteremtést és a közösségi gazdaság, a szociális szövetkezetek fejlesz-

a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő önkormányzatok támogatása.

tését (lásd még a Közösségi gazdaságfejlesztés fejezetet).

Most, amikor a centralizáció idejét éljük, fontos leszögeznünk, hogy ezeknek a tele-
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püléseknek, helyi közösségeknek kiemelt anyagi támogatás formájában is megnyilvá-

Emellett a foglakoztatásbővülést középtávon az oktatási rendszer fent részlete-

nuló esélyt kell biztosítani a felemelkedésre. Ehhez növelnünk kell a nekik folyósított

zett megújításától és már középtávon a felnőttképzés reformjától várjuk. Elsőd-

állami támogatást, hogy akár falugondnoki mikrobusz vásárlásával (amivel például is-

legesnek tekintjük, hogy az NFSZ tevékenységének gerincét az aktív foglalkoz-

kolába lehet vinni a gyerekeket), akár inkubátorház létesítésével, akár bármilyen más,

tatáspolitikai eszközök adják: a felnőttképzés („egész életen át tartó tanulás”),

a helyben élők vagy az egész közösség életét segítő, a kilábalást előmozdító kezdemé-

a tanácsadás, a segítő-/mentorhálózatok, a munkavállalói mobilitás (utazás)

nyezéssel maguk mögött hagyhassák az elmúlt 21 év terhes örökségét.

támogatása és a többi hasonló eszköz.
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2010-es bevételi statisztikák alapján számítva a 3 százalékokból összeálló alap-

Sajátos ágazati bevételi forrást jelenthet a „multiplex-adó”, amely a bevásárló-

évente bő 5 millió forintos támogatást jelentene. (Összehasonlításképp: a Ma-

központokban működő multiplex mozik jegybevételének meghatározott százalé-

gyar Mozgókép Közalapítvány 2010-ben, ha még folyósított volna támogatást,

kát az artmozik támogatására és a hazai filmek népszerűsítésére csoportosítja

a kalkulációk szerint mintegy 210 millió forintot osztott volna szét a normatív

át. Ez a fajta támogatás jól működik számos nyugat-európai országban, érzé-

rendszerben az artmozik között). Ez a rendszer tehát pótolni lenne képes az

kelhetően pozitív hatást gyakorolva a nemzeti filmgyártás- és forgalmazás egé-

artmozik MMKA megszűntével kieső forrásait, hozzájárulva európai szintű mű-

szére.

vészmozi-hálózatunk fennmaradásához.

igazságos magyarország
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összeg 235.330.944 Forint, amely a jelenleg működő 46 artmoziteremre elosztva

A különadó a bevásárlóközpontokban működő mozikra vonatkozna oly módon,
hogy minden eladott mozijegy bruttó árából 3 százalék kerülne befizetésre az
artmozikat támogató alapba. E különadóból felhalmozott alap teljes összegét negyedévente, normatívan, a mozitermek arányában, országosan egységes rendszerben a jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani. Azok a
mozitermek jogosultak ebből az alapból támogatást kapni, amelyek a szféra
hatóságaként funkcionáló, már meglévő apparátussal bíró, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság felügyelete alá tartozó Nemzeti Filmirodánál regisztrált
artmoziteremként működnek, teljesítik az ezzel kapcsolatos törvényi feltételeket (vetítések rendszere, a terem felszereltsége, férőhelye, valamint teljesítmény
tekintetében), de nem központi költségvetési forrásból támogatott intézmények.
A pénz elosztásáért a feltételek ellenőrzésében már amúgy is illetékes Nemzeti
Filmiroda felelne.
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ritása; ennek része a bölcsődei, óvodai férőhelybővítés, valamint a családi napsajátos problémára is rávilágít: a nők fokozatos elszegényedésére, fokozódó bér-

lósulását segíti elő, tehát nagymértékben támogatandó lépés a gyermekes nők

lemaradásukra: ugyanis ők azok, akik többszörösen megsínylették a Fidesz adó-

munkaerő-piaci visszatérését biztosító sokszínű intézményhálózat kiépítésének

politikáját, hiszen, egyrészt alacsonyabb fizetésük okán elsősorban őket sújtotta

tervezete. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának programján be-

az egykulcsos adó, másrészt közülük kerül ki a közszférában dolgozók, többek

lül különleges figyelmet és anyagi forrást kell biztosítani a kétszeres hátrány-

között a pedagógusok nagy többsége, miközben éppen ez a csoport szenvedte el

ban lévő lányok fejlesztésére, kiszolgáltatottságuk csökkentésére, elkallódásuk

a legnagyobb jövedelemveszteséget.

igazságos magyarország
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közik fokozottabb támogatása. Az általunk javasolt pedagógusbér-emelés egy
Kimondottan az egyik nemek közti esélyegyenlőségi költségvetési cél megva-

megakadályozására. A felsőoktatás átalakításánál figyelembe kell venni, hogy a
szakok között kialakult nemek szerinti szegregáltság fenntartja a nemi hierarchiát, tehát olyan elemeket kell beépíteni a teljes közoktatási rendszerbe, amely
a sztereotípiák csökkentésén, valamint az érdeklődés felkeltésén keresztül növeli a férfiak arányát a humán-, a nők arányát a műszaki és természettudományi

a megbecsült közszolgálat bérfejlesztési
programja

területeken. A munkaerőpiaci versenyhelyzet javulásával megnő a tehetségesebbek kiválasztásnak esélye. A sztereotípiák és a nemi alapú diszkrimináció el-

A hátrányos helyzetűeket tanítók, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérsé-

leni intézkedések körében számos, Ausztriában és más fejlett nyugati országban

gekben tanító pedagógusok bérpótlékát jelentősen növelnénk, de az oktatásban

már bevált gyakorlatot a helyi körülményekhez igazítva érdemes átvenni.

dolgozók (és nem kizárólag a pedagógusok) jövedelmét általában is növelni kell.
El kell kezdeni bevezetni a kormány által egyre csak ígért pedagóguséletpá-

A helyi fejlesztéseknél, a közszolgáltatások kiépítésénél ugyanakkora mérték-

lya-modellt. A program része a pedagógusasszisztensek, gyógypedagógusok,

ben kell a döntéshozatali mechanizmusba bevonni a nőket, beleértve a roma

pszichológusok, fejlesztőpedagógusok létszámának növelése (különösen a leg-

nőket is, annak érdekében, hogy érvényesíthetővé váljanak a nők és férfiak eltérő

hátrányosabb helyzetű kistérségekben). A hátrányos helyzetű tanulókat oktatók

igényei és szükségletei. Hasonlóképpen, például egy játszótér kialakításánál ki

nettó bérének az infláció két-háromszorosát meghaladó emelkedése és a pálya-

kell kérni a lányok véleményét, hogy az ő szempontjaikat is figyelembe vegyék a

kezdő pedagógusok fizetésének növelése kiemelt cél. Az Igazságos Magyarország

megvalósításnál. A kisgyermekes anyák alacsony foglalkoztatottságának legfőbb

program keretében a munkaügyi mentorhálózatot is kiépítenénk, fejlesztenénk.

oka a bölcsődék, óvodák, családi napközik hiánya, illetve a férőhelyek hiánya. A

Végül, de nem utolsósorban: megállítanánk a közalkalmazottak nettó jövedel-

kisgyermekkori nappali ellátás támogatása éppen ezért a program egyik prio-

mének csökkenését; legalább az infláció mértékében emelnénk minden közalkalmazott és köztisztviselő fizetését.
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Élhető Magyarország

a program előirányzat-csoportjai

a program célkitűzései

az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése

Az Élhető Magyarország program egy éven belül megvalósítható célkitűzései:

Évtizedek óta jól ismert, hogy az alapellátás erősítése hatékony módja a beteg-

A népegészségügy, az egészségtudatosság és a környezet-egészségügy

tan hatékony a megelőzési tanácsadások támogatása (például a dohányzás, az

előtérbe helyezése;

elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítására), valamint a háziorvosi

élhető magyarország

élhető magyarország

ségek megelőzésének, korai felismerésének és kezelésének. Erre bizonyítot-

rendelőben elvégezhető diagnosztikai vizsgálatok, de a kisebb beavatkozások
Bérrendezés és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése;

lehetőségének megteremtése is kínál megoldást. Prioritást adnánk a diagnosztikának (a járóbeteg-ellátásban is), ami lehetővé tenné például a CT-, MRI- vá-

A helyi közösségek, civilek és önkormányzatok talpra állásának segíse,

rólisták radikális csökkentését és a kapacitásbővítést. Ez is a megelőzést, illet-

közösségfejlesztés, ifjúsági, kulturális közösségi terek létrehozatala;

ve az időben elvégzett, a kezelés költségeit csökkentő diagnosztika biztosítását
szolgálja.

Életminőség-központú családpolitika kialakítása: a családi pótlék emelése 3 évre visszamenően, a családok lakhatási körülményeinek javítása;

A betegségek korai felismerését szolgálják a tudományos bizonyítékok által igazolt lakossági szinten hatékony szűrések (például a méhnyakrák és a végbél-,

Fejlesztéspolitikai fordulat elindítása: az uniós támogatások fokozot-

vastagbélrák szűrése). A hatékony szűrések képesek a korai beavatkozások ré-

tabb bevonása az élhető Magyarország megteremtésébe.

vén többlet egészségnyereséget produkálni, és jelentős kiadás alól mentesíteni
az állami költségvetést. A méhnyakrák megelőzésére létezik egy néhány éve már
Nyugat-Európában támogatott oltás is (HPV-oltás). Ennek bevezetésével a most
serdülő kor előtt álló lányok körében – ha nem is kötelező jelleggel – több
ezer később költséges terápiát és elkerülhető halálesetet előzhetünk meg. A
két nemhez külön szóló alkoholellenes kampányt kell indítani. Folytatni kell a
drogprevenciót a fiatalok körében, és az országos kampányokba be kell vonni az
elismert civil szakmai szervezeteket is.
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A krónikus betegségek gondozása ugyancsak hatékonyan végezhető az alapellá-

Az OEP házi ápolási támogatását a család vagy a környezet egyik tagja kapja

tásban dolgozó szakemberek közreműködésével. Az alapellátás korszerű és ha-

meg. Az akut ellátóhelyek bővítése helyett tehát egyfelől a megelőzést, másfelől

tékony biztosítása számos fejlett országban sokfunkciós egészségközpontokban

az alapellátást, harmadrészt a krónikus és szociális ellátást kell erősíteni. Utób-

történik (komplex praxisokban), ahol a háziorvosi ellátás mellett többek között

bi eszköze az „Életet az éveknek” ápolásbiztosítási program, melyről részlete-

sor kerülhet fizikoterápiára, gyógytornára, pszichológiai, dietetikai tanácsadásra,

sebben a Közösségi gazdaság fejezetben írunk.

kezelésre, védőnői és gyermekorvosi rendelésre, és ahol a gyógyszertár mellett
akár könyvtár vagy testedzési lehetőségek is elérhetőek. A jövő évben egyelőre

a népegészségügy/prevenció új alapokra helyezése

Ha ez sikeres lesz, a jövőben országos hálózatot szerveznénk. Elodázhatatlan

A megelőzés haszna közép és hosszú távon olyan egyértelmű és nagymértékű,

ugyanakkor, hogy a tartósan betöltetlen háziorvosi és védőnői praxisok betöltését

hogy indokolt az egészségügyi csomag élén szerepeltetni. Pozitív a népegész-

az állam támogassa. A nevelési tanácsadók, családsegítők és más oktatási-szo-

ségügyre fókuszáló egészségpolitika pénzügyi mérlege is, ha az idő előtti elhalá-

ciális intézmények részleges áthangolására, betegségmegelőzési kampányokba

lozást (jellemzően a középkorú, munkaképes férfiak körében) és az egészségben

való bevonására teszünk javaslatot.

eltöltött életéveket (vs. krónikus betegségek) tekintjük. A kistelepüléseken élő
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csak modellkísérletként támogatnánk néhány ilyen „jól-lét rendelő” kialakítását.

lakosság népegészségügyi és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése különöEgyének vagy civil szervezetek hatékonyan képesek az önellátásra képtelen kró-

sen rossz, életesélyeik javítása elodázhatatlan.

nikus betegek otthoni körülmények közötti, szakképzettséget nem vagy csak bizonyos esetekben igénylő ellátására, házi ápolására. A házi ápolás előnye, hogy

Nem elég az egyéneket egészséges életmódra sarkallni (lásd erről az Egész-

az otthoni környezet a betegek számára komfortosabb, nem köt le drága kórházi

ségtudatosság fejlesztése alfejezetet), de egyúttal biztosítani kell számukra az

erőforrást és a lakóhelyen növeli a foglalkoztatottságot. Nem korlátozódik to-

egészséges élethez szükséges feltételeket is. Nincs ugyanis egészség egész-

vábbá a szűken vett egészségügyi probléma megoldására, hanem a beteg egyéb

ségtelen életkörülmények között. Fontos, hogy lakó- és munkahelyünkön ne

szükségleteire is megoldást nyújt (például segíti a családi-baráti kapcsolatok

– vagy csak sokkal ritkábban – érhessenek bennünket káros pszichés, fizikai,

fenntartását, a megszokott környezet biztonságát nyújtja, az életvitelhez kapcso-

kémiai vagy biológiai ártalmak. Az egészséges lakó- és munkahelyi környezet

lódó személyes ellátás segíthet a hivatali ügyek, a fűtés, a vásárlás, a számlák

nemcsak ártalommentes épületet, lakást, jó ivóvizet és levegőt jelent, hanem az

befizetésének intézésében, igazolások beszerzésében).

egészséges életmódot támogató egészséges termékek és szolgáltatások kön�nyű elérhetőségét is.
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Nincs egészség egészséges táplálkozás nélkül. Az egészséges táplálkozás fel-

Az egészség másik alapvető feltétele a tágas, száraz, világos, megfelelő hőmér-

tétele, hogy az egészséges élelmiszerek mindenki számára megfizethető áron

sékletű, jól szellőztethető, egészséges ivóvízzel és csatornázással ellátott lakás.

és lakóhelyén könnyen megközelíthető boltokban elérhetőek legyenek. A gyer-

A dohányfüstmentes köztereket a jövő évben életbe lépő, a nemdohányzók védel-

mekek és a fiatalok egészséges táplálkozása döntő mértékben befolyásolható a

méről szóló törvény biztosítja. A gyerekek számára is füstmentes otthoni környe-

közétkeztetéssel. Emiatt az egészséges, helyi termékekre alapuló közétkezte-

zetet a megelőzés és a dohányzásról való leszokást – és általában az egészséges

tés kiemelkedő fontosságú a lakosság egészségének javítása szempontjából. A

életmódot – támogató közösségi élet, valamint a releváns egészségügyi szolgál-

bioélelmiszer termelését és fogyasztását is elő kell mozdítani.

tatások és az egészségnevelés biztosíthatja.

Másrészt viszont közvetlen állami lépésekre is szükség van. Az Európai Bizottság

A munkavállaló képességeitől, igényeitől jelentősen eltérő munkahelyi környezet

felkérésére – a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) irányelv

okozta stressz számos fizikai és lelki betegség gyakori oka. A munkahelyi stressz

előkészítése részeként – készült átfogó elemzés szerint egy átlagos magyar em-

csökkentése nemcsak a munkáltató és a munkavállaló közös érdeke, de társa-

ber a jelenlegi szennyezési szint mellett több mint egy évet veszít az életéből a

dalmi szinten is hatalmas megtakarítást jelent. Emellett a már létező hazai és

PM 2.5 nm részecskeszennyezés következtében.

külföldi jó gyakorlatok, valamint a LEGOP (Lelki Egészség Országos Program)
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alapján fejlesztenénk tovább a hazai mentális egészségügyet.
Budapesten és környékén, valamint a nagyobb városokban a várható károsodás
ennek többszöröse is lehet. Ezért ösztönözni kell az EURO V normának megfe-

A mozgásszegény életmód számos, súlyos következményekkel járó krónikus

lelő részecskeszűrő használatát a magán gépkocsik és a közösségi közlekedés

betegség (például szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség) egyik köz-

esetében is. Emellett számos más intézkedésre is szükség van: a közlekedési

vetett oka. A fizikai aktivitás hozzásegít a betegségek elkerüléséhez, az egész-

igényeket csökkentő településfejlesztésre, a zöldterületek megóvására, fejlesz-

ség megőrzéséhez.

tésére, a közösségi közlekedés fejlesztésére (lásd a Zöld munkahelyteremtés és
közösségi gazdaságfejlesztés és a Zöldebb állam, zöldebb ország című fejezetet).
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A járdák, folyosók, lépcsőházak biztonságos és kényelmes gyaloglást biztosító

bérrendezés az egészségügyben

kialakítása, illetve bicikliutak és -tárolók biztosítása egyaránt ösztönzi a mozgásban gazdag életmódot. A tömegsport fejlesztését az élsport (a piaci alapon

Az LMP aggasztó mértékűnek tartja a munkaerőhiányt és a munkaerő-elván-

szponzorálható népszerű sportágak) támogatásának csökkentésével finanszí-

dorlást az egészségügyben. Szakmai konszenzus van abban, hogy ez a trend

roznánk.

már rövid távon is fenyegeti a betegellátást. A magyar orvosegyetemek képzési

A környezet-egészségügy területén javasoljuk, hogy terjesszék ki az adalékanya-

országot is. Ma már szinte nincs olyan orvosi szakterület, amely nem tekinthető

gok és a növényvédő szerek használatához kapcsolódó élelmiszerbiztonsági in-

hiányszakmának. A háziorvosok átlagéletkora a 60 évet közelíti, a fiatal szak-

tézkedéseket. A környezet-egészségügy, és a környezeti igazságosság területén

orvosok, rezidensek tömegesen helyezték letétbe felmondásukat. A béremelési

kiemelt feladat a dögkutak felszámolása, az ivóvízminőség és a cigány- és sze-

program megkezdése nem elodázható, közép távon pedig radikális béremelés-

génytelepek csatornázottságának javítása, az allergén pollenterhelés, a lég- és

re van szükség. Ennek keretében rendezni kell a szakápolók bérét, módosítani

zajszennyezés drasztikus csökkentése.

kell a közalkalmazotti bértáblát, ki kell dolgozni az orvosi életpályamodellt. A
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kapacitását meghaladó számú orvos hagyja el évente hivatását, egy részük az

pályakezdők, rezidensek esetében és a legnagyobb hiányszakmákban történő
A parlagfű-allergia, a pollenallergia mára népbetegséggé vált; a lakosság mint-

béremelésre kiemelt figyelmet kell fordítani. Nem a megbukott, röghöz kötéssel

egy ötödének okoz vissza-visszatérő problémát. A parlagfű okozta kár évente

társított ösztöndíjrendszerre, hanem valódi, érdemi és tartós béremelésre van

több tízmilliárd forintra tehető. Csupán a táppénzkiadások, az egészségügyi ellá-

szükség. A háziorvosok esetében folytatni és érdemben növelni kell a prevenciós

tás és a gyógyszerek költségei mintegy 40 milliárd forintba kerülnek. A parlagfű

tevékenységért járó plusztámogatást.

visszaszorításához elengedhetetlen a mezőgazdasági tájhasználat megváltoztatása, egyes rossz gyakorlatok felszámolása, amihez a még fennmaradó uniós

A közelmúltban csoportosan távozott negyven nővér a pécsi klinikáról. A jobb

agrártámogatás adhat kiindulási alapot. Ezzel együtt állami szerepvállalásra

fizetések, jobb és kiszámíthatóbb munkakörülmények vonzásának a szakápo-

is szükség van; a szabályozás áttekintése, a parlagfű mennyiségének és a pol-

lóknak is nehéz ellenállni. Ez az ő szempontjukból érthető, viszont az ország

len koncentrációjának folyamatos monitorozása, az oktatás, az egészségügyi

szempontjából nem is olyan távoli katasztrófát vetít előre. A kormány most mégis

és ökológiai kutatások támogatása mellett a helyben szervezett, a helyi közös-

azt vette a fejébe, hogy még jobban megsarcolja azokat, akik eddig még nem

ség érdekeit szolgáló közmunkaprogramok egyik prioritásának is a szakszerű

távoztak. Az új munka törvénykönyvének tervezete szerint negyedére csökken-

parlagfűírtásnak kell lennie (erről a Zöld munkahelyteremtés és közösségi gazda-

tenék az éjszakai, és megszüntetnék a délutáni műszakpótlékot. Ha a nővérek

ságfejlesztés fejezetben írunk részletesebben).

jövedelmét 30–40 százalékkal csökkentő új munka törvénykönyve életbe lép, ezt
is kompenzálni kell.
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A bérrendezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani – az Igazságos Magyarország

A közösségi élethez közösségi terek szükségesek. A személyes együttléthez, az

fejezetben leírtakhoz hasonlóan – a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

adott közösségi élethez célszerűen kialakított helyiségek, építmények, valamint

praktizáló orvosokra, az ott dolgozó egészségügyi dolgozókra, beleértve a vé-

eszközök. A közösségi kulturális élet élénkítése elengedhetetlen feltétele a jól

dőnői, és háziorvosi praxisok, valamint a járóbeteg-szakrendelések kiemelt,

működő közösségeknek. Kulturális közterekre, kulturális vidékfejlesztésre van

részben prevenciós tevékenységben, illetve egészségnyereségben mért teljesít-

szükség. Támogatni kell a művészmozik megmaradását, mert állami feladat

ményarányos támogatását is.

biztosítani azt a kulturális sokszínűséget, amely iránt a piac közömbös (ennek
anyagi fedezetét lásd az Igazságos Magyarország fejezetben).
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a közösségek talpra állásának segítése
Az ifjúsági közösségi tereket, Integrált Közösségi Tereket fenn kell tartani és
A fizikai hatások mellett fontos szerepet játszanak egészségünk alakulásá-

meg kell erősíteni. Meg kell kezdeni a referensi hálózat kiépítését, amihez fel

ban, életmódunkban azok a kisebb-nagyobb közösségek, melyek fizikai, lelki és

kell mérni, milyen feladatok ellátására és hogyan épülhet ez be a szociális és

egészségügyi környezetünket szintén meghatározzák.

közösségi ellátórendszerbe. A közösségfejlesztéshez az önkormányzatoknak
szükségük van szociális munkásokra, szociálpedagógusokra, közösségfejlesz-

Mint választási programunkban is leírtuk, „sokkal több közösségfejlesztéssel fog-

tőkre szerte az országban,.

lalkozó szakemberre van szükség, a felsőfokú és a középfokú képzést extenzíven
és intenzíven is fejleszteni kell. A helyi közösségeket szabadidős klubok létreho-

Fontos az iskolai, a lakótelepi közösségi kertgazdaságok, közösségi kertek ki-

zásával, amatőr klubvezetők és helyi közösségfejlesztők ingyenes képzésével is

alakításának és működtetésének támogatása. A ház körül végezhető és egyben

támogatni kell.” Sajnos a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló új

környezettudatos önellátást elősegítő tevékenységek (például hőszigetelés, saját

szabályozásra vonatkozó tervezetével a kormány gyakorlatilag ledarálja azokat a

kút fúrása, megújuló energiaforrások hasznosítása, biokertészet, komposztálás)

hosszú ideje működő szervezeteket és alapítványokat, amelyekhez az emberek a

közösségi támogatása nemcsak az egyének elégedettségét, jól létét növeli, hanem

válság idején fordulni tudnának. Az LMP ennek ellenkezőjét kínálja: élénken mű-

hozzájárul az egészséges és egyúttal fenntartható környezet kialakulásához.

ködő civil szektort, élő helyi közösségeket – élhető városokat és falvakat.
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Nem az élsport, hanem a tömegsport és a sportbarát környezet támogatására

az egészségtudatosság fejlesztése

nyek könnyű megközelíthetősége, szolgáltatásaik megfizethetősége jelentősen

Közép-és hosszú távon szintén egyértelműen és bőségesen megtérülő kiadás

növeli a lakosság testmozgásának gyakoriságát és intenzitását. Támogatni ér-

az egészségtudatosság fejlesztése. Ezzel nemcsak a magyar lakosság általános

demes továbbá a sportegyesületek vagy más civil közösségek által szervezett

egészségi állapota, de a hatalmas társadalmi, területi, valamint nemi egyenlőt-

bakancsos, kerékpáros és vízi turizmust is. Legyen minden óvodának műkö-

lenségek csökkentése is megvalósítható (bár a várható átlagéletkor lassan nö-

dő tornaterme. A közösségi kölcsön-(sport)eszközpark megsokszorozására

vekszik, európai összehasonlításban így is rendkívül alacsony, míg a jómódúak

van szükség, ehhez önkormányzati céltámogatással járulhat hozzá az állam.

és a szegények, de a nők és a férfiak várható átlagéletkora közötti különbség is
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van szükség. A testedzésre alkalmas, biztonságos közterek, parkok, létesítmé-

kiemelkedően magas).
Kezdeményezzük, többek között közösségi, civil szereplők bevonásával, a tanácsadások és tréningek elterjesztését, megyei és/vagy kistérségi egészségfórumok

Számos tudományos kutatás igazolja, hogy az egészségnevelést már az óvodá-

megtartását helyi, a részvétel elvén kialakított stratégiák alapján (a szociális

ban érdemes elkezdeni, és az iskolai években egyre magasabb szinten folytatni.

szektor által finanszírozott kábítószer-megelőzési egyeztető fórumok, illetve a

Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek magukba foglalják az egész-

helyi „egészségkoalíciók” mintájára). Az egészségmegőrzéssel, közösségépítés-

ségmegőrzés és -fejlesztés tudományosan megalapozott lehetőségeit (például

sel foglalkozó civil szervezetek támogatásának duplájára emelésére van szükség.

az önkárosító életmód elkerülése, az egészséges ételkészítési-táplálkozási tudnivalók, a testmozgással és a sportolással kapcsolatos ismeretek, megküzdési
stratégiák).
A pedagógusképzésben is az egészségismeretekre kiterjedő képzés szükséges
ahhoz, hogy az egészséges életmód fokozatosan elterjedjen a népesség körében,
és hogy az országban az egészséges életfeltételek biztosításának gyakorlata általánossá váljon. Az egészséges életmódhoz szükséges készségek kialakítását
tangazdaságok, tankonyhák, tanműhelyek is segíthetik. Ezekben oktató által támogatott módon sajátíthatók el a gyakorlati fogások.
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bababarát ország: családi pótlék és lakhatás

lakhatási krízisek és megoldások

Az Orbán-kormány eddigi családpolitikája a jómódúakat támogatta, differenci-

Ma Magyarországon az állampolgárok jelentős csoportja nem tudja egyedül

ált adókedvezményt nyújtott a gyerekes munkavállalóknak. Ezt érdemben kor-

megoldani lakhatását, és ez az egyik legfőbb oka a gyermekszegénységnek is.

rigálnánk a családi adókedvezmény átalakításával (lásd az Ökológiai adóreform

Ennek strukturális oka a torz lakáspiac, a magántulajdon dominanciája (a bér-

fejezetet). Emellett bevezetnénk a harmadik gyerek megszületése után igénybe

lakások és szociális bérlakások hiánya), valamint a lakóingatlanok jelentős ré-

vehető 3 hónapos fizetett apaszabadságot. A kispapa, amíg az édesanya az új-

szének rossz állapota, ami jelentősen növeli a lakhatás költségeit. A lakhatás

szülöttet gondozza el tudja vinni reggel a középső gyereket bölcsődébe/óvodába,

átgondoltabb támogatása nemcsak a lakhatási körülményeket javítja, hanem

a nagyot óvodába/iskolába, aztán bevásárol, délután elmegy értük, elviszi a na-

a potenciális munkavállalók mobilitásához is jelentősen hozzájárul, és ezzel a

gyobbat edzésre stb. Ez az intézkedés minden munkavállalót érintene, nem csak

foglalkoztatás bővítését is elősegíti. A lakhatási problémák az elmúlt évben je-

a magas jövedelműeket.

lentősen nőttek a devizahitelezési válság miatt. (Erről, és a bankok fokozottabb
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szerepvállalásáról a hitelválság megoldásában, illetve általában a devizahiteleEmellett a bölcsődék, óvodák, családi napközik férőhelybővítését is támogatnánk

zésben kialakult helyzetről bővebben lásd a Kiút a hitelválságból fejezetet.)

(lásd részletesen: az Igazságos Magyarország fejezetben), és nem engednénk,
hogy a nagyobb testvért kitegyék a bölcsődéből, az óvodából, illetve fel se vegyék,

Emellett szükség van a – jórészt a válság, valamint az egyes régiókat sújtó kró-

amikor megszületik a kistestvére.

nikus tartós munkanélküliség következtében előállt – rezsihátralék-probléma
megoldására is. El kell kerülni, hogy családok az utcára kerüljenek (például tör-

De a családpolitika nem állhat pusztán családtámogatási és jóléti intézkedések-

lesztési kedvezmény nyújtásával), és meg kell előzni, hogy a probléma újrater-

ből. A családok jól létét, a szülők és a gyermekek életminőségét meghatározó

melődjön (például támogatni kell a kártyás villanyórák felszerelését és hasonló

számos körülményt lehetséges kis odafigyeléssel javítani. Például a közintézmé-

eszközöket). Az élhető Magyarországon nem élhetnek tömegek az utcán.

nyeket és a nyilvános helyeket alkalmassá kell tenni arra, hogy a szülők elláthassák gyermekeiket, az anyák megszoptathassák kisbabáikat. Az akadálymentesítést is folytatni kell, nemcsak a tolószékkel közlekedők, hanem a babakocsit toló
szülők, nagyszülők érdekében is.
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A kilakoltatás által fenyegetett rezsihátralékosok esetében a Hálózat – Budapesti

Már jövő évtől kialakítható egy, a mainál sokkal igazságosabb lakástámogatási

Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatási rendszeréhez hasonló

rendszer a lakásfenntartási támogatásra fordított összegek érdemi emelésével, a

országos támogatási hálózati rendszert kell kiépíteni. Ennek elősegítésére spe-

szociális juttatások átcsoportosításával, a gázár-támogatás normatív alapú, taka-

ciális önkormányzati pályázati sort hoznánk létre a költségvetés önkormányzati

rékosságra ösztönző, célzott, a lakásfenntartási támogatással integrált támogatá-

fejezetében, azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a közműcégekkel együtt-

si formával való kiváltásával.18

működve a díjhátralékok felszámolásában segítenek.
Emellett a probléma újratermelődésének megelőzése érdekében az áramszolgálta-

tenni a visszaszorítására. Egy éven belül jelentősen lehet javítani a szolgáltatások

tók esetében a kártyás villanyóra felszerelésének költségeit maximalizálnánk 3000

minőségét a jelenlegi ellátó intézményekben, kiemelve az egyágyas, illetve páros

forintban, és lehetővé tennénk, hogy erre a célra rendkívüli segélyt kapjanak az érin-

elhelyezést nyújtó férőhelyek bővítését és a családok átmeneti otthonainak fejlesz-

tettek. A jelentős rezsihátralékok oka lehet a lakhatás költségeinek a jövedelemhez

tését.Ezeken túl, rövid távon szükség van a kifejezetten az utcán élő emberek szá-

viszonyított túl magas aránya, különösen az alacsonyabb jövedelmű csoportoknál,

mára elérhető, „alacsony küszöbű” ellátások fejlesztésére, valamint a hajléktalan

valamint az, hogy a magyar lakosság túlhasználja a közüzemi szolgáltatásokat.

emberek lakhatáshoz jutását célzottan segítő külsőférőhely-, illetve bérlettámo-
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Az utcai hajléktalanság kriminalizálása nem megoldás, azonnal lépéseket kell

gatási rendszer bővítésére, amelyek jelenleg is nagyon jól működnek.
Ez utóbbi elsődleges oka az energetikai szempontból is rossz minőségű lakásállomány, valamint a spórolás irányába mutató jelentős anyagi ösztönzők hiánya,
aminek egyik jellegzetes példája a jelenlegi gázár-támogatási rendszer. Az LMP
hosszú távú célja az, hogy csökkentse a jelentős rezsihátralékkal rendelkezők
számát, valamint kiszámíthatóbb és igazságosabb lakásfenntartási támogatással a rászorulókat támogassa úgy, hogy a rendszer maga is az értelmes takarékosságra ösztönözzön.

122

munkát, levegőt !

munkát, levegőt !

123

zöld fordulat

zöld fordulat

az lmp költségvetési koncepciója

az lmp költségvetési koncepciója

a költségvetés női szemmel

A családok újfajta támogatása – a családi adókedvezmény nagy részének megjól léti intézkedéseken alapul (három gyermek után járó fizetett apaszabadság,

igénybevétele iránt a férfiak a nőknél kisebb érdeklődést mutatnak, ezért ti-

szoptatási lehetőség biztosítása a közintézményekben stb.). Az egészségügyben

pikusan a férfiakat megcélzó ösztönző mechanizmusokat kell beépíteni, hogy

dolgozók többsége nő, különösen az alacsony jövedelmi kategóriákban, amelye-

felismerjék a megelőzés fontosságát és javulhasson a férfiak kritikusan rossz

ket az egykulcsos adó, illetve az adójóváírás korlátozása leginkább sújt (nővérek,

egészségi állapota hazánkban. A környezetszennyezés csökkentéséhez kapcso-

szakápolók, rezidensek), Programunk az őket sújtó adópolitika megváltoztatást

lódó település- és közlekedésfejlesztés során tekintettel kell lenni a nemek el-

is magába foglalja.
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tartása mellett – egyrészt a mindenkinek járó családi pótlék emelésén, másrészt
Az egészségügyi ellátások és szűrések, valamint a közösségi szolgáltatások

térő igényeire. Például fontos a tömegközlekedés gyors mobilitást eredményező
praktikussága, a babakocsival közlekedők számára is használható alacsonypadlós járművek, a járatok sűrűsége csúcsidőn kívül is, valamint a félelemmentes
közlekedést este is elősegítő közvilágítás. Az élsport támogatásának csökken-

a megbecsült közszolgálat bérfejlesztési programja

tése esetén ügyelni kell arra, hogy a női és férfi sportolók szubvenciója arányos
legyen. A széles körű intézménybővítést (stadionépítés) is magába foglaló fut-

Az LMP költségvetési alternatívájának része az egészségügyi dolgozók jelentős,

balltámogatás a nemek aránytalan képviseletének tipikus területe. Ezen a te-

azonnali bérfejlesztése. Emellett, az élhető Magyarország megteremtéséhez

rületen kiadásmegvonás, valamint az UEFA női futball támogatására vonatkozó

szociális munkásokra, szociálpedagógusokra, közösségfejlesztőkre is szükség

előírásainak betartatása indokolt.

lesz nagyobb számban; a többletmunkahelyek mellett a tisztességes megélhetést biztosító bérfejlesztést is tartalmazza a program ezekben a „segítő” szak-

A kormány javaslatához képest az LMP alternatív költségvetése elősegítené a

mákban.

nők munkaerő-piaci reintegrációját és gazdasági önállósodását, a családok támogatási formájának megváltoztatása során pedig bevezetni kívánja – a harmadik gyerek születésétől – a több hónapos apaszabadság intézményét. Az egészségügyi ellátásokat (beleértve a prevenciót), a közösségi szolgáltatásokat és az
időskori ellátásokat – különböző okokból – nagyobb arányban veszik igénybe a
nők, mint a férfiak. A közérdek, de a nők esélyegyenlőségének elve is megköveteli, hogy ezeket a közszolgáltatásokat ne leépítsük, hanem fejlesszük.

124

munkát, levegőt !

munkát, levegőt !

125

zöld fordulat
az lmp költségvetési koncepciója

Biztonságos Magyarország

zöld fordulat
az lmp költségvetési koncepciója

Az LMP határozottan képviseli, hogy az államnak minden állampolgára számára
megfelelő védelmet és biztonságot kell szavatolnia. Ehhez a környező országok

a program célkitűzései

tapasztalatai és a magyar történelem hagyományai alapján új, közösségi alapon
szerveződő rendőrség adja a legmegfelelőbb alapot. A jelenleg működő, közpon-

A Biztonságos Magyarország program egy éven belül megvalósítható célkitűzései

tosított államrendőrségi rendszer szerkezetét át kell alakítani és funkcionális

a következők:

alapon két részre kell osztani: egy centralizált és több, helyi irányítású, közös-

Egy közösségi alapon szerveződő rendőrségi modell kialakításának

szabálysértések, kisebb bűncselekmények túlnyomó többségét, becslések sze-

megkezdése;

rint 60–70 százalékát az adott településen élők követik el. Ezért indokolt, hogy a
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ségi rendőrségre. Az emberek szubjektív biztonságérzetét leginkább romboló

közösségi rendőrség helyben, a helyi társadalomba beágyazódva szerveződjön
Rendvédelmi bérfejlesztés;

meg: csak így lehet érdemben javítani az emberek biztonságérzetét és leszünk
képesek hatékony bűnmegelőzésre a krízisövezetekben a közbiztonsági problé-

Áldozatvédelem és társadalmi bűnmegelőzés.

a program előirányzat-csoportjai

mákban különösen érintett falvak és kistelepülések szintjén.
A közösségi rendőrség feladata nem kizárólag a bűnözés visszaszorítása, hanem
a helyben kialakult konfliktusok kezelésében való részvétel is; olyan szolgáltatás
biztosítása, amely információcserét, együttműködést, valamint aktív segítséget

Az LMP megítélése szerint a cserbenhagyott Magyarország súlyos problémája

nyújt a közösség számára. A rendőrség részéről a változáshoz szükséges feltétel

a közbiztonsági helyzet. A Fidesz-kormányzat elmúlt egy évének intézkedései

az állampolgárok igényeinek megismerése, a közösségtől nyert információk ke-

katasztrofális, robbanásközeli állapotokat hoztak létre az ország több részében

zelése, feldolgozása és rendszerezése, a rendzavarási és a bűnözési problémák

is. Sokan nem érzik biztonságban magukat, a félelem légköre uralkodik. Ennek

differenciált szétválasztása, egy, a polgárokkal közösen alkotott közbiztonsági

véget kell vetnünk.

terv kidolgozása, valamint időszakonkénti értékelés a közösség bevonásával az
eredményekről és a megoldandó feladatokról.
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A fentieket is tartalmazó, a párt által 2011 májusában bemutatott rendőrségi

Első lépésként már az idei költségvetésben, 2012-re vonatkozóan is olyan illetmény-

program alapján javaslatot teszünk arra, hogy 10 településen induljon kísérleti

emelést javasolunk, amely minden rendvédelmi dolgozónak egy kicsivel könnyebbé

közösségi rendőrségi program. Ezek tapasztalatai alapján, a felmerülő hiányos-

teszi az életét. Az állam büntetőpolitikája soha nem lehet egyoldalú. Az elkövetők

ságok pótlása után, felkészülten lehet elkezdeni a rendszer egész országra való

felkutatása, megbüntetése mellett az államnak mindig legalább ekkora figyelmet

kiterjesztését.

kell fordítania az áldozatokra is. Az utóbbi 5-6 évben lassan és akadozva elindult az
áldozatvédelmi hálózat kiépítése, azonban a 2010-es év ebben a folyamatban is a

Tisztában vagyunk azzal, hogy megfelelő, áldozatos munkát csak anyagilag és

megakadást jelentette, amin változtatni kell a támogatás növelésével.

elő, hogy a saját kormánya nevezi naplopóknak, ingyenélőknek a hazát szolgá-

A közösségi rendőrségi modell országos bevezetése előtt szükséges 10 körzet

ló, az emberek biztonságáért dolgozó egyenruhásokat. Éppen ezért szakértők,

kiválasztása, ahol a modellt kísérleti szinten be lehet vezetni. A körzetek között

szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint a parlamenti pártok bevo-

kell lennie kisfalvasnak, vidéki városnak, és budapesti kerületnek is, hogy az or-

násával olyan rendőrségi életpályamodellt kell kialakítanunk, amely biztosítja

szág minden jellemző településtípusában fel lehessen mérni a modell működé-

a rendőr számára a szakközépiskolákba való felvételi eljárás megkezdésétől a

sét. Számításaink szerint egy körzetben egy egyéves kísérleti modell működte-

nyugdíjazásáig tartó kiszámítható, stabil anyagi lábakon álló, magas társadal-

tése az adott körzetben eddig is rendelkezésre álló rendőrségi forrásokon túl 200

mi megbecsülést és biztos megélhetést biztosító életpálya feltételeit, kifutási

millió forint többletforrást igényel. Az életpályamodell részeként a rendvédelmi

lehetőségeit, és lehetőség szerint ösztönzi az állomány tagjait tudásuk megújí-

dolgozók bérfejlesztését mihamarabb el kell kezdeni.
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erkölcsileg is megbecsült rendőröktől várhatunk el. Soha többet nem fordulhat

tására és felsőfokú képzettség, akár tudományos fokozatok megszerzésére. Az
életpályamodell kizárólag folyamatosan emelkedő, biztos megélhetést nyújtó,
az egész országban egységes illetményekkel teremthető meg.
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áldozatvédelem, helyreállító igazságszolgáltatás

a költségvetés női szemmel

Az áldozatvédelem az LMP által képviselt helyreállító igazságszolgáltatás alap-

A közösségi alapon szerveződő rendőrség kialakításakor figyelni kell arra, hogy

pillére. Olyan államot szeretnénk, amely kinyújtja kezét azok felé, akiknek az

a bűnözés visszaszorítása érdekében a nőktől is gyűjtsenek információkat, és az

élete felfordult, sokszor tragikus fordulatot vett, amikor áldozatokká váltak. Az

intézkedések tükrözzék az ő tapasztalataikat is. Ha sikerül megfelelő együttmű-

állam nem nézheti tétlenül a szenvedést, a nélkülözést. Jelenleg azonban az ez-

ködést teremteni a lakosság és a rendőrség között, akkor kiderülhetnek olyan

zel foglalkozó hálózat nagyon kisszámú, csak megyeszékhelyeken van jelen. 500

bűncselekmények is, mint a családon belüli és a nemi alapú erőszak, valamint

millió forint többletet kell biztosítani arra, hogy elkezdődjön az áldozatvédelmi

a prostitúcióba való kényszerítés, ami kimondottan tragikus és gyalázatos bűn-

szolgálat kistérségekben, kisvárosokban való kiépítése is. Emellett, a helyreállító

eset, hiszen sokszor gyermekekről van szó. A szexuális kizsákmányolás céljából

igazságszolgáltatás keretén belül többek között a társadalmi bűnmegelőzésre, a

folytatott emberkereskedelem nagy méreteket ölt, így az áldozatvédelem ezen a

mediációs eljárások bővítésére, a fiatalok és a potenciális áldozatok informálá-

területen is különleges odafigyelést igényel, és szükség van a más országokkal

sára összesen 700 millió forint többletet szeretnénk biztosítani.

folytatott együttműködésre. E bűntettek felderítésére, leküzdésére és megelőzé-
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sére intézmények közötti együttműködést magába foglaló hatékony eszközöket
A javaslatok finanszírozásához külső források bevonása a jelenlegi évben

kell kialakítani. Támogatandó egyebek mellett több nő foglalkoztatása a rendőr-

nem szükséges. Meg kell szüntetni a pazarlóan működő, gyengén ellenőrzött

ség keretein belül. Az intézkedések gazdasági haszna jelentős, hisz mind a bűn-

Terrorelhárítási Központot (TEK), amivel közel 12 milliárd forint szabadulna fel.

elkövetők, mind az áldozatok munkaerő-piaci kiesésének megakadályozásával

Emellett a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az ORFK, a BRFK

az adózásból való kiesés is elkerülhető.

és az egyes megyei kapitányságok felső rendszerében található, sokszor pazarlóan felhasznált forrásokat a fent megjelölt célokra, főleg a rendvédelmi bérfejlesztésre irányítanánk át. Ebből a következő évben plusz 12 milliárd forintnyi
forrás nyerhető.
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Zöldebb állam, zöldebb ország

a program előirányzat-csoportjai

a program célkitűzései

Magyarországi viszonyaink között a költségvetés a leglátványosabb és leghatékonyabb terep annak bemutatására, mit gondol az LMP a fenntarthatóságról, az

A Zöldebb állam, zöldebb ország program az alábbi, egy éven belül megvalósítható

állam szerepéről, illetve az állami feladatok prioritási sorrendjéről. Mi egy olyan

célokat tűzi ki:

költségvetés megalkotását tartanánk kívánatosnak, amely az államot mindkét

A közösségi közlekedés legnagyobb vállalatainak (BKV, MÁV) konszoli-

példaadás, illetve az állami fennhatóság alatt lévő gazdasági eszközök alkalma-

dációja és működésének átalakítása;

zása területén – a fenntarthatóság elveinek megvalósítására készteti. Ehhez az
államnak olyan sarkalatos alapelveket kell a szabályozó funkciója és a gazdasági

Az importfüggőség csökkentése, többek között a háztartások energia-

tevékenysége során a középpontba állítania, mint a megelőzés, az elővigyáza-

hatékony átalakításának támogatásával;

tosság és a „szennyező fizet” elve. Ennek korántsem csak teoretikus jelentősége

zöldebb állam, zöldebb ország
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cselekvő funkciójában – a szabályozás, a végrehajtás, a szemléletformálás és

van; a fenti elvek alkalmazása egyrészt önmagában is mérsékli a környezet terA környezetvédelmi hatósági intézményrendszer megerősítése a lét-

helését, másrészt pedig forrásokat teremt – a zöldadókon, járulékokon, bírságo-

szám és a költségvetési keret 50 százalékosos növelésével;

kon és büntetéseken keresztül – a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer működtetésére, az élőmunkát terhelő járulékok csökkentésére – vagyis

A termékdíjtörvény gyökeres átalakítása a megelőzés elvére támasz-

az állam és a társadalom fenntartható „működtetésére”.

kodva, és a “nulla hulladék”-programok beindítása.
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Az állam a gazdaság és a társadalom szereplőinek tevékenységét és szemléle-

Ugyancsak megkerülhetetlen állami feladat a környezetvédelmi kutatásfej-

tét a jogszabályok, az adórendszer és a hatósági rendszer segítségével tudja a

lesztés támogatása, az innovatív zöldágazatok fejlődésének elősegítése. A

fenntarthatóság irányába fordítani. A legutóbbi költségvetési koncepcióalkotás

példamutatás, szemléletformálás terén az államtól mindenekelőtt azt várjuk

óta két, országos kihatású környezeti katasztrófa – a kolontári baleset és a ku-

el, hogy intézményein és vállalatain keresztül saját maga legyen az „elérhe-

korica vetőmagjának GMO-szennyeződése – is megmutatta, hogy a hatóságok

tő legjobb megoldások” első bevezetője, illetve biztosítson előnyt ezeknek az

ellenőrzési kapacitásainak leépítése fenntarthatatlan folyamatok kiindulópontja

eszközöknek és eljárásoknak a közpénzből finanszírozott beruházások során a

lehet. Olyan intézményrendszerre van szükségünk, amelynek tevékenysége nem

zöld közbeszerzés révén.
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engedélyezésre, a megelőzésre, a szabálykövetés kikényszerítésére és a sza-

A fejezet összeállítása során három, a költségvetési források elköltői számára

bályszegés szankcionálására fókuszál.

kötelezőnek gondolt alapelvet igyekeztünk érvényesíteni. Az első a környezeti/
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az utólagos, szúrópróbaszerű és következetlen ellenőrzésre, hanem az érdemi

természeti erőforrásokkal történő megfontolt, takarékos és felelős gazdálkodás
Az állam szerepét itt abban látjuk, hogy a gazdasági szereplőket a (környezetvé-

(a jelenben élő és az eljövendő generációk igényeit is figyelembe véve). A második

delmi szempontból) lehető legjobb, azaz a legkisebb környezetterhelést jelentő,

a megelőzés elve, amelybe az elővigyázatosság, az ártalomcsökkentés, a jogal-

legkevesebb környezeti erőforrást igénylő technológiák használatára szorítsa.

kotói, a fogyasztói és a felhasználói tudatosság is beletartozik. A harmadik pedig

Ez nemcsak az előírások és tilalmak körültekintő megfogalmazását, illetve kö-

az intézményrendszer szemléletbeli és szervezeti/infrastrukturális megerősí-

vetkezetes betartatását jelenti, hanem olyan fejlesztéspolitikák megalkotását is,

tése: amennyiben a valamennyiünket körülvevő élő környezetet a korlátozottan

amelyek kötelezővé teszik a környezeti hatások előzetes elemzését, a termő-

rendelkezésre álló, ám az élethez nélkülözhetetlen közjavak közé soroljuk, akkor

földek és a zöldfelületek védelmét – adott esetben úgy is, hogy az e tekintetben

ebből egyértelműen következik, hogy e közös kincsnek olyan jogi és hatósági

kisebb mozgásterű önkormányzatok számára forrásokat biztosít a fenti célokra

védelem jár, amely valóban lehetővé teszi és garantálja is az egészséges környe-

és enyhíti azok kényszerhelyzetét.

zethez való (az új alkotmányban is szereplő) jogok érvényesülését.
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közlekedés

környezetvédelem

A közösségi közlekedés legnagyobb vállalatainak (BKV, MÁV) konszolidációja,

Meg kell erősíteni az intézményrendszert (a felügyelőségeket és az igazgatósá-

a közszolgáltatási szerződések megkötése, a Budapesti Közlekedési Szövet-

gokat, valamint a nemzeti parkokat) a létszám- és a költségvetési keret növe-

ség reformértékű fejlesztése, buszcsereprogram elindítása (BKV és Volánok), a

lésével. Az elmúlt években az ágazat támogatása drasztikusan visszaesett, ami

vasúti személyszállításban az ütemes menetrend országos bevezetése, tarifa-

mostanra az alapfeladatok ellátását is veszélybe sodorta. A legfontosabb a ha-

reform, a városi behajtási díjak, illetve a teherszállításban a kilométer-arányos

tósági szervek, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

útdíj koncepciójának kidolgozása, a kerékpáros közlekedés fejlesztéséről szóló

költségvetését 2012-ben – az inflációt is figyelembe véve – 11 milliárd forintra

koncepció elkészítése. El kell készíteni a városi behajtási díj hatástanulmányát

emelni (2009: 10,96 milliárd; 2010: 9,1 milliárd; 2011 [terv]: 6,9 milliárd). Elen-

Budapest területére, illetve belvárosára, az ütemes vonatmenetrend országos

gedhetetlen ugyanakkor a többek közt az árvízi és belvízi védekezést is folytató

bevezetésének hatásvizsgálatát, és ki kell dolgozni a helyi és országos tömeg-

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok támogatásának emelése is 15 milli-

közlekedési tarifareform koncepcióját.

árd forintra (2009: 28,9 milliárd; 2010: 14 milliárd; 2011: 8,1 milliárd). Az európai

zöldebb állam, zöldebb ország

az lmp költségvetési koncepciója

az lmp költségvetési koncepciója

léptékkel is kiemelkedő hazai biológiai sokféleség megőrzéséhez a védelmüket

energia

ellátó nemzeti parkok számára is megfelelő forrásokat kell biztosítani. A nemzeti parkok igazgatóságainak költségvetési támogatását 3,2 milliárd forintra kell

El kell készíteni az ország közép távú energiafelhasználási forgatókönyveit, be-

emelni (2009: 3,9 milliárd; 2010: 2,7 milliárd; 2011: 1,4 milliárd). A természeti ér-

árazni az alternatívákat (Pakssal, illetve Paks nélkül), és kisléptékű energiater-

tékek megőrzéséhez az ország mintegy 20 százalékát lefedő Natura 2000 terüle-

melési koncepciót kell készíteni, amely a megújuló energiaforrások használa-

tekre is egyértelmű kompenzációs szabályokat kell megállapítani, és biztosítani

tára és a munkahelyteremtésre koncentrál. Zöldenergia-beruházások hatékony

kell a végrehajtáshoz szükséges forrásokat (1 milliárd forint).

támogatását szolgáló pályázati rendszert kell kidolgozni.
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Sürgető feladat a zöld közbeszerzési törvény elfogadása, a fejlesztéspolitikai

Mindezt a saját érdekeinken túl az EU Víz Keretirányelvének előírásai is szük-

reform (új területfejlesztési törvény zöld prioritásokkal, az állami támogatások

ségessé teszik. Ez utóbbi – illetve saját programunk – miatt is fontos, hogy a

rendszerszintű felülvizsgálata a fenntarthatóság elveinek beépítésével), a víz-

Dunára ne csak mint hajózóútra tekintsünk, hanem egy olyan komplex víz- és

készlet-gazdálkodási reform (a jelenlegi ár- és belvízvédelmi jogszabályokat

tájgazdálkodási koncepcióként alkossuk meg a „zöld Duna-stratégiát”, amely-

részben felváltó, részben kiegészítő kerettörvény és az alacsonyabb rendű jog-

nek elsődleges célja a folyó ökológiai állapotának helyreállítása, és minden más

szabályok megalkotása), új, a fenntartható vízhasználatot és az élőhely védelmét

részcélkitűzést (a hajózást is) ennek rendel alá.

nyezeti nevelés feladatainak ellátására mind a közoktatásban, mind a szemlélet-

A fentiek az egész kormányzati cikluson keresztülívelő feladatok, amelyekből a

formálásban kiemelkedő fontosságú civil szervezetek részére nyújtott pályázha-

mostani költségvetésre elsősorban a hatásvizsgálatok készítése, illetve egy új

tó támogatások formájában, annak érdekében, hogy a fenntarthatóság irányába

szemléletű támogatási rendszer alapjainak lerakása hárul, főként a vízvédelmi

ható társadalmi szemléletváltást is fel tudjuk gyorsítani.

bírságok bírságtételeinek növelésével, az ellenőrzés és a beszedés hatékonysá-
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fókuszba állító halászati törvény kidolgozása. Forrásokat kell biztosítani a kör-

gának javításával, valamint a költségvetési törvény Vásárhelyi-tervben biztosított

vízgazdálkodás

forrásainak átcsoportosításával, átalakításával. A Vásárhelyi-tervet a mostani,
sok műtárgyat és költséges vízépítési beruházásokat tartalmazó, egyoldalúan az

Továbbra sem tekintjük fenntarthatónak azt a vízkészlet-gazdálkodási gya-

árvízvédelmet szolgáló formájáról mindenképpen érdemes lenne a kisebb költ-

korlatot, amelynek elsődleges célja a lehulló csapadék, illetve a folyóvizek és

ségű, természetközeli, a történelmileg vízjárta területek időleges elárasztására

árvizek mielőbbi elvezetése. Az ökológiai vízigényre, illetve a klímaváltozással

és a tározótereken történő rétgazdálkodásra koncentráló (mellesleg a vizes élő-

kapcsolatos felmelegedési és szárazodási tendenciákra való tekintettel újra kell

helyek megőrzését jobban szolgáló) projektekké alakítani.

szabályozni a vízgazdálkodást. A települések fenntartható vízgazdálkodása érdekében – ahol csak lehet – olyan vízkezelési és területhasználati megoldásokat
kell választanunk, amelyekkel lehetővé válik a csapadékvizek helyben tartása, a
természetes zöldfelületek növelése, a vízpartok és vízfolyások revitalizációja, a
használt vizek elválasztása és újrafelhasználása (például a szelektív házi lefolyórendszerek kiépítésével), illetve párologtatása (például a helyi – akár gyökérzónás, üvegházas, faültetvényes vagy egyéb – tisztítóval, ahol a tisztított víz nádast,
füzest, egyéb zöldfelületet vagy halastavat táplál).
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a veszélyes vegyi anyagok használatának visszaszorítása

a hatósági rendszer megerősítése

Egységes, európai szintű növényvédőszer-szabályozásra van szükség, amely

A környezet- és természetvédelmi hatóságok a kormányváltás óta tovább gyen-

tisztább mezőgazdasági termelést ösztönöz, és részben megjeleníti a vegysze-

gültek, az elvonások mértéke meghaladja a 40 százalékot. A korábbi vérvesz-

rek okozta kárt. Szigorúan korlátozni kell a légi permetezést, és csak akkor

teségek után ez a rendkívüli mértékű forráskivonás már a működőképesség

szabad engedélyezni, ha nincs más lehetőség valamely kártevő elleni véde-

akadálya: a környezetvédelmi hatóságoknál a szakember- és pénzhiány miatt

kezésre. Fontos, hogy a növényvédő szerekről szóló hazai Nemzeti Akcióterv

szünetel az érdemi ellenőrző tevékenység, a nemzeti parkoknál a területkeze-

érdemi használatcsökkentési célokat tűzzön ki, mérsékelve a hazai mezőgaz-

lési feladatok finanszírozása sem biztosított, a vízügyi igazgatóságoknál a gé-

daság vegyszerektől való függőségét. Jelenleg a WTO ránk erőlteti a veszélyes

pek, terepjárók üzemanyagára sincs pénz (ilyen körülmények között egy árvíz-

anyagokat tartalmazó termékeket. Többek között ezért is akarjuk kivonni a

nek katasztrofális hatásai lehetnek). A költségvetési időszakra vonatkozó cél itt

szervezet hatásköre alól a mezőgazdasági termékek kereskedelmét. E munka

az utolsó, még működőképesnek tekinthető időszak finanszírozási viszonyainak

következő költségvetési időszakra vonatkozó részcélkitűzése az adó bevezeté-

helyreállítása, ami legalább 40 százalékos forrásnövelést feltételez.
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séhez, az adóztatás szintjének megállapításához, illetve a vegyszerhasználat
csökkentését más módon elérő szabályozási alternatívák értékeléséhez szük-

hulladékgazdálkodás

séges hatásvizsgálat elkészítése.
El kell készíteni a hiányzó jogszabályokat (a hulladékgazdálkodási stratégiát és a
Intézményfejlesztési cél a laborkapacitások és a hatósági kapacitások bővítése,

hulladékgazdálkodási törvényt), a termékdíjtörvényt gyökeresen át kell alakítani

a veszélyes anyagokat tartalmazó készletek kivonásának, megsemmisítésének

a megelőzés elvére támaszkodva, „nulla hulladék”-programokat kell indítani, és

támogatása, az alternatív szerekkel kapcsolatos költségek biztosítása, továbbá

a települési hulladékkezelés területén az eltérítési lehetőségeket maximálisan

a REACH-csel kapcsolatos szemléletformálás. Mindezek forrása az újonnan

kihasználni, amiben prioritásnak számít a házhoz menő különgyűjtés, a kom-

bevezetendő vegyszeradón kívül a vegyszercsomagolások környezetvédelmi ter-

posztálás, a differenciált hulladékdíj és betétdíj. Szemléletformálási programo-

mékdíja, a növényvédelmi bírság (jelenleg megosztott bevétel a települési önkor-

kat és szektorális „nulla hulladék”-programokat kell indítani.

mányzat és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal között).
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A szabályozási rendszer és a finanszírozás egyértelmű céljának a képződő hul-

A kiadási oldalon a költségvetés tervezésekor gondoskodni kell a Hulladékgazdál-

ladék mennyiségének csökkentésének és a hulladékok környezeti ártalmainak

kodási Ügynökség forrásairól (ezeknek el kellene érniük a 45–50 milliárd forintot)

mérséklésének kell lennie. Ami a bevételi oldalt illeti, a termékdíj felének elvo-

és arról, hogy a termékdíj kizárólag a tágabban értelmezett hulladékmegelőzési,

nását a területtől nem támogatjuk. A termékdíjat a létrejövő hulladékgazdálko-

-gyűjtési, -kezelési, ártalomcsökkentési és szemléletformálási feladatokat fi-

dási ügynökség saját bevételei között kell szerepeltetni. Az export útján történő

nanszírozza, azaz ne kezeljük adóként. Prioritás a kapualji szelektív hulladék-

hasznosítást visszaszorítanánk és ellenőriznénk, ez ugyanis a gyakorlatban sok-

szállítás (ez nem igényel külön költségvetési forrást, a szolgáltatók saját hatás-

szor olyan, tényleges feldolgozás nélküli hulladékkivitelt jelent, amelynek egyet-

körben meg tudják oldani), és a mennyiségfüggő, differenciált (pay as you throw)

len reális célja a költséghatékony megszabadulás a hulladéktól.

szemétdíjfizetés, amely kis mértékű egyszeri beruházási támogatást igényelhet

A megelőzés fontos eszköze a termékek teljes életciklusára kiterjesztett fele-

kítására, valamint az ehhez szükséges informatikára – mindez közép távon, még

lősség (a termelők vagy az importőrök vegyék vissza vagy hasznosítsák újra a

a ciklus vége előtt a KEOP-ból is finanszírozható).
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a szolgáltatóknál (például gyűjtőedényekre, gyűjtőautók beöntő nyílásának kiala-

termékeiket, vagy adott esetben fizessék meg a termékek összegyűjtésének és
újrahasznosításának tényleges költségeit). Az eszközrendszerbe beilleszthető

Az eldobó csomagolások betétdíjas visszagyűjtésének megszervezése és mű-

lenne a lerakási díj (landfill tax) kivetése, vagy a környezetterhelési díj ilyen tar-

ködtetése is a Hulladékgazdálkodási Ügynökség feladatkörébe tartozzon. Pályá-

talmú kibővítése. Azt gondolnánk a leghatékonyabbnak, ha minden lerakott vagy

zati támogatásra van szükség a visszavevő automaták és a logisztikai rendszer

elégetett hulladékegység után fizetni kellene egy alapba (lehetőleg nem adóként,

kiépítésére (2009-es árakon mintegy 16 milliárd forint). Alternatívaként megem-

hanem felhalmozási jelleggel, elkülönítve, hogy a jövőbeni szükséges beruházá-

líthető, hogy számos nyugat- és észak-európai országban támogatás nélkül is

sok forrásai biztosítva legyenek).

kialakították a rendszert a kötelezettek. A lényeg az eldobó csomagolások betétdíjassá tétele. A betétdíjjal ösztönzött visszavétel az újrahasznosítást is kiválóan
segíti, hiszen a betétdíjas csomagolóanyagok több mint 90 százalékban visszagyűjthetők, azaz a szelektív hulladékgyűjtő rendszereknél lényegesen hatékonyabban működtethetők. Meg kell akadályozni a Magyarországon szelektíven
gyűjtött, itthon is hasznosítható hulladék exportját, ez ugyanis valójában egyfajta
támogatásexportot jelentene.
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a költségvetés női szemmel

az építési törmelék, az erdészeti és faipari hulladék tárgykörében. Megvalósítandó cél az újrahasználati rendszerek támogatása (regionális italospalack-mosó

A környezettel kapcsolatos döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a ne-

és -töltő, újrahasználati központok létesítése, a szervízkapacitások fejlesztése,

mek fenntartható fejlődéssel kapcsolatos eltérő attitűdjét, és érdemes a feminin

munkahelyteremtés a GOP-ra támaszkodva). Fejlesztési adókedvezményekkel,

fogyasztói preferenciákra támaszkodni. A nőkre jellemző fogyasztási szerkezet

beruházási támogatásokkal ösztönöznénk az olyan szolgáltatási rendszereket,

másfajta, mint a férfiaké; jóval tudatosabb, jobban tükrözi a családi szükségleteket,

amelyek a tartós eszközök, fogyasztási cikkek javítását, felújítását, újraelosztá-

és az ökológiai lábnyomuk is kisebb, vagyis alacsonyabb környezeti terhelést okoz.

sát végzik (cipészek, szabók, elektronikai berendezések javítószolgálatai, bizo-
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mányi kereskedések stb). Költségvetési támogatást igényel az illegális lerakók
társfinanszírozása, illetve a tájsebek rekultivációja. Ennek forrását az Országos
Környezeti Kármentesítési Program jelenhetné. A program fejezeten túlmutató
költségvetési bevételeket növelő hatásai az Ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés című fejezetben találhatók.
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a program előirányzat-csoportjai
A magyar társadalomban és gazdaságban számos fontos feladat vár már rö-

a program célkitűzései

vid távon, a 2012-es költségvetési évben megoldásra. De talán nem túlzás azt
állítani, hogy mindezek közül a legsürgetőbb az elmúlt két évtizedben szétzi-

Az Autonóm közösségek, átlátható állam program egy éven belül megvalósítható

lálódott közösségi védelmi rendszerek, valamint a társadalom és a politika kö-

célkitűzései az alábbiak:

zötti bizalom újjáépítése. A társadalom védtelensége nyilvánult meg a kolontári
vörösiszap-katasztrófában, a lakáshitelesek ellehetetlenülésében vagy egyes

A közhatalom átlátható és korrupciómentes működése;

nagyvállalatok tisztességtelen eljárásában saját munkavállalóikkal szemben. A
közösség életét kormányzó szabályok mindenkire érvényesek. Elfogadhatatlan,
hogy ez az alapvető demokratikus érték nem vagy csak részlegesen érvényesül-
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A kormányzati hatékonyság növelése;

jön azért, mert a szabályok fölötti őrködésre hivatott intézmények nem kapnak
A fékek és ellensúlyok rendszerének fokozott érvényesítése;

megfelelő támogatást munkájukhoz.

Az önkormányzati rendszer megerősítése;

A hatékony kormányzáshoz, a mindenkire vonatkozó szabályok érvényesítéséhez
elengedhetetlen az állam és polgárai közötti bizalom, amelyet viszont aláás az

A közpénzügyi rendszer megerősítése.

állami, politikai korrupció, a személyre szabott jogalkotás.
A program első célkitűzése az átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem. A
társadalom mint közösség felhatalmazása alapján meghozott jogszabályokkal
és az ezek alapján a közösség tagjai között felmerült vitás ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatban az állampolgárok joggal tartanak igényt minél több információra arra vonatkozóan, hogy a döntéseket kik, hol és milyen módon hozzák
meg. A közigazgatási és bírósági informatikai rendszerek fejlesztése nélkül a
közhatalom átlátható működése a gyakorlatban illúzió marad. Az Állami Számvevőszéket a korrupció elleni fellépés, a korrupcióval kapcsolatos elemzések,
kutatások, képzések és adatgyűjtések centrumává kell tenni.
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Az átláthatóság elvének érvényesülnie kell azon közfeladatok ellátásánál, ame-

A negyedik cél az önkormányzati rendszer megerősítése. Meggyőződésünk,

lyeket az állam a civil szférával együttműködve lát el. A közbeszerzési és támo-

hogy az önkormányzásban, a demokratikus részvételi elven működő hatalom-

gatási rendszer alapelveit mindenhol meg kell őrizni (átláthatóság, elszámoltat-

gyakorlásban, a kisebb közösségek saját társadalmi és természeti környezetü-

hatóság, nyilvánosság).

kért érzett felelősségében és tenni akarásában rendkívül sok eddig kiaknázatlan
erőforrás lelhető föl, amelyek hasznosítása közös politikai felelősségünk. A cél

A második célkitűzés a kormányzati hatékonyság. Az LMP az elsődleges felada-

olyan önkormányzati rendszer kialakítása, amelyben a települési önkormány-

tának tekinti, hogy a közösség alulfinanszírozott önvédelmi szerveit a rájuk bízott

zatok tényleges cselekvési szabadsággal rendelkező – a központi kormányzattal

feladattal arányos forrásokhoz juttassa. A hatékony hatósági munka alapvető

megosztott hatalomból részesülő – hatalmi tényezők, a helyi hatalomgyakorlás

feltétele a kontraszelekció megállítása, a megfelelően kvalifikált pályakezdők

olyan fórumai, amelyekben a lakosok nagy számban és aktívan közreműködnek.

autonóm közösségek, átlátható állam

nőségmérés, fejlesztés, minőségértékelés), valamint a hatékony munkavégzés-

átláthatóság, korrupcióellenes intézkedések
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közszolgálatba vonzása, a közszolgálat minőségbiztosításának támogatása (mihez szükséges dologi kiadások és beruházások fedezetének biztosítása. Ennek
érdekében az államépítés-csomag kiterjedne az államigazgatás egészére.

Az állampolgároknak a jogszabályokhoz, bírói döntésekhez való egyenlő hozzáférésének ma még sok esetben technikai akadályai vannak. Szükséges a közigaz-

A harmadik célkitűzés a fékek és ellensúlyok rendszerének megerősítése. A

gatási és bírósági informatikai rendszerek fejlesztése (számos bíróságon 15 éves

kormányzati hatalomnak nincsenek megfelelő ellensúlyai. A hagyományos par-

számítógépekkel dolgoznak). A jogbiztonságot növeli és a pertartamot csökken-

lamentáris ellenőrző aktusoknak (interpelláció, bizottsági meghallgatás, vizs-

ti, ha a bíróságok informatikai rendszere képes biztosítani az eljáró bíróságok

gálóbizottság), a jogalkotási eljárási szabályok megszegésének, a mulasztásos

és a közhitelű nyilvántartások közötti egyidejű kapcsolatot és adathozzáférést,

alkotmánysértés alkotmánybírósági megállapításának, a számvevőszéki jelen-

valamint az eljáró bíróságok és az adott ügyben érintett közigazgatási hatóságok

téseknek nincsen érdemi következményük. Az ombudsmani rendszer nem elég

közötti egyidejű adatcserét. Ennek érdekében a VI. fejezetnél új fejezeti keze-

differenciált, és a kapacitása sem elegendő ahhoz, hogy a végrehajtó hatalmat

lésű előirányzatot nyitunk az igazságszolgáltatás informatikai fejlesztésére: 0,5

hatékonyan ellenőrizze. A parlament ma nem képes megfelelően ellenőrizni a

milliárd Ft összeggel. A X. fejezetben, a kormányzati informatikai rendszerek és

végrehajtó hatalmat, ezért szükséges a két parlamenti ellenőrző szerv, a szám-

a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása feladatsor költségvetését reálérték-

vevőszék és az ombudsmani rendszer megerősítése, érzékenyítése.

ben 0,326 milliárd Ft-tal növeljük. A XIV. fejezetben, az Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek sort reálértékben 0,72 milliárd Ft-tal növeljük.

148

munkát, levegőt !

munkát, levegőt !

149

zöld fordulat

zöld fordulat

az lmp költségvetési koncepciója

az lmp költségvetési koncepciója

A megszaporodott végrehajtási ügyek, a bírák kötelező nyugdíjazása indokolttá

Az LMP tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezelése alá tarto-

teszi, hogy státuszbővítés történjen elsősorban a titkárok és a fogalmazók kö-

zó X. fejezetben megtartani kívánja a Nemzeti Civil Alapprogramot, s az általa

zött, ami biztosítja, hogy a bírók az újakat is bevonják az ügyek előkészítésébe,

kezelt összeget 1 milliárd forinttal növelni kívánja. Javasoljuk, hogy a szaktár-

ezzel valódi mentorálás történjen. Nagyban gyorsítaná az ítélethozatalt, ha egy

cák, szakmai intézetek átlátható és nyílt pályázati keretek között a jövőben is

bíró mellett 2-3 titkár dolgozna. A bíróságok ügyhátraléka igen jelentős, különös

támogassanak civil szakmai programokat. Ugyanakkor az LMP továbbra is ha-

tekintettel a gazdasági ügyekre. A jogbiztonság szempontjából kiemelkedően

tározottan ellenzi, hogy állami támogatást – vis maior eseteken kívül – a tárcák

fontos, hogy a bíróságok ésszerű időben lezárják az ügyeket. Ezért fontosnak

vagy az alapok egyedi döntések alapján juttassanak civil szervezeteknek. Fontos

tartjuk a VI. fejezetnél a Bíróságok személyi juttatásainak 3 milliárd forinttal tör-

megkülönböztetni a támogatást a közfeladat-ellátásra kötött szerződéstől is,

ténő növelését.

hiszen utóbbira a közszolgáltatási szerződés, adott érték felett a közbeszerzés
szabályai érvényesek civil és gazdálkodó szervezetek esetében is.

zeti kezelésű előirányzatot nyitunk az Állami Számvevőszék stratégiai korrupció-
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A közpénzek elköltésének átláthatóvá tétele érdekében az V. fejezetben új feje-

kormányzati hatékonyság

ellenes feladataira és kutatásaira, 0,2 milliárd Ft összeggel. A civil szervezetek
számára juttatott támogatások elosztása terén nem demokratikus folyamatok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében nem támogatjuk a vagyonosodási vizs-

elburjánzásának lehettünk tanúi az elmúlt évben. A kormány központilag osztott

gálatok felfüggesztését. Ezek jelentős bővítése szükséges, melyre többletforrást

szét nevesített civil szervezeteknek eredetileg egyes szaktárcák előirányzataihoz

kell biztosítani. Ennek indoka az, hogy kutatások szerint az adóelkerüléshez

rendelt támogatásokat. A 2012-es költségvetési törvényben a szaktárcák önálló

szokott lakosság alacsonyabb adókulcs esetén sem fogja abbahagyni bejáratott

civil támogatásdöntési kompetenciáját tovább szűkítik, és erősödik a kontrollál-

szokásait, azaz annak gazdaságfehérítő hatása kérdéses. Az adómorál javítá-

ható egyközpontú támogatáselosztási rendszer.

sához az adóhatóság megerősítésére, az Európai Unióban a tényleges (és nem
csak a törvények alapján annak ítélhető) adóparadicsomok elleni együttes fel-

Nem támogatjuk, hogy minden civil támogatást a Nemzeti Civil Alapprogram

lépésre van szükség. A vagyonosodási vizsgálatok eredményes lefolytatásához

utódjaként létrejövő Nemzeti Együttműködési Alap alá gyűjtsenek össze, mert

szükséges az intézményrendszer és a jogszabályi felhatalmazás megteremtése,

akkor gyakorlatilag megszűnnének a szakmai munkákat végző civil szervezetek

valamint a jövedelem-, ingatlan- és autónyilvántartás egy kézben történő össze-

támogatási lehetőségei. A NEA még ki sem alakult rendszere bármilyen tökéle-

fogása. Ezt a célt szolgálja az átláthatósági és a korrupcióellenes célok kapcsán

tesre is formálódjon, nem lehet benne elég szakértelem az egyes civil szerveze-

már ismertetett informatikai fejlesztés is, így ehelyütt erre külön költségvetési

tek szakmaiságának megítélésére, annyiféle szakértelem nem képzelhető el egy

forrást nem jelölünk meg.

ekkora szervezetben.
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A Nemzeti Szabadalmi Hivatal és más szervezetek bevételeinek növelésére rész-

az önkormányzati rendszer megerősítése

ben törvény-, részben pedig rendeletmódosítással van lehetőség. Ennek során
lehetőség van a kkv-szektor és a nagyvállalkozások, valamint az átláthatóságot

Az önkormányzati szektor jelenlegi gazdálkodásának fenntarthatatlanságát az

biztosító és az üzleti jellegű szolgáltatások közötti különbségtételre, vagyis nem

óriásira duzzadt adósságállomány okozza. Ez 2010 végén elérte a közel 1400 mil-

minden bevételi formát kell egységesen 10 százalékkal növelni. A pártok költ-

liárd forintos értéket, az önkormányzati szektor bevételeinek közel 45 százalékát.

ségvetési támogatásának reálértéken való megtartását a párt- és kampányfi-

Az ügyben egyes településeknek együtt, akár az önkormányzati érdekképviseleti

nanszírozás törvényi rendezésével együtt tudjuk elképzelni.

szövetségeken keresztül, a szektor érdekeit közösen képviselve kell tárgyalniuk
az érintett pénzintézetekkel.

fékek és ellensúlyok rendszere
alapon megszervezve. A hitelek, kötvények kezelése a pénzintézetektől az esz-

ralizációját hajtja végre. Álláspontunk szerint ez a lépés korlátozza a polgárok jól

közkezelő szervezet kezelésébe kerülne. Erre külön forrás biztosítását nem ter-

informált politikai részvételének és egyenlő méltóságuk tiszteletben tartásának

vezzük; akkor bizonyulhat életképesnek, ha a résztvevő önkormányzatok minél

feltételét, a joghoz való egyenlő hozzáférés biztosítását. A jogkereső szegények

szélesebb köre csatlakozik hozzá, vagyis a jelentős, de nem problémás hitellel

számára a jogi segítségnyújtást, az elfojtott, látens mindennapi jogsértések fel-

rendelkező önkormányzatok is. Ez a megoldás a települések egymás közti szoli-

színre hozatalát az ombudsmani struktúra differenciálása szolgálhatja, ezért a

daritásán alapul, bebizonyítva, hogy közös erővel, komoly állami segítség nélkül

korábbi rendszer visszaállítását, a IV. fejezetben az ombudsmani rendszer költ-

is kezelhető a probléma. Várhatóan ez a megoldás is a finanszírozási költségek

ségvetési támogatásának tavalyi évi szinten való tartását, inflációkövető indexá-

csökkentését tenné lehetővé a legsúlyosabb helyzetben lévőknek is. E javasla-

lását javasoljuk (50 millió forint).

tunk részletesebb kifejtését a Kiút a hitelválságból című fejezet tartalmazza.

Az V. fejezetben szükségesnek tartjuk az Állami Számvevőszék költségvetésének

Az önkormányzatok adósságrendezésének kezelésében való aktív közreműkö-

célzott emelését. A költségvetés megtervezését és végrehajtását ellenőrző fel-

désük ösztönzése, a konzultáció erősítése érdekében az LMP nagyobb támoga-

adataira, a költségvetési pénzből gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának el-

tást kíván nyújtani a belügyminisztérium feladatainak ellátásában közreműködő

lenőrzésére, valamint a korábban a Költségvetési Tanács feladatkörébe tartozó

és a feladatokat ellátó szervek égiszén belül a XIV. fejezet 8. jogcímszámán az

feladatok ellátására többletforrást biztosítanánk 200 millió forint értékben.

önkormányzati érdekszövetségeknek. Javasoljuk a támogatás 50 millió forinttal

autonóm közösségek, átlátható állam

autonóm közösségek, átlátható állam

Javasoljuk egy önkormányzati eszközkezelő felállítását, kockázatközösségi
Az alapvető jogok biztosáról elfogadott új törvény az ombudsmani rendszer cent-

történő növelését.
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Az önkormányzatok finanszírozási függetlenségének és gazdálkodásuk fenntart-

A Zöldebb állam zöldebb ország fejezetben a települési önkormányzatok

hatóságának biztosítékát a mindenkori kormányzattól kiszámíthatóan érkező,

körzeti igazgatási feladataira 1 milliárd forint többletet irányzunk elő, va-

garantált bevételforrások, illetve a saját jogú bevételi források jelentik. Az áten-

lamint a körjegyzőségek működésének támogatását is 1 milliárd forinttal

gedett szja-arány (40 százalék) további csökkentése nem elfogadható. Amennyi-

növelnénk. Ezek a források biztosíthatnák a közigazgatási és az önkor-

ben a normatíva emelése a kívánt módon megvalósítható, úgy egyelőre vállalható

mányzati igazgatási területeken a minőségbiztosítás fejlesztését, az ügy-

kompromisszum az szja-mérték szinten tartása. Az átengedett szja összegének

felekkel való kapcsolattartás javítását, az így kapott visszacsatolásokon

meghatározására alkalmazott „időben csúsztatott” módszer jelentős kihívás elé

keresztül pedig az igazgatás színvonalának, átláthatóságának javítását.

hozzávetőleg 20 százalékkal alacsonyabb szja-bevétel várható. Két év múlva a

A társadalmi-gazdasági és az infrastrukturális szempontból elmara-

hitel- és kötvényadósság törlesztése is javában zajlik majd, ezért 2012-ben ha-

dott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkor-

tékony intézkedések előkészítése válik szükségessé a várhatóan bekövetkező

mányzatok feladataira fordított összeget 1 milliárd forinttal növelnénk.

sorozatos csődhelyzetek megelőzésére. Amennyiben 2012-re rendszerszinten

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatását a bérpótlé-

nem következik be kiszámítható bevételnövekedés, akkor az idei központi költ-

kok összegének pótlása érdekében 2 milliárd forint összeggel emelnénk.

autonóm közösségek, átlátható állam

autonóm közösségek, átlátható állam

állítja az önkormányzati rendszert 2013-ban: miután a bázis a 2011-es év, így

ségvetés stabilizációs alapjának mintájára céltartalékképzés indokolt a 2013-as
bevételcsökkenés ellensúlyozására.

A közbiztonság megteremtésével kapcsolatos feladatok közé tartozik
a közösségi rendőrség megvalósítása, a polgárőrségek működésének

A jelenlegi makrogazdasági környezetben az államháztartás helyzetéhez igazod-

elősegítése, az önkéntes tűzoltóságok működtetése. Az ezekhez kap-

va a normatívák fokozatos növelésével, vagyis a feladatokra rendelkezésre álló

csolódó normatívák összegét is emelni javasoljuk, célzottan a közbiz-

pénz emelésével lenne biztosítható a felzárkózás az önkormányzati feladatel-

tonsági problémákkal küzdő területeken.

látás elvárt szintjéhez. Az önkormányzati feladatellátásra szánt normatívákról
költségvetési javaslatunk két korábbi fejezetében, az Igazságos Magyarország

A közösségi közlekedés fejlesztése szintén forrást igényelne, célzottan

és az Élhető Magyarország című fejezetekben leírtakon túl az alábbi területeken

a legkritikusabb területeken. Elképzeléseink szerint az egyes település-

tartjuk fontosnak a feladatellátásra fordított normatívák növelését:

típusok között a gyengébb gazdasági erővel bíró, az egyéb saját bevételekkel nem rendelkező, hátrányos helyzetű településeknél jelentősebb
mértékű emelés valósulna meg („pozitív diszkrimináció”), rövidebb idő
alatt, mint a fejlettebb társaiknál.
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Az önkormányzatok működésének és gazdálkodásának átláthatósága érdekében

Ezért önálló soron pályázati alap formájában forrást kell biztosítani az állam-

meg kell teremteni az önkormányzatok közötti információáramlás, a jó gyakorla-

polgári kompetenciák tudatos erősítésére, amelyek felkészítik az állampolgári

tok átadásának önkormányzati érdekszövetségek szintjén túlmutató lehetősége-

és civil szereplőket arra, hogy sokkal öntevékenyebbek és kezdeményezőbbek

it és intézményeit is. A közszolgáltatások hatékonyabb szervezéséhez sok olyan

legyenek, s képessé teszik őket saját erőforrásaik felismerésére és alkalmazá-

információ hiányzik, amely megalapozhatja a változtatások irányát. Így például

sára. Erre a célra 0,5 milliárd forintot különítenénk el. Az informatikai fejlesztés

az önkormányzatok nagyon sok adatot közölnek, rendkívül bonyolult statisztikai

érdekében az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések sor 0,6 milli-

rendszerben. Cél lehetne ezekből az adatokból egy átlátható adatbázist létre-

árdos összegét emelnénk 0,2 milliárd forinttal.

hozni, és a közszolgáltatások megszervezése szempontjából feldolgozni őket.
Fontos, hogy legyen valós támogatása a kistérségi szinten megszervezett, na-

kiadáscsökkentések és bevételnövelések

többcélú kistérségi társulások eredeti koncepcióját, ezért a többcélú kistérségi

Az államépítéssel kapcsolatos javaslataink kisebb forrásigénnyel járnának, mint

társulások támogatását 1 milliárd forinttal növelnénk.

azt elsőre gondolhatnánk. Számos esetben (például Közbeszerzések Tanácsa,

autonóm közösségek, átlátható állam

autonóm közösségek, átlátható állam

gyobb szakmai igényű feladatellátásoknak – ezzel tovább folytatva, kiegészítve a

NAV, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) a megerősített kapacitások jó
Támogatni kell az önkormányzati politizáláshoz szükséges tudás megszerzését,

eséllyel kitermelnék saját költségeiket. Emellett, az intézkedésekre fedezetet

amely képessé teszi a helyi képviselőket a választókkal történő hatékony infor-

jelenthet a kisebb azonnali forrásigényű közfeladatot ellátó intézmények és elő-

mációcserére, amely jelenti egyrészt a lakosok hatékony tájékoztatását a dön-

irányzatok támogatásának nominális befagyasztása (lásd Köztársasági Elnöki

tések előtt és után, és a döntések hatékonyságáról kapott visszacsatolások be-

Hivatal; Nemzeti Információ Infrastruktúrafejlesztési Intézet; lakossági tájékoz-

csatornázását is. Az átláthatóságot, a korrupció megelőzését leghatékonyabban

tatási feladatok). Van lehetőség a bevételi előirányzatok növelésére legalább 10

az aktív civil kontroll jelentheti; fontos az ez iránti igény tudatosítása, fejlesztése,

százalékos mértékben számos helyen, így például a XIV. fejezet 16. sorában a

az ilyen irányú civil kezdeményezések támogatása. Valódi társadalmi változások,

Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Számos közigazgatási szervezeti változtatást is

az emberek életminőségének javulása nem valósulhat meg az egyes polgárok

szükségesnek tartunk, melyek közül kiemelkedik a jelentősebb saját forrás híján

cselekvő részvétele nélkül, felülről irányított technokrata elképzelések és fej-

egyes szakmailag indokolatlanul fenntartott elkülönült állami alapok (Wesselé-

lesztések erőltetésével. Társadalmi részvételi programunk fontos célkitűzése a

nyi, Szülőföld, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap) beolvasztása a központi

döntéshozatalhoz való hozzáférés feltételeinek javítása, valamint a döntéshoza-

költségvetésbe.

tal decentralizációja a közigazgatásban és a fejlesztéspolitikában. A lakosság és
a civil szervezetek kezdeményezési, beleszólási és ellenőrzési jogainak biztosítása érdekében szükséges új feltételek biztosítása.
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Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete által készített tanulmány szerint a kor-

A kormányhivatali rendszer csak névleg ügyfélbarát, valójában a közigazgatás

rupció jelentős hatást gyakorol az adóbevételek mértékére. Magyarország ese-

centralizációját szolgáló, a hatékonyság, a racionalitás és a gazdaságosságra

tében a korrupciós hatások miatti adókiesés mértéke a GDP-hez viszonyítva 7

törekvés kívánalmainak megfelelni nem képes szervezet. Ezért az Autonóm kö-

százalék, a teljes adóbevételhez képest pedig 23,9 százalék. Ez azt jelenti, hogy

zösségek, átlátható állam című fejezetben a fővárosi, megyei kormányhivatalok

ha a korrupció teljes mértékben megszűnne, ennyivel magasabb adóbevételre

88,420 milliárdos támogatását 7,350 milliárd forintnyi összeggel csökkente-

tenne szert a költségvetés. Természetesen a korrupció teljes felszámolása nem

nénk. A felszabaduló összeget a közigazgatást az állampolgárokhoz közelítő

reális, azonban ha annak mértéke jelentősen csökkenne, az már érdemi adóbe-

lépésekre fordítanánk.

be tartozó Franciaország, Belgium, vagy Portugália szintjére eljutva is a GDP

Ebből a fejezetből biztosítanánk forrást a bíróságok bérfejlesztésére is 3 milliárd

3–3,5 százalékának megfelelő adóbevétel-növekedéssel lehetne számolni, ami

forint összegben, amelynek mintegy ötöde, mint munkáltatói befizetés, megje-

900 milliárd forintos nagyságrend. Ha ezt 5 év alatt érnénk el, akkor a költségve-

lenne a költségvetés bevételi oldalán is. A Nemzeti Együttműködési Alapról szóló

tés évente 180 milliárd forint plusz adóbevételhez juthatna.

törvény (tervezet 84.§ (8) bek) az alap 10%-át egyedi támogatási kérelmek alap-

autonóm közösségek, átlátható állam

autonóm közösségek, átlátható állam

vétel-növekedést eredményezne. Már a korrupciós szempontból középmezőny-

ján teszi szétoszthatóvá. Ennek összegét, (a NEA-ra szánt 8 milliárd forinttal kalAz Autonóm közösségek, átlátható állam című fejezetben az ügyészség 1780

kulálva) 800 millió forintot az egyes megszüntetni tervezett szaktárcakereteknek

milliós intézményi beruházási kiadásainak befagyasztása indokolt. Ezek he-

kívánjuk visszaadni. A NEA által határon túli magyar szervezetek (főleg kulturá-

lyett fontosnak tartjuk az Országgyűlés ellenőrző szerepének erősítését, ezen

lis) programjaira szétosztható további 10 százalékos arányt jelentő 800 millió fo-

belül is az ombudsmani rendszer fejlesztését, érzékenyítését, további tagolá-

rintot e célra elkülönítve, a Bethlen Gábor Alapon keresztül kívánjuk felhasznál-

sának előkészítését. Az Autonóm közösségek, átlátható állam című fejezetben a

ni. A kistérségi társulások ösztönzése érdekében a járási hivataloktól vennénk

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 874,9 milliós támogatását 200 millió forinttal

el forrást, amelyet a kistérségi társulások hatósági társulásainak támogatására

csökkentve az így felszabaduló összeget az Állami Számvevőszék költségve-

fordítanánk.

tési pénzből részesülő szervezetek gazdálkodásának ellenőrzését érintő feladataira kívánjuk átcsoportosítani. Nem támogatjuk az Autonóm közösségek,
átlátható állam című fejezetben a kormányfői protokoll dologi kiadásainak
növelését, ennek összegét 200 millió forinttal csökkentve az összeget az Állami Számvevőszék számára, a hatékony korrupcióellenes tevékenységének
ösztönzésére, vonatkozó elemzések, kutatások, képzések és adatgyűjtések
elvégzésére kívánjuk fordítani.
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a költségvetés női szemmel

jesen szabályozatlan, jogállami garanciákkal körbe nem bástyázott, homályos
célú és feladatkörű Terrorelhárítási Központ számára tervezett források terhére

Az átláthatóság elérése lehet a gender-szempontú költségvetés-készítés egyik

kívánjuk biztosítani, mivel a Központ a tervezett költségvetési keretének feléből

hozadéka. A nők szempontjainak figyelembevétele ugyanis nyitottabb döntésho-

is el tudja látni azokat a feladatait, amelyeket most a törvények alapján világosan

zatali mechanizmust követel meg a költségvetés-alkotás folyamata során, amely

láthatóan el kell látnia.

magába foglalja a civil szervezetek nagyobb fokú bevonását és beleszólását a

A helyi állampolgári részvétel ösztönzését célzó lépéseink költségeire fedezetet

megjelennek a szegények és más társadalmi csoportok nézőpontjai is, vagyis

a Autonóm közösségek fejezetben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

nagyobb fokú reflexivitás alakulhat ki az állampolgárok igényeire, és a politi-

összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladataira szánt központi forrá-

kai, társadalmi és gazdasági prioritások széles társadalmi konszenzuson ala-

sok terhére történő, 0,2 milliárd forintos átcsoportosítással oldanánk meg. Sok-

pulnak. Emellett a kormányzás minősége javul és a korrupció szintje csökken,

kal hasznosabb lehet ugyanis arról információt szerezni helyben, hogy mire költ

ha a nők jelentős arányban vannak jelen a döntéshozatalban. Az önkormányzati

az önkormányzat, milyen döntési lehetőségek vannak egy közösség előtt, mint a

közszolgáltatások átalakítása alkalmat ad a nemekre bontott adatgyűjtés meg-

kormány tevékenységét ismertetni.

szervezésére, amely segítséget nyújt a nemek életfeltételeinek feltárásához és a

autonóm közösségek, átlátható állam

autonóm közösségek, átlátható állam

kormányzati politika alakításába. Ennek során az érdekérvényesítők részéről

változtatások megszabásához.
A további intézkedésekre a „sok kicsi sokra megy” elv alapján teremtenénk elő a
forrást. Az Alternatív költsvégvetés célja fejezet 8. sorában a párt- és kampányfinanszírozás rendezéséig a pártalapítványok támogatását befagyasztjuk, ami 157
millió forintos megtakarítást jelent. A Puskás Tivadar Közalapítvány támogatásának erőteljes, 100 millió forintos megtakarítást eredményező visszafogását
egyfelől a forráskoncentrációt igénylő központi informatikai fejlesztések, másfelől a szervezet szolgáltatásainak piaci kelendősége indokolja. A Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásának jelentős, 200
millió forintos csökkentését azzal indokoljuk, hogy a kisebbségi identitás megőrzésének támogatása csak az egyes kisebbségek önkormányzatain, önszerveződésein, intézményein keresztül hatékony.
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Ezekben az esetekben a hitelek követeléskezelőhöz kerülnek átadásra, mely folyamat végét a végrehajtás jelentheti, ami az ingatlanok elvesztésével és a csa-

a program célkitűzései

ládok utcára kerülésével járhat. A probléma súlyosságát növeli, hogy az Orbánkormány nem tett lépéseket a magáncsőd intézményének létrehozására, mely

A Kiút a hitelválságból program egy éven belül elérni kívánt célkitűzései:
A frankárfolyam erősödése nyomán kialakult lakhatási válság kezelése;

segíthetett volna a végrehajtások elkerülésében.
Az LMP szerint megengedhetetlen, hogy a kormány tétlenül nézze több tízezer
család utcára kerülését, mint ahogy az is problémás, hogy az érintett felek közül

Az önkormányzatok eladósodásának megállítása és a kialakult adós-

csupán a Bankszövetséggel ül le tárgyalni a megoldás érdekében, míg a hite-

ságtömeg szanálása;

lek felvevőit senki nem képviseli a tárgyalásokon. Az ilyen, féloldalas tárgyalások
során egyértelmű, hogy a bankok számára kedvező megoldás fog születni, ami

a program előirányzat-csoportjai

nem segít lényegesen az eladósodottak helyzetén.

kiút a hitelválságból
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A pénzügyi szektor közteherviselésének átalakítása.

A közteherviselés átalakítása
A bankok eddig ellenálltak. Azóta kiderült, hogy árképzésükkel olyan extrajöve-

a devizahitelezésben kialakult válság kezelése

delemre tettek szert, amely a bankadó nagy részét kompenzálja. Ezért reális az
igény, hogy vállaljanak nagyobb részt a hitelválság megoldásából. Már csak azért
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Hazánkban becslések szerint a jelzáloghitel-szerződések száma eléri az 1,6

is, mert a betéteket gyűjtik, a megtakarítások nőnek, hitelezni viszont nem na-

milliót. Ezek jelentős része devizaalapú. Az átlagos hitelnagyság 4 millió forint.

gyon hiteleznek – részben óvatosságból, részben azért, mert a gazdasági stag-

Ez azt jelenti, hogy a hazai lakossági ingatlanok mintegy 38 százalékát terheli

nálás miatt nincs megfelelő projekt, induló vagy futó vállalkozás. Az LMP sze-

jelzálog; a probléma tehát rendkívül széles körű. Az elmúlt évek során a devi-

rint hosszú távon a banki hiteltermékek szigorúbb szabályozására van szükség.

zaárfolyamok előre nem látható mozgása következtében a devizaalapú hitelek

Olyan hiteltermékek ösztönzését javasoljuk, amelyek referencia kamatlábhoz

törlesztőrészlete rendkívüli módon megemelkedett, a lakosság jelentős részé-

kötik a kamatot, és a kamatperiódust egyértelműen rögzítik (3–5 év között). Ez

nek problémát okoz azok fizetése. Ezt bizonyítja az is, hogy már az idei frankárfo-

változtatható lenne, de kizárólag jogszabályban meghatározott feltételek alapján.

lyam-változások előtt a hitelek 23 százaléka késedelmes volt, míg 105 ezer hitel

Emellett el kell gondolkozni a magáncsőd intézményének létrehozásán, amely a

esetében a késedelem elérte a 90 napot is.

legnehezebb helyzetben lévők számára jelenthet kiutat.
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A devizahitelesek és a más okból szorult helyzetbe került adósok problémáira

Az ingatlanalapba a fizetésképtelenné vált adósok lakásai kerülnének, és a volt

átfogó pénzügyi csomagra van szükség. Ennek egyik eleme az alternatív eszköz-

tulajdonosok bérelhetnék azokat vagy kisebb ingatlant kaphatnának bérlőként.

kezelő felállítása, a másik pedig a felelősebb hitelezést és az adósok védelmét

A kezdeti mérsékelt bérleti díjat idővel piaci vagy piacihoz közeli bérleti díj vált-

szolgáló intézkedések.

hatná, és opcionálisan felmerülhet az ingatlan későbbi visszaszerzése is.

Az LMP Nemzeti ingatlanalap javaslata

Az alapba kerülő ingatlanok kikerülhetnek onnan, amennyiben a bérlő helyzete

Kiszámíthatóságot nyújtana a devizahitelezés károsultjainak, és nagyobb banki

olyan értékben szereznek befektetési jegyet, amilyen értékben oda ingatlant el-

felelősségvállalásra épülne. A Fidesz által létrehozott ingatlanalap-kezelővel há-

adtak vagy apportáltak. Ezekre a befektetési jegyekre a Garantiqua Hitelgaran-

rom alapvető probléma van. Az egyik, hogy a bankoknak ezzel a konstrukcióval

cia Zrt. vállalna 80 százalékos tőkegaranciát. Mivel az alap a nehéz helyzetbe

újra sikerült kibújni a felelősségvállalás alól. Követelésüket a kabinet saját ál-

került háztartások megsegítésére jönne létre, akiknek anyagi helyzete rendkí-

lamkötvényeivel vásárolja meg, a biztosítékul szolgáló ingatlanok pedig a Nem-

vül feszített, azok számára a bérleti díjnak kezdetben alacsonynak kell lennie.

zeti Eszközkezelőbe kerülnek. Ezzel a megoldással a bankokat megszabadítják

Így lehetőség nyílna az eladósodott családok helyzetének rendezésére, aminek

az összes kétes követeléstől, és ez a felelőtlen hitelkihelyezések ellenére sem-

eredményeként 1-2 éven belül a bérleti díj visszaállhat a piaci vagy ahhoz közeli

milyen felelősségvállalásra nem készteti őket.

szintre. Ha az adósok ezen időszak alatt képesek életük rendezésére, lehetősé-
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rendeződik és képesé válik az ingatlan megvásárlására. Az alapban a bankok

gük nyílhat tulajdonuk visszaszerzésére is.
A második probléma, hogy csak állami forrást tartalmaz, a harmadik, részben
ebből következő, hogy csak minimális forrása van, a kritikus helyzet kezelésére

felelősebb hitelezés és az adósok védelme

ezért teljesen alkalmatlan. (Mellékszál, de a kormány a tervek szerint ötször
annyi pénzt kíván szánni az Ócsán felépítendő „devizahiteles telep” felépítésére,

Az LMP 2010 közepe óta számos javaslatot tett, melynek a kormány csak egy

mint amennyit az alapkezelőbe tett.) Így az állami ingatlanalap csak a bajba ju-

részét, és azt is nagy késéssel tette magáévé. Továbbra is azt javasoljuk, hogy

tott adósok kevesebb, mint 1 százalékán tud segíteni.

az elszámolás csak nemzeti banki középárfolyamon történjen, azaz a kölcsön
folyósításakor és a törlesztőrészletek megállapításakor a bankok nem a saját,
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A helyzet megoldása érdekében ezért elengedhetetlen egy ingatlanalap létrehozása

hanem a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamot legyenek

állami részvétellel, mely kedvezményes áron teszi lehetővé a bajbajutott háztartá-

kötelesek használni. A bankok által megállapított középárfolyam az adósok szá-

sok lakhatását. Az alap belső igazgatását a tulajdonosok felügyelete mellett önálló

mára követhetetlen, nem transzparens, az MNB által közzétett árfolyamnál sok-

adminisztráció végezné, akik az elosztás és az állagmegóvás kérdéseit is kezelnék.

szor kedvezőtlenebb, és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozza őket. Következő
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javaslatunk a kezelési költségek csökkentése. A bankok a kezelési költségeket

Pillanatnyilag semmilyen összeghatár, felső korlát nem vonatkozik arra, hogy

is az árfolyam emelkedésével együtt növelték, miközben e mögött nyilvánvalóan

mekkora összegű adósság esetén van helye az ingatlan lefoglalásának, és a vég-

nem volt többletmunka (hacsak a dolgozókat nem svájci frankban fizették). Ezért

rehajtási jog bejegyzésének. Sokszor az ingatlanra annak ellenére jegyeznek be

a svájci frankban felvett lakáshitelek teljes kezelési költségét a hitel felvételekor

végrehajtási jogot és kerül végrehajtás alá, hogy az adósság összege ingóvégre-

irányadó árfolyamon kellene elszámolni.

hajtásból, vagy pénzforgalmi számláról, munkabérből, értékpapírból, az adóst
megillető üzletrész értékesítéséből beszedhető lenne. Fontos a hiénaeffektus

Az eljárási díjak csökkentése az árfolyamgátprogramban való részvételhez szük-

kiküszöbölése érdekében, hogy a lakóingatlant végrehajtási célból kizárólag

séges közjegyzői és földhivatali eljárások tekintetében kedvezményes díjak meg-

elektronikus árverési rendszerben lehessen értékesíteni.

kell az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. Ez a lehetőség máshol jórészt

Érdemes a követelés felső határának rögzítése faktorálás esetén, és a faktort

ismeretlen, és joggal: részlegesen mentesíti a bankokat alapvető funkciójuk — a

megillető követelés összege ne haladhassa meg azt az összeget, amellyel az

kockázatok felmérése, kiszűrése és beárazása — alól. A követeléseket kezelő

adós az eredeti hitelezőnél a követelés értékesítése pillanatában tartozott. A

vállalkozások körének szűkítése azt jelenti, hogy a lakossági, jelzáloggal terhelt

jelenlegi PSZÁF-vizsgálatok szerint ugyanis a faktor még olyan költségeket és

hitelekből eredő követelések vásárlása kizárólag mikrohitelezéssel is foglalkozó

követeléseket is érvényesít az adóssal szemben, amelyek jelentősen meghalad-

pénzügyi vállalkozások számára legyen engedélyezett. E cégeknek van ugyanis

ják az adós eredeti, akár késedelmi kamattal is növelt tartozását és végleg elle-

kizárólag lehetőségük arra, hogy az adós adósságának rendezésében, reorga-

hetetlenítik, annak ellenére, hogy a követeléshez annak töredékértékéért jutott.

nizációjában közreműködni és segítséget nyújtani tudjanak, és nem az egyetlen

Az adósrabszolgaság intézményesülésének elkerülése érdekében az ingatlannal

és kizárólagos céljuk, hogy a bajba jutott adós ingatlanát hiéna módjára meg-

vagy az ingatlannal és ingóságokkal fedezett hitelek visszafizetéséért való fele-

szerezzék és árverésen értékesítsék. A hitelkövetelés beszedését más forrásból

lősség maximumának a fedezetül szolgáló ingó és ingatlan értékének kellene

kell biztosítani, hogy akárcsak a végrehajtási szabályoknál, elsősorban az adós

lennie.
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határozását jelenti. Az egyoldalú szerződésmódosítás korlátozásakor szigorítani

ingóságaiból és pénzforgalmi számláján keresztül találjon kielégítést a hitelező
(a faktor), és ne legyen automatikus, hogy az adós egzisztenciájának alapját képező ingatlan végrehajtása és értékesítése útján hajtsa be a követelését.
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Elkerülhetetlenné vált a magáncsőd intézményének bevezetése. Az adósok to-

A gyűjtőszámla kamatmentességéről szóló javaslatunk a kormány tervével áll

vábbi életének ellehetetlenülését el kell kerülni. Ezért javasoljuk a magáncsőd

összefüggésben. A kormány által bevezetett árfolyamgát-konstrukciót válasz-

intézményének bevezetését, ahol az adósságrendezés a felek költségmegosztá-

tóknál a különbözet egy gyűjtőszámlán halmozódik. Elő kell írni, hogy a deviza-

sán alapszik, és nem minden teher az adósra hárul. Újszerű a válságkezelési

kölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerér-

számla megoldásunk is. A kölcsön- és hitelszerződés felmondásának egyenes

tékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitel

következménye, hogy a pénzügyi intézmény a követelését eladja, faktorálja, illet-

után kamat vagy más költség ne járjon. Szükséges a végrehajtás költségeinek

ve a követelést végrehajtásra átadja. A fogyasztóvédelmi szervezetek tájékozta-

csökkentése, illetve egy részét az államnak kellene viselnie. A bajba jutott adó-

tása és rendszeres beszámolói alapján a legnagyobb fogyasztói sérelmek akkor

sok terhét csökkenteni kell azáltal is, hogy a végrehajtás költségének állam ál-

következnek be, amikor a hitelezői követelések behajtásra kerülnek. Sok panasz

tali viselését megteremtjük. Ennek célja, hogy az adós, a lakhatását biztosító

érkezik, hogy a végrehajtó által benyújtott beszedési megbízást a bankok kri-

ingatlan elárverezését követően ne maradjon még mindig az adósságszolgálat

tika nélkül teljesítik, és a bankszámla egyenlegéről a végrehajtás alól mentes

foglya, amennyiben az értékesítés során befolyt vételár a vele szemben fennálló

pénzösszegeket, illetve a végrehajtási törvényben meghatározott százalékban és

követelés összegét nem fedezi.
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jogcím szerinti részleges végrehajtási védelem alá eső pénzösszegek terhére is
beszedik a végrehajtást kérő számára. Erre szolgálna megoldásként az ún. vál-

Végezetül az állami felügyelet ellenőrzésének megerősítését kell biztosítani.

ságkezelési számla.

Az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságának jelentést kell
készítenie a devizahitelezési válság során eddig hozott intézkedések hatásáról,

A válságkezelési számlát minden bank ingyenesen, számlavezetési díj nélkül

illetve további intézkedések lehetőségéről. A bizottságnak a kormány képviselői

lenne köteles a számlatulajdonos számára biztosítani. Ezekre a számlákra kizá-

mellett független szakértőket, a pénzügyi intézmények képviselőit, a hitelfelve-

rólag olyan jogcímeken érkezhetne utalás, amelyek a végrehajtási törvény értel-

vők érdekképviseleti szerveit és más érintett személyeket és szervezeteket is be

mében mentesek a végrehajtás alól. Az ezen a pénzforgalmi számlán található

kell vonnia. A Magyar Nemzeti Banknak új stressztesztet kell végeznie a deviza-

egyenlegre semmilyen esetben sem lehetne végrehajtást vezetni. A számlára

hitelezés hatásaival kapcsolatban, mivel a régieknél használt árfolyammaximu-

azonban a védett jogcímeken történő jóváírás és a védett jogcímeken utalókon

mot a ráta már többször jelentősen átlépte.

kívül más nem teljesíthetne utalást; ezzel meg lehetne akadályozni, hogy az adósok a végrehajtás alól kivonják a jövedelmüket, vagyonukat.
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A PSZÁF-nek meg kell kezdenie a hitelintézetek soron kívüli ellenőrzését, hogy

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a 2010-es, 500 milliárdos fővárosi költ-

az előállt extrém piaci kockázatokra tekintettel milyen módon mérséklik a hitele-

ségvetés több mint 80 milliárdos forráshiánnyal küzd, melyből mintegy 55 milli-

zési kockázatot, így különösen, hogy teljesítik-e a hitelintézetekről és a pénzügyi

árd forintot kívülről kénytelen finanszírozni. A megoldások keresése során tehát

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 13/D. § (1) bekezdés c) pontja, (2)

különös figyelmet kell fordítani a tüneti kezelésen túl az önkormányzati hitelfel-

bekezdés a) és c) pontja, valamint (3) bekezdés a) és c) pontjában előírtakat. Fel

vétel jogszabályi kereteinek szigorítására és a testületek forráshiányának keze-

kell mérni, hogy a bankok a devizahitel-portfóliójuk kapcsán a jelenlegi helyzet-

lésére is.

hez hasonló extrém devizapiaci helyzetből eredő tömeges csődkockázat esetére
milyen devizaárfolyamkockázat-kezelési technikákkal éltek.

A felelősség kérdése

az önkormányzati hitelválság kezelése

Megkerülhetetlen a felelősség kérdése a kialakult helyzetért. A felelősségi kéramelynek kezdeményezése az LMP részéről megtörtént. Ha a felelősséget

torban figyelhető meg, számos önkormányzat is túlköltekezett az elmúlt idő-

firtatjuk, akkor ez egyrészt főleg a 2005-től regnáló kormányokat terheli, mert

szakban, legyen szó megyei vagy akár községi szintről. A túlköltekezés forrá-

ekkortól indult el az erőteljes normatívacsökkentés a közszolgáltatások finan-

sainak egy részét az önkormányzatok hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással

szírozásában. További felelősök a pénzügyi konstrukciót (kötvényfinanszírozást)

finanszírozták, mely gyakorlat egyre kevésbé folytatható. A problémát az okozza,

kínáló bankok. Nem vették figyelembe sem az önkormányzatok valós pénzügyi

hogy a bajba jutott önkormányzatok sok esetben felelőtlenül, céltartalék képzése

teherbíró-képességét, sem azokat a fejlesztési célokat nem vizsgálták érdem-

nélkül vehettek fel hitelt, mivel a bankok bíztak az állam esetleges beavatkozá-

ben, amelyekre az önkormányzatok a befolyt kötvénybevételt fordították. Éppen

sában, noha tudták, hogy maguk az önkormányzatok képtelenek lesznek a hite-

a kormányzati forráskivonás miatt számos esetben működési költségekre fordí-

lek visszafizetésére.

tották a hosszú lejáratú forrásokat. Az önkormányzati törvény elégtelen szabá-
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dés komplexitása és súlya felveti parlamenti bizottság felállításának igényét,
A hazánkat jellemző hitelválság nem csupán a kormányzati és a lakossági szek-

lyozása sem jelentette valódi korlátját a túlzott eladósodásnak.
A helyzet komolyságát tovább fokozza, hogy az önkormányzati szektorból kivont
források hatására ezek a hitelek számos esetben nem beruházásra, hanem mű-

A települések döntő részben pénzügyileg fenntarthatatlan beruházásokra köl-

ködési költségekre mentek el, ami hosszú távon fenntarthatatlan és rámutat az

tötték ezeket a forrásokat, amelyek közvetlenül nem termelték ki az adósság-

önkormányzatok bevételei és az általuk ellátandó feladatok közötti diszkrepan-

szolgálatot. Ez már a korábbi települési vezetők és a képviselő-testületi többség

ciára. A rendszerből tavaly 120, idén pedig további 40 milliárd forint került elvo-

felelőssége.

násra az Orbán-kormány megszorításainak következtében.
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A tőkefizetési moratórium önkormányzati választások utáni időszakra való elto-

A működési célú hitelek állami kiváltása tehát indokolt lehet. A jelenlegi hely-

lásával a tényleges törlesztési teherrel való szembenézés már az újonnan meg-

zet szerint a kormányzat a megyei önkormányzatok teljes adósságát vállalná át,

választott képviselő-testületre maradt. Ennek nyilvánvaló politikai célzatossága

noha több megye gazdálkodása is stabil. Ez a kötelezettségvállalás megközelítő-

szintén a választások előtti önkormányzati vezetőket terheli. Az új, illetve régi-új

leg 120—160 milliárd forint, ugyanakkor a teljes önkormányzati szektor adóssá-

képviselő-testületek az idei évi települési költségvetések elfogadásakor szem-

ga már 2009-ben 775 milliárd forintra rúgott (ez 2010-ben már jóval meghaladta

besültek azzal, hogy a működési bevételekből csak súlyos megszorítások árán

az 1000 milliárd Ft-ot (hitel-+kötvényadósság), ami az árfolyamok változásának

képesek kifizetni a törlesztést. A megszorító csomagok a lakossági közszolgál-

tükrében mára valószínűleg jóval magasabb, miközben a forráskivonás folyama-

tatások megnyirbálását vonták maguk után.

tos és a megszorítások vége sem látható. Indokolt lehet tehát az önkormányza-

A válságkezelés elvei

szer 2012-ben esedékes átszervezésével meg is valósulhat.

Az akut válság és az önkormányzati csődök megelőzése céljából hozott intézke-

Lényeges, hogy a települések közösen léphessenek fel a bankokkal szemben.

dések terén fontos, hogy a válságkezelés során vegyük figyelembe a bankok fele-

Terveink szerint, ha az önkormányzatoknak érdemi segítséget jelentő adósság-

lősségét is, és érvényesüljön az a kockázat, amelynek jelentős részével a bankok

átstrukturálási tárgyalások nem vezetnek eredményre, a hiteleket a bankoktól

tisztában voltak. A bankokkal szemben azonban az önkormányzatoknak csupán

egy önkormányzati eszközkezelő vehetné át a pénzintézetekkel folytatott tár-

egységes, az önkormányzati érdekképviseleti szövetségeken alapuló fellépése le-

gyalásokat követően, megfelelő, a jelenlegi visszafizetési kockázatokat tükröző

het eredményes. Ebben az esetben lehetőség nyílhat a hitelek átstrukturálására.

árfolyamon. Véleményünk szerint a bankok tisztában voltak vele, hogy a tűzzel

Amennyiben ez nem járna sikerrel, az önkormányzati csődök megelőzése állami

játszanak, így elvárható, hogy veszteségeiket leírják. Az esetleges állami szerep-

szerepvállalást igényel, hiszen pár esetleges fizetésképtelenség az egész önkor-

vállalásnak lépcsőzetesen kellene történnie, először a megyéket, majd a megyei

mányzati szektor finanszírozását veszélybe sodorhatja. A működési célú hitelek

jogú városokat és végül a községeket segítené meg. Az adósság típusa sem mel-

terén egyértelmű az állam felelőssége, hiszen az általa elvárt feladatok csak akkor

lékes kérdés, először a devizakötvényektől, majd a devizahitelektől kell megsza-

végezhetőek el, ha az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Kérdéses

badítani a bajbajutott önkormányzatokat.

kiút a hitelválságból
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tok feladatainak és forrásainak újragondolása is, mely az önkormányzati rend-

persze, hogy az önkormányzati intézményeknek mik a reális működtetési költségei; ezt az országos átlag számításával lehetne modellezni.
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Egy esetleges önkormányzati eszközkezelő létrehozása, melyre több megoldás

A helyzet akut kezelését követően fontos, hogy megakadályozzuk a probléma új-

is létezik, az új hitelek felvétele szempontjából is hasznos lehet. Az így létrejövő

ratermelődését, amihez szigorítani kell az önkormányzatok hitelfelvételi jogkö-

kockázatközösségnek az önkormányzatok egymás közti szolidaritásán kell ala-

reit. A tervek szerint az önkormányzatok csak meghatározott célra vehetnének

pulnia, és a legsúlyosabb helyzetű települések költségein is enyhíthetne. Az esz-

fel hitelt, és a kérelmük az Államadósság Kezelő Központon futna keresztül. A

közkezelő emellett hasznos lehet abból a célból is, hogy azon keresztül a megyék

közös koordináció eredményeként az önkormányzati kötvény felára így megta-

és a települések a számlavezetést is megoldhatnák. Noha a Magyar Államkincs-

karítható lenne.

táron keresztül erre most is van lehetőség, a MÁK azonban nem fizethet kamatot, nem nyújthat hitelt, így számlavezető képessége korlátozott, míg egy kocká-

A bajok létrejöttében különösen erőteljes szerepet játszott a hitelfelvétel indo-

zatközösségen alapuló eszközkezelő, amellett hogy olcsóbbá teheti a hitelezést,

kolatlan lazasága és a törlesztési moratórium intézménye is, mely morális koc-

egy önkormányzati pénztár vagy szövetség létrehozásához is utat nyithat.

kázat vállalására ösztönözte az önkormányzatokat. Ahhoz, hogy a jövőben ez az

174

Az eszközkezelő az első körben lehet egy aránylag kis tőkéjű viszontgarancia-

korlátokat kell létrehoznia. Emellett megengedhetetlen a törlesztési moratóri-

alap az önkormányzatok között vagy egy ún. rossz bank, amely átveszi a hitelek

um, mely a következő generációk vagy választási ciklusok nyakába varrja a jelen

egy részét a kereskedelmi bankoktól, és állami garancia mellett bocsáthatna ki

fogyasztásainak költségeit, és mentesít a kötelezettségvállalások azonnali kö-

kötvényeket csomagolt fedezetre. Ez a bank lehetne akár az MFB-csoport tagja,

vetkezményei alól. Az is lényeges, hogy megszűnjön az az áldatlan helyzet, mely

de egy önálló szervezet is létrejöhet, mely akár a Garantiqua kezességvállalási

szerint, míg a hitelek esetében közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség,

keretének jelentős kibővítésével is létrehozható. A hitelek átvállalásáért cserébe

a pénzpiaci műveletek terén ilyen kritériumok már nem voltak, így a hitelfelvé-

ez az eszközkezelő az állami garanciát kapná meg, és lényegében csődgondnoki

telt sok esetben a kötvénykibocsátás váltotta fel, annak gyorsabb lebonyolítása

szerepet töltene be.

következtében.
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állapot ne jöhessen újra létre, a szabályozásnak jóval keményebb hitelfelvételi
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Lehetséges megoldás lehet az önkormányzatok visszaterelése az államkincs-

Mivel a bankadó elszámolható az adózás előtti eredmény terhére, a nyereséges

tárba és az eladósodás radikális korlátozása is, ami állampapír-kibocsátással

bankok adófizetési kötelezettsége az effektív társasági adókulcsuk arányában

járna együtt. Ez azonban a testületek autonómiáját sértené. Kevésbé drasztikus

csökkenthető (jelenleg gyakorlatilag a különadó összege 19 százalék), de a je-

megoldás a törlesztési moratórium szigorítása az önkormányzati költségvetés

lenlegi gazdasági környezetben ez csupán kismértékű adóbevétel-kiesést jelent.

készítésével egyetemben. A testületeknek céltartalékot kellene képezniük adós-

A társasági adózáson keresztül a bankok mérsékelhetnék adóterhelésüket a

ságaik törlesztésére.

céltartalék- és a kockázati tartalék képzésén keresztül (melyek csökkentik az
adóalapot). Felmerülhet így annak engedélyezése, hogy a bankadó alapjából le-

Egy önkormányzati eszközkezelő létrehozása azonban megnyitná az utat egy

hessen a fenti tartalékképzést „végrehajtani”.

séhez. A jövőben az önkormányzatok hitelezése, számlavezetése kikerülhetne a

A tartalékképzés mértéke nincs teljesen összhangban a várható veszteségekkel. A

kereskedelmi bankok kezéből, és saját pénztár vehetné át ezeket a funkciókat,

PSZÁF legfrissebb kockázati jelentése alapján19 a fedezetek valós piaci értékének

kibővítve államkincstári szolgáltatásokkal, megoldva egy régi problémát, az ál-

leértékelése nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a megképzett értékvesztés

lamháztartási rendszerek közti azonnali információáramlást. A pénztár tulajdo-

legalább annyira változzon, mint a követelés arányában számított veszteség. Vagyis

nosai maguk az önkormányzatok lennének, és saját maguk állapítanák meg az

a várható hitelezési veszteségekkel a céltartalék képzésének dinamikája elma-

egymásra vonatkozó szabályaikat. Továbbá kockázatközösségi alapon egyetem-

radt bővülésének dinamikájától. Ennyiben a várható veszteségre nincs megfelelő

legesen felelnének egymás adósságaiért.

céltartalék képezve, mivel nem is így értékelik (a 180 napos tartozást sem mond-

kiút a hitelválságból
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kockázatközösségen alapuló önkormányzati kommunális pénztár megteremté-

ják fel) –, azaz fedezetlen kockázat van a bankrendszerben. Ebben mindenképpen

a pénzügyi szektor közteherviselésének reformja

szerepet játszik az árverezési, illetve kilakoltatási moratórium miatti korlátozott érvényesíthetőség (a kevesebb felmondott hitel és fedezetértékesítés), de szerepet

Mivel a bankszektor adózás előtti eredménye (bruttó profit) soha nem látott

játszik az újratárgyalt hitelek állományának növekedése is. Ugyanis a magyar gya-

mélységekbe süllyedt 2010 végére, ezért a bankadó keltette teher jelentősége

korlatban a késedelmességi státusz javulásával arányos értékvesztés-visszaírás

felértékelődik, hiszen társasági adót egyáltalán nem vagy csak alig fizetnek (pár

csak hosszabb idő elteltével következhet be, mert a követelés csak akkor sorolha-

nagybank fizette a legnagyobb részét 2010-ben). Mivel 2009-től a hitelintézetek

tó át kedvezőbb minősítési kategóriába, ha az adós már legalább hat hónapig az új

élhetnek a veszteségelhatárolás (mint adóalap-csökkentő tétel) eszközével, a

feltételek szerint folyamatosan teljesített.

már felhalmozott veszteségek leírása csökkenti a nyereség után fizetendő társasági adót a jövőben.
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A hatályos 2006. évi az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadék-

Ennyiben a tranzakció felfogható úgy is, hogy az alap az átadott ingatlanokért

ról szóló LIX. törvény 4/A. szakasza szerint a pénzügyi tevékenységgel foglalkozó

saját befektetési jegyeivel fizet. Ez esetben az eljárás alá vont ingatlanokkal és a

vállalkozásoknak a 2009. adóévi korrigált mérlegfőösszegük után különadót kell

végrehajtással kapcsolatos jelentős költségelemek nem terhelnék az adóst. To-

fizetniük. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a bankadó 2012 végéig

vábbá, a bankok hitelportfoliójának minősége javulna, ami lehetőséget teremt-

a jelenlegi adómértékkel, 2013 végéig a jelenlegi terhelés felével marad fenn (Széll

hetne arra, hogy az elvárt nyereséget befolyásoló, az adósnak felszámolt kezelési

Kálmán Terv). A hitelintézeteknek kb. 130 milliárd forintnyi különadó-fizetési köte-

költség és kamatok csökkenjenek a kevesebb rossz adós miatt.

20

21

lezettségük keletkezik 2011-ben és 2012-ben, 2013-ben pedig 65 milliárd Ft.

22

Mivel a bankadó alapja rögzített, a bankok nem tudnak élni a mérlegben történő

tozás összege a legfontosabb paraméterek. Amennyiben az ingatlan forgalmi ér-

alkalmazkodással (a mérlegfőösszeg leépítésével), hogy a különadó-fizetési kö-

téke (becsértéke) alacsonyabb a hiteltartozás összegénél, a különbözetet a bank

telezettségüket csökkentsék. Ez azzal is járhat, hogy kevésbé vannak ösztönözve

közvetlenül a bankadóból leírhatja, a hitelösszeg maradék részét pedig a bank-

arra, hogy a bedőlő hiteleket felmondják és jelzálogjogukat érvényesítsék (fede-

adó alapjából. Az értékesítési kvótán felül a bank szándéka szerint még fedezet-

zetértékesítés, behajthatatlan követelések terhelik a bankok mérlegét), illetve

értékesítés alá vonható ingatlan (2011: 2%, 2012: 3%, 2014: 3%, 2014: 4%, utána

arra vannak ösztönözve, hogy nyereségességüket az adósoknak felszámított ke-

korlátlan)23 teljes egészében leírható lenne a bankadó alapjából. Amennyiben az

zelési költség és kamatteher mértékének emelésével javítsák.

ingatlan forgalmi értéke (becsértéke) magasabb a hiteltartozás összegénél, úgy
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A felmondott hitelszerződések mögött levő ingatlan forgalmi értéke és a hiteltar-

a bankadó alapjából lehetne leírni a hiteltartozás összegét.
Mindezekre tekintettel az LMP javaslatot tesz egy, a bankadó alapjából leírható ingatlanalap-apport engedélyezésére. A Fidesz-kormány ún. Otthonvédelmi

Egy reális 15 százaléknyi bedőlési aránnyal (és fedezetértékesítéssel) számolva

Akciótervének elemei (árfolyamgát, értékesítési kvóta) késleltetik a bankok hi-

2015-ig kb. 960 (960/6400 mrd=0,15) milliárd Ft-tal lehetne csökkenteni a bank-

telportfoliójának tisztulását, melyet a bankadóból, vagy annak alapjából való le-

adó alapját, ami kétszeresen számolódik, mivel a követelés kikerül a bank mér-

írhatósággal ellensúlyoznánk. Ennek az a racionális alapja, hogy a bankoknak

legéből (eltekintve a befektetési jegy jegyzésétől).24 Ez kb. 8—9 milliárd forintjába

az az érdeke, hogy csökkenteni tudják a relatív nagy terhet jelentő adófizetési

kerülne a költségvetésnek. Körülbelül 140—150 ezer lakás kerülhet az eszköz-

kötelezettségeiket, amelyek közül a különadó messzemenően a legjelentősebb.

kezelőhöz (40 ezer már be lett vonva értéke sítési eljárásba). Könnyítésképpen
(a mérlegalkalmazkodás lehetőség a bankadó csökkentésére) az adóéven fize-

178

A felmondott hitelszerződések esetében az ingatlanalapnak automatikus elővá-

tendő adó alapja az adóévi (12. 31-i) korrigált mérlegfőösszeg lenne (a jelenleg

sárlási joga lenne, amennyiben végül fedezetértésesítésére kerülne sor a hitelező

hatályos). Ez további kb. 4—5 milliárd Ft-nyi adóbevétel-kiesést jelentene évente

esetében. A bankok továbbá jegyeznének az ingatlanalap befektetési jegyeiből.

a 2010-es bázishoz képest.
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a költségvetés női szemmel
A világon végigsöprő hitelválság okaként számos közgazdász rámutatott a férfiak által mutatott túlzott mértékű kockázatvállalásra, amely elkerülhető lett volna, ha megvalósul a nemek arányos képviselete a pénzügyi cégek vezetésében. A
válság következményeinek kezelésekor figyelemmel kell lenni arra a dimenzióra
is, hogy a nők számítanak a rugalmasabb munkaerőnek a munkaerőpiacon, így
őket könnyebben el is bocsáthatják. A háztartások megszorításai következtében azonban megnő a veszélye annak is, hogy fizetetlen háztartási munkájuk
terhe megugrik, ami nemcsak a megnövekedett időszegénységben, de nagyobb
kiút a hitelválságból

egészségügyi kockázatokban is lecsapódhat.
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