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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
 

Miután elvégeztük a Pénzügyminisztérium� ������ pYL� N|OWVpJYHWpVL� HONpS]HOpVHLU�O�
Q\LOYiQRVViJUD� KR]RWW� DQ\DJRN� HO�]HWHV� HOHP]pVét, engedje meg, hogy megosszuk Önnel 
véleményünket. 

Egyetértünk azzal, hogy határozott intézkedéseket kívánnak tenni az államháztartás 
hiányának mérséklésére. Üdvözöljük, hogy ezeket az elképzeléseket még kell�� LG�EHQ�
nyilvános vitára bocsátották. Örvendetesnek tartjuk, hogy szakítanak azzal a korábbi hibás 
gyakorlattal, amely az állami újraelosztás mértékének folyamatos csökkentésére irányult. A 
nemzetközi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy nincs szoros összefüggés az újraelosztás 
mértéke és a társadalmi-JD]GDViJL�IHMO�GpV�N|]|WW��V�W�HVHWHQNpQW�D]�~MUDHORV]WiV�FV|NNHQWpVH�
akár válságos helyzethez is vezethet. A javasolt intézkedések néhány elemével szintén 
egyetértünk – annál is inkább, mert évek óta szorgalmazzuk ezek meghozatalát.  

Ugyanakkor összességében súlyosan elhibázottnak tartjuk a Pénzügyminisztérium 2004. 
pYL� N|OWVpJYHWpVL� pV� DGyWHUYHLW��ÒJ\� OiWMXN�� KRJ\�PHJYDOyVtWiVXN� HVHWpQ� MHOHQW�V�PpUWpNEHQ�
romlik az ország versenyképessége, növekszeneN�D�WiUVDGDOPL�IHV]�OWVpJHN��pV�V]iPRWWHY�HQ�
HU�V|GLN� D� N|UQ\H]HW� V]HQQ\H]pVH�� (]HN� D� WHUYHN� W|EEQ\LUH� V]|JHV� HOOHQWpWEHQ� iOOQDN� D]�
Európai Unió felé vállalt kötelezettségeinkkel, a Kormány programjával, valamint az Ön 
kötelezettségvállalásaival is. Egy réV]�N�DONRWPiQ\RVViJL�V]HPSRQWEyO�LV�PHJNpUG�MHOH]KHW��1 
$]�HONpS]HOpVHN�PHJDODSR]DWODQViJUD�XWDO�D]�LV��KRJ\�PLQGNpW�NRUPiQ\SiUW�MHOHV�NpSYLVHO�L�LV�
éles bírálattal illették azokat. Ez egyúttal arra is enged következtetni, hogy a Kormányon belül 
is törekvés mutatkozik a költségvetést jobbító javaslatok megfontolása és elfogadása iránt. 

Aggodalmainkat nagy mértékben fokozza hogy a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban 
QHP�NpV]�OW�HO�VHP�D�MRJDONRWiVUyO�V]yOy�W|UYpQ\�iOWDO�HO�tUW�WiUVDGDOPL-gazdasági vizsgálat2, 
VHP� D� N|UQ\H]HWYpGHOPL� W|UYpQ\� iOWDO� HO�tUW� N|UQ\H]HWYpGHOPL� HOHP]pV3. Amennyiben a  
Pénzügyminisztérium ily módon terjeszti javaslatait jóváhagyásra a Kormány elé, akkor 
súlyos törvénysértést követ. Ezeknek a vizsgálatoknak az elkészítése a törvényi eO�tUiVRNRQ�
W~OPHQ�HQ�D]pUW� LV�HOHQJHGKHWHWOHQ��PHUW�H]iOWDO�KDWDOPDV�NiURN�EHN|YHWNH]pVH�NHU�OKHW��HO��
LOOHWYH�D]�RUV]iJ�pUGHNHLQHN�OHJLQNiEE�PHJIHOHO��LQWp]NHGpVHN�HOIRJDGiViUD�NHU�OKHW�VRU� 



0HJJ\�]�GpV�QN�� KRJ\� –� D� 3pQ]�J\PLQLV]WpULXP� MHOHQOHJL�� HO�]HWHV elképzeléseivel 
ellentétben – létezik olyan megoldás, amely egyaránt javítja az ország versenyképességét, 
mérsékli a társadalmi feszültségeket, és javítja környezetünk és egészségünk állapotát.  

Levelünkhöz mellékeljük értékelésünket a Pénzügyminisztérium javaslatainak egyes 
elemeLU�O��YDODPLQW�NRQNUpW�MDYDVODWDLQNDW�D�PHJROGiV�HO�VHJtWpVpUH� 

 
 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
.pUM�N� gQW�� KRJ\� KDODGpNWDODQXO� KR]]RQ� PHJIHOHO�� LQWp]NHGpVHNHW� D]� HPOtWHWW� V~O\RV�

törvénysértések elkerülésére, valamint a társadalmi szervezetek bevonásával egy olyan 
N|OWVpJYHWpVL� pV� DGyMDYDVODW� HONpV]tWpVpUH� D� ������ pYUH�� DPHO\� QHPFVDN� HJ\HV� V]&N�
pUGHNFVRSRUWRN�U|YLG�WiY~�DQ\DJL�HO�Q\HLW��KDQHP�D]�HJpV]�WiUVDGDORP�pUGHNHLW�V]ROJiOMD� 
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Mellékletek: 
1. Többletelvonások és -kiadások terve 2004-re a Pénzügyminisztérium javaslatai szerint és a 

/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�pUWpNHOpVH�H]HQ�MDYDVODWRNUyO 
2. $� /HYHJ�� 0XQNDFVRSRUW� MDYDVODWDL 2004. évi állami többletbevételekre, illetve kiadás-

csökkentésekre 
 
 
 
 
                                                           
1� $]� $ONRWPiQ\EtUyViJ� ��������� V]iP~� KDWiUR]DWiEDQ� NLPRQGWD�� PDMG� H]W� N|YHW �HQ� W|EE� KDWiUR]DWiEDQ� LV�
PHJHU�VtWHWWH��KRJ\�„az állam a környezetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti”. 
2 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. §-ának (1) bekezdése kimondja: „A jogszabály megalkotása 
HO�WW� – a tudomány eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági 
viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a 
OHKHW�VpJpW�� PHJ� NHOO� YL]VJiOQL� D� V]DEiO\R]iV� YiUKDWy� KDWiViW� pV� D� YpJUHKDMWiV� IHOWpWHOHLW�� (UU�O� D� MRJDONRWyW�

tájékoztatni kell.” 
3 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a kimondja: „(1) A 
környezetvédHOHPPHO� |VV]HI�JJ�� W|UYpQ\MDYDVODW� pV� PiV� MRJV]DEiO\�� D]� RUV]iJ� WiUVDGDOPL-gazdasági tervei, 
WHU�OHWIHMOHV]WpVL�NRQFHSFLyL��WRYiEEi�D�UHJLRQiOLV�KDWiVW�HUHGPpQ\H]��G|QWpVHN�HO�NpV]tW�MH�N|WHOHV�D]�LQWp]NHGpV�

környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, s azt vizsgálati elemzésben összefoglalni. (…) (3) A 
N|UQ\H]HWYpGHOHPPHO� |VV]HI�JJ�� JD]GDViJL� V]DEiO\R]y� HV]N|]|N� �YiP-, adó- és illetékszabályok stb.) 
EHYH]HWpVpUH� LUiQ\XOy� V]DEiO\R]iVRN�� WRYiEEi� MHOHQW�V� PyGRVtWiVRN� HVHWpEHQ� D� YL]VJiODWL� HOHP]pVW� minden 
esetben el kell végezni.” 
 
 
 
 
 

Telefonszámaink megváltoztak. Új számaink: 266-0854, 411-0509, 411-0510. Fax: 266-0150 
 



 1 

Többletelvonások és -kiadások terve 2004-re 
a Pénzügyminisztérium javaslatai szerint 

pV�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�pUWpNHOpVH�H]HQ�MDYDVODWRNUyO 
 
Költségvetési bevételek 
 
Sor-
szám 

A Pénzügyminisztérium 
javaslata 

Milliárd 
forint 

$�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�prtékelése 

1.  Személyi jövedelemadó  „Magyarországnak az uniós csatlakozás megalapozására szolgáló középtávú gazdaságpolitikai programja 
�����´�D�N|YHWNH]�NHW�PRQGMD�NL��Ä$�.RUPiQ\�HJ\LN�OHJIRQWRVDEE�IHODGDWiQDN�D�IRJODONR]WDWiVL�UiWD�
általános emelését tekinti, összhangban az EU azon célkit&]pVpYHO��KRJ\�D�WDJiOODPRNEDQ�����-ig 
|VV]HVVpJpEHQ����V]i]DOpNUD�Q|YHNHGMHQ�D�IRJODONR]WDWiVL�V]LQW��(]W�D�.RUPiQ\�HOV�VRUEDQ�D]�pO�PXQND�
terheinek csökkentésével ��D�PXQNDHU�SLDF�UXJDOPDVDEEi�WpWHOpYHO��D�PXQNDKHO\WHUHPWpV�|V]W|Q]pVpYHO�
pV�D�PHJOpY��PXQNDKHO\HN�PHJWDUWiViW�V]ROJiOy�LQWp]NHGpVHNNHO�NtYiQMD�HO�VHJtWHQL�´��.LHPHOpV�W�O�QN��
Magyarországon jelenleg a foglalkoztatási szint 50 százalék. Nálunk egy aktív dolgozóra egy inaktív 
személy jut, míg a legtöbb EU-tagországban két aktív dolgozóra jut egy inaktív személy. Ez 
YHUVHQ\NpSHVVpJ�QN�HJ\LN�OHJQDJ\REE�DNDGiO\D��+D�D�.RUPiQ\�Q|YHOL�D]�pO�PXQND�WHUKHLW��DNNRU�D�
kinyilatkoztatott szándékával éppen ellentétes hatást ér el: még tovább csökken a foglalkoztatottság 
egyébként is katasztrofálisan alacsony s]LQWMH��$�YHUVHQ\NpSHVVpJL�SUREOpPiN�PHOOHWW�H]�MHOHQW�VHQ�Q|YHOL�
D�WiUVDGDOPL�HOOHQWpWHNHW��KR]]iMiUXO�D�GHYLiQV��E&Q|]��FVHOHNHGHWHN�HOWHUMHGpVpKH]��D]�HPEHUHN�V]pOHV�
rétegeinek szellemi. lelki és fizikai leépüléséhez. 

2.  $]�DOVy�ViYKDWiU�QHP�Q��
a meghirdetett 800 ezer 
IRULQWUD��D�IHOV��SHGLJ�����
millióra — marad 650 
ezer, illetve 1,35 millió; 
18,26, illetve 38 
százalékos adókulcsok 
helyett marad a 20, 30, 
illetve 40 százalék 

153 Az 1. pontban leírtak alapján súlyosan elhibázottnak tartjuk. 

3.  Eltörlik a nyudíjjárulékra 
és a magánnyugdíj-
pénztári tagdíjra járó 25 
százalékos kedvezményt 

91 Ellentmondásos intézkedés. A magánnyugdíjat általában a magasabb kHUHVHW&HN�YHV]LN�LJpQ\EH��ezért az 
HVpO\HJ\HQO�VpJ�irányába ható intézkedésként is felfogható. Azonban ez az intézkedés a béreket terheli, 
ezért célV]HU&�OHQQH�D]�V]MD-t enQHN�PHJIHOHO�HQ�FV|NNHQWHQL� Másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy 
magánnyugdíj-pénztár hosszútávú, kockázatos befektetés Magyarországon, nem pedig luxusfogyasztás.  
Lehet, hogy inkább a bankok, nyugdíjalapok pénzfelhasználását kellene szigorítani. Részletes elemzést 
igényel. 

4.  Eltörlik a lakáshitelek 
törlesztésére járó 40 
százalékos, évente 

35 A /HYHJ��0XQNDFVRSRUW részletes javaslatokat dolgozott ki a témával kapcsolatban: ld. a  
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/lakas03V.htm Internet címen. 
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legfeljebb 240 ezer 
forintos kedvezményt 

5.  Eltörlik a befektetési 
adóhitel-kedvezményt; a 
2003. évi állományt 
három év alatt lehet 
visszafizetni 

14 Abból a szempontból helyes intézkedés, hogy a béren kívüli jövedelmek jelenleg aránytalanul keveset 
adóznak a bérterhekhez képest. 

6.  20-UyO����V]i]DOpNUD�Q��
az elkülönülten adózó 
jövedelmek 
(ingatlanbérlet, 
árfolyamnyereség) adója 

14 Hibásnak tartjuk azon adók emelését, amelyek befizetése könnyen kijátszható, hiszen ez csak a fekete 
gazdaság térnyeréséW�VHJtWL�HO���$]�LO\HQ�MHOOHJ&�DGyN�N|]p tartozik az ingatlanbérlet áfája. 
Ugyanakkor helyes intézkedésnek tartjuk az árfolyamnyereség megadóztatását��XJ\DQLV�QHP�FpOV]HU&�D]�
LO\HQ�MHOOHJ&�M|YHGHOPHN�WHUKpW�D�EpUHNQpO�NHGYH]�EE�PpUWpNEHQ�PHJV]DEQL� 

7.  A cégautó adójának 
megduplázása 

13 Helyes lépés, régóta javasoljuk.  A cégautó-juttatást sok cég alkalmazza annak érdekében, hogy elkerülje 
az  szja és tb-járulék befizetését, és így juttassa többletjövedelemhez a dolgozóit. Ráadásul ebben a 
juttatásban leginkább a cégek PDJDVDQ�IL]HWHWW�YH]HW�L�UpV]HV�OQHN���0LQpO�GUiJiEE�D]�DXWy��DQQiO�W|EE�
adóbefizetés alól lehet kibújni.) Ez az eljárás ösztönzi a személygépkocsi-használatot, és így a fokozott 
környezetszennyezést. 

8.  A jelenlegi alkalmazotti 
adójóváírás és a 
minimálbérek 
adómentességének 
fenntartása 

-40,5 Az 1. pontban leírtak alapján támogatandónak tartjuk. 

9.  Társasági adó    
10.  3-UyO���V]i]DOpNUD�Q��D]�

off-shore cégek adója 
8 Támogatandó. 

11.  Általános forgalmi adó 
(áfa) 

  

12.  ��V]i]DOpNUD�Q��D���
mérték 

 Az EU felé vállaltuk, ezért elkerülhetetlen intézkedés (de nem igazságos az EU egyes országaiban 
alkalmazott mértékhez viszonyítva). 

13.  15-UH�Q��D����V]ázalékos 
mérték 

 6~O\RVDQ�HOKLEi]RWWQDN�WDUWMXN��(OV�VRUEDQ�D�PH]�JD]GDViJRW��D�NXOW~UiW��D�N|UQ\H]HWYpGHOPHW�pV�egyes 
szolgáltatásokat sújt. Mivel az e körbe tartozó termékek és szolgáltatások túlnyomó része a hazai 
vállalkozásoktól származik, ez az intézkedés a magyar gazdaságot gyengíti az importtal szemben. Így 
rontja az ország fizetési mérlegét is. 

14.  23-ra csökken a 25 
százalékos mérték 

 (OKLEi]RWWQDN�WDUWMXN��$]����SRQWEDQ�HPOtWHWW�LQGRNRN�DODSMiQ�D]�DGyWHUKHN�FV|NNHQWpVpW�D�PXQNDHU�Q�OpY��
adó- és jiUXOpNWHUKHN�PpUVpNOpVpYHO�NHOO�PHJROGDQL��QHP�SHGLJ�D�IRJ\DV]WiVW�WHUKHO�����-os áfa-mérték 
csökkentésével. Amennyiben ugyanis a 25%-RV�iID�PpUWpNpW�FV|NNHQWM�N��D�PXQNDEpUHQ�OpY��WHUKHNHW�
kevésbé tudjuk mérsékelni.  Ráadásul ezen intézkedéssel egy sor súO\RVDQ�N|UQ\H]HWWHUKHO��
tevékenységet ösztönzünk (pl. olcsóbbá válik a személygépkocsik és üzemanyagok vásárlása). 
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15.  A háztartási energia áfája  
– a gáz kivételével – 12-
U�O����V]i]DOpNRVUD�Q� 

 Egy komoly kivétellel (ld. alább) helyes lépésnek tartjuk, régóta javasoljuk. Ez felel meg az Európai Unió 
$ODSV]HU]�GpVpQHN� LV�� DPHO\� NLPRQGMD�� Ä$� .|]|VVpJ� N|UQ\H]HWSROLWLNiMiQDN� FpOMD� D� PDJDV� V]LQW&�
YpGHOHP�� ILJ\HOHPEH� YpYH� XJ\DQDNNRU� D� .|]|VVpJ� N�O|QE|]�� UpJLyLQDN� KHO\]HWpEHQ� PXWDWNR]y�
N�O|QEVpJHNHW��(]�D�SROLWLND�D]�HO�YLJ\i]DWRVViJ�pV�D�PHJHO�]pV�HOYpQ��D�N|UQ\H]HWL�NiURN�HOV�GOHJHVHQ�
D� IRUUiVXNQiO� W|UWpQ�� HOKiUtWiViQDN� HOYpQ�� YDODPLQW� D� ÄV]HQQ\H]�� IL]HW´� HOYHQ� DODSXO�´� $]� iID-mérték 
iWVRUROiVD� HO�VHJtWL� D]� HQHUJLDWDNDUpNRVViJRW�� D]� HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ� MDYtWiViW�� D� N|UQ\H]HW�
szennyezésének mérsékléséW�� &V|NNHQWL� D]� LPSRUWI�JJ�VpJHW�� ,QIOiFLyV� KDWiVD� FVDN� UpV]EHQ� pV�
átmenetileg lenne. Az energiaracionalizálás következtében egyrészt az energiaköltségek csökkennének 
(vagy legalábbis kisebb mértékben növekednének), másrészt a foglalkoztatottság növekedése és a 
struktúra javulása következtében az infláFLyV� KDWiV� V]HUNH]HWpEHQ� PpUVpNO�GQH�� $� KDWpNRQ\ViJ� pV� D�
IRJODONR]WDWRWWViJ� Q|YHNHGpVpQHN� PXOWLSOLNiWRU� MHOOHJ&� KDWiVDL� N|YHWNH]WpEHQ� XJ\DQLV� D� IDMODJRV�
WiUVDGDOPL� N|OWVpJHN�PpUVpNO�GQpQHN�� DPL� DQWLLQIOiFLyV� MHOOHJ&��$]D]�D]�HQHUJLD�KHO\HWW� RO\DQ�PDJDVDQ�
feldolgozott társadalmi javakat használnánk fel, amelyek nagy hozzáadott értéket tartalmaznak. A 
foglalkoztatottság növekedése pedig a jelenlegi munkanélküliséget, és ezáltal a szociális segély 
társadalmi terheLW� FV|NNHQWHQp�� 8J\DQDNNRU� PLQGHQ� ~M� IRJODONR]WDWRWW� EHOpSpVH� D]� HJ\� I�UH� HV�� HJ\pE�
társadalmi költségeket is mérsékli. Társadalmilag is igazságos ez lépés, hiszen az alacsony áfa-mértékkel 
leginkább a gazdagabb rétegek rés]HV�OWHN�MHOHQW�V�WiPRJDWiVEDQ� 
$�WiYI&WpV�iID-mértékének 12%-ról 23%-ra törtpQ��iWVRUROiVD�YLV]RQW�V~O\RV�KLED��Ezzel egy már�PHJOpY���
V]iPRV� HJ\pE� I&WpVL� PyGKR]� MyYDO� N|UQ\H]HWNtPpO�EE� HOMiUiV� NHU�l veszélybe. Ez gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból egyaránt rendkívüO�NHGYH]�WOHQ��N�O|Q|VHQ�D�V&U&Q�ODNRWW�WHU�Oeteken (ahol 
egyébként is a legelterjedtebb a�WiYI&WpV���E]�D]�LQWp]NHGpV�HOV�VRUEDQ�D�ODNyWHOHSHNHQ�pO�NHW�V~jtja, akik 
gyakran az átlagosnál alacsonyabb jövedelmekkel rendelkeznek. A lakótelepi lakások többsége pedig 
felújításra szorul, azonban az ehhez szükséges összegHNHW� D� WiYI&WpV� iIiMiQDN� HPHOpVH� XWiQ� PpJ�
nehezebb lesz biztosítani. 
$�QHKH]HEE�DQ\DJL�KHO\]HWEHQ�OpY�NHW�pV�D�N|]LQWp]PpQ\HNHW�mindenképp kompenzálni kell. Ezt egyebek 
PHOOHWW�D�Q\XJGtMDN�pV�D�FVDOiGL�SyWOpN�HPHOpVpYHO�FpOV]HU&�PHJYDOyVtWDQL� 
A kompenzáció másik, feltétlenül alkalmazandó módja az energiahatékonysági, energiatakarékossági 
befektetések fokozott támogatása kell hogy legyen.  

16.  A személyszállítás áfája 
12-U�O����V]i]DOpNUD�Q� 

 A közforgalmú személyszállítás közszolgáltatás, ami a szerte a világon állami támogatásban részesül. Az 
EU minden országában adókedvezménnyel, illetve kedvezményes áfa-mértékbe sorolással is támogatják 
a tömegközlekedést. A Kormány ezen javaslata súlyos környezeti károkhoz vezet, rontja a településeken 
D]�pOHW�PLQ�VpJpW��Q|YHOL�D�V]RFLiOLV� IHV]�OWVpJHket� �HOV�VRUEDQ�D�QHKH]HEE�DQ\DJL�N|U�OPpQ\HN�N|]|WW�
pO�NHW��LOOHWYH�D�ILDWDORNDW�V~MWMD�� 
$� MDYDVODW� D]� $ONRWPiQ\EtUyViJ� ��������� V]iP~� KDWiUR]DWD� pV� D]� H]W� PHJHU�VtW�� NpV�EEL� KDWiUR]DWDL�
aODSMiQ�DONRWPiQ\HOOHQHVQHN�PLQ�VtWKHW�� 

17.  12-16. pontok összesen 85  
18.  Megtiltják a 

támogatásokra jutó áfa 
levonását, a metró- és az 
autópálya-építések 

22 Elhibázottnak tartjuk. Nagy mértékben rontja a környezet állapotát, ezért az Alkotmányba is ütközik. 
Súlyosan megnehezíti a közfeladatok ellátását, illetve a környezetvédelmet szolgáló intézkedések 
YpJUHKDMWiViW��ËJ\�SpOGiXO�D�W|PHJN|]OHNHGpVW�O�– beleértve a vasúti személyszállítást – ez az intézkedés 
több milliárd forintot vonna el. Azáltal viszont, hogy az autópálya-építések kivételnek számítanak, egy 
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kivételével JD]GDViJLODJ�pVV]HU&WOHQ�pV�D�N|UQ\H]HWHW�V~O\RVDQ�V]HQQ\H]��WHYpNHQ\VpJQHN�Q\~MWDQDN�
többlettámogatást, ami számunkra elfogadhatatlan. 

19.  Jövedéki és fogyasztási 
adó  

  

20.  A dohány, a szeszes ital 
és az üzemanyagok 
áfájának csökkentését 
ellensúlyozó emelés 

23,2 0LYHO�V~O\RVDQ�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��pV�HJpV]VpJNiURVtWy�WHYpNHQ\VpJHN�DGyMiW�HPHOLN��PLQGHQNpSS�
támogatandó. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy ezen termékek árának emelése különösen a 
fiatalok körében visszatartó hatású. Ugyanakkor a társadalmi tudat formálására is el kell különíteni 
forrásokat. Fontos felhívni arra is D�ILJ\HOPHW��KRJ\�D]�H]HQ�WHYpNHQ\VpJHNHW�YpJ]�N�PpJ�tJ\�Vem fogják 
teljesen megfizetni az általuk okozott károkat. 

21.  Csökken a gázolaj adója: 
85-U�O����IRULQWra 
literenként 

-4 (J\�V~O\RVDQ�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��WHYpNHQ\VpJHNQHN�Q\~MW�WRYiEEL�WiPRJDWiVW��1HP�HOIRJDGKDWy�D]�D]�
indok, hogy ezáltal csökken az üzemanyag-turizmus. Egyrészt ukrán viszonylatban a most meghozott 
LQWp]NHGpVHN�HU�WHOMHVHQ�YLVV]DV]RUtWRWWiN�H]W�D�WHYpNHQ\VpJHW��5RPiQLiEDQ�D�Ji]RODM�iUD�VRNNDO�
alacsonyabb, mint nálunk, tehát az 5 forintos adómérséklés az üzemanyag-turizmust nem befolyásolja. A 
többi oUV]iJKR]�YLV]RQ\tWYD�D]�iUN�O|QEVpJ�QHP�MHOHQW�V��pV�D]��]HPDQ\DJ-turizmust egyéb 
intézkedésekkel is hatékonyan vissza lehet szorítani.  
$�MDYDVODW�D]�$ONRWPiQ\EtUyViJ����������V]iP~�KDWiUR]DWD�pV�D]�H]W�PHJHU�VtW��NpV�EEL�KDWiUR]DWDL�
alapján alkotmányelleQHVQHN�PLQ�VtWKHW�� 

22.  Egyéb adók    
23.  Ápolási díj bevezetése: a 

kereset 1 százaléka 
53 Az 1. pontban leírtak alapján súlyosan elhibázottnak tartjuk. 

24.  Hatékonyabb adó- és 
járulékbeszedés 

40 Reméljük, tényleg megvalósul. 

25.  Ökoadó 22 (OYEHQ��GY|]OHQG���D]RQEDn a részletek ismerete nélkül nem lehet megalapozott véleményt alkotni. 
Tekintettel arra, hogy az egyéb tervezett intézkedések nagyságrenddel több adókedvezményt, illetve 
WiPRJDWiVW�Q\~MWDQDN�D�V~O\RVDQ�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��pV�HJpV]VpJNiURVtWy�WHYpNHQ\VpJHNQek, az új 
|NRDGyN�EHYH]HWpVH�V]HPIpQ\YHV]WpVQHN�LV�WHNLQWKHW�� 

26.  Társadalombiztosítási 
járulékalap szélesítése 

13 eUWHV�OpVHLQN�V]HULQW�I�OHJ�D]��VWHUPHO�NHW�printi. Vitatható, rontja az agrárgazdaság versenyképességét. 

27.  Az 50 év felettiek 
egészségügyi 
hozzájárulásának (eho) 
HOW|UOpVH��D�J\HVU�O��
J\HGU�O�YLVV]DWpU�NQHN�
kedvezményes eho 

-1 Helyes intézkedésnek WDUWMXN��PHUW�D�IRJODONR]WDWiV�Q|YHOpVpW�VHJtWL�HO�� 

28.  Az iparüzési adó alapjába 
nem számítanak be a 
befektetett eszközök és a 
kamatok 

-5 Támogatandónak tartjuk. 

29.  .LV�|VV]HJ&�LQWp]NHGpVHN 15-20 Értesüléseink szerint ide tartozik�SpOGiXO�D��������I��pY�UHKDELOLWiFLyV�KR]]iMiUXOiV�PHJQpJ\V]HUH]pVe. 
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Helytelen, ha növeli a bérterheket. 
30.  Összesen 550,7-

555,7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Költségvetési kiadások 
 
Sor-
szám 

A Pénzügyminisztérium 
javaslata 

Milliárd 
forint 

$�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�prtékelése 

1.  Autópálya-építés 180 Társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt súlyosan elhibázottnak tartjuk. Rontja  
a környezet állapotát, a gazdaság versenyképességét, növeli a társadalmi feszültséget. Az Európai Unió 
2001-ben elfogadott új közlekedéspolitikája és az OECD állásfoglalása szerint is fenntarthatatlan. 
Részletesebb indoklás a http://www.levego.hu/kiadvany/autopalyak.htm Internet címen található. 

2.  Költségvetési 
intézményekben dolgozók 
keresetének 5 százalékos 
emelése 

175 Támogatandó. Szükséges ahhoz is, hogy legalább ne romoljon a költségvetési intézmények munkájának 
V]tQYRQDOD��KLV]HQ�H]HN�DODSYHW��IRQWRVViJ~DN�D�WiUVDGDORP�pOHWpEHQ� 

3.  Költségvetési 
intézményekben dolgozók 
létszámának 1 
százalékos csökkentése 

-18 Mivel semmiféle vizsgálat nem készült ezzel kapcsolatban, aligha lehet megalapozott véleményt alkotni. A 
YL]VJiODWRN�KLiQ\D�D]RQEDQ�YDOyV]tQ&VtWL�D�KLEiV�G|QWpVHNHW��N�O|Q|VHQ��KD�D�I&Q\tUy�HOYHW�DONDOPD]]iN� 

4.  A nyugdíjak törvény 
szerinti 5 százalékos 
emelése 

131 Támogatandó. 

5.  Európai uniós befizetés 122 .|WHOH]�� 
6.  Kamattámogatások 

lakáscélokra a hatályos 
törvények szerint 

48 Támogatandó, azonban a részletes feltételeket módosítani kell ahhoz, hogy egy szociális szempontból 
igazságosDEE�pV�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HPSRQWEyO�MyYDO�NHGYH]�EE�WiPRJDWiVL�UHQGV]HU�M|MM|Q�OpWUH��
Részletes javaslataink a http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/lakas03V.htm Internet címen találhatók. 

7.  A szociálpolitikai 
támogatások emelése 

12 Támogatandó. 

8.  Humánszolgáltatások 
támogatásának növelése 

47 Támogatandó. 

9.  Önkormányzati 28 Támogatandó. 
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közszolgáltatások 
színvonalának javítása 

10.  Társadalombiztosítási 
pénzbeli ellátások 5 
százalékos növekménye 

27,5 Támogatandó. 

11.  NATO-kötelezettségek 
teljesítése 

27,4 Hibásnak tartjuk. Az ország védelmét, biztonságát sokkal inkább szolgálná a szociális feszültségek 
csökkentése, a humán szféra fejlesztése, valamint a környezeti veszélyek mérséklése, semmint a 
honvédelmi kiadások növelése. A NATO-nak adókedvezmények révén és egyéb módokon sokkal több 
pénzt adtunk és adunk, mint amennyit kimutatunk. Ezeket az összegeket pontosan ki kell mutatni, és a 
NATO-val el kell fogadtatni. „A közép-európaiak még mindig ellenállnak annak, hogy a kiadásaikat a 
OHKHW�VpJHLNKH]�LJD]tWsák. Keveset költenek az egészségügyi és oktatási rendszereikre, miközben 
odadobják a pénzt a politikailag befolyásos hadseregnek… A honvédelmi kiadásaik emelése katonailag 
pUWHOPHWOHQ��*D]GDViJLODJ�SHGLJ��U�OWVpJ�´��$�%XVLQHVV�&HQWUDO�(XURSH�FtP&�IRO\yLUDt 2000. októberi 
számának vezércikke) 

12.  A gyógyszertámogatás 
áfa-mérték növekedése 
miatti ellentételezése 

11 Támogatandó, azonban intézkedéseket kell hozni a gyógyszer-felhasználás hatékonyságának javítására. 

13.  Gyógyszertámogatás 
növekménye 

11 Támogatandó.  

14.  Egészségügyi 
természetbeni ellátások 

22 Támogatandó 

15.  A 4-es metró építése 20 &VDN�DEEDQ�D]�HVHWEHQ�HOIRJDGKDWy��KD�HKKH]�D�PHJIHOHO��IHOWpWHOHNHW�WXGMiN�EL]WRVtWDQL��OG��D�
http://www.levego.hu/sajto/2003/4-es_metro_felleb.htm internetes címen). 

16.  A családi pótlék 
reálértékének megtartása 
(5 százalékos növelés) 

9,7 Támogatandó. 

17.  Jövedelempótló szociális 
támogatás növelése 

20 Támogatandó. 

18.  Támogatás kutatási-
fejlesztési célokra 

10 Támogatandó. 

19.  $�KDGHU�UHIRUP�
finanszírozási tartaléka 

10  

20.  Társadalom- és 
szociálpolitikai támogatás 
növelése 

8 Támogatandó. 

21.  A Vásárhelyi-terv 
támogatása 

8 Támogatandó. 

22.  Civil alapprogram 
támogatása 

6 Támogatandó. 
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23.  Ingyenes tankönyvellátás 5 Támogatandó. Ugyanakkor felül kell vizsgálni a jelenlegi tankönyvhasználati gyakorlatot. Sokszor túl sok – 
nHPHJ\V]HU�N�OI|OGU�O�EHKR]RWW��GUiJD�– könyvet, munkafüzetet, példatárat használnak alacsony 
hatékonysággal. Meg kell oldani azt is, hogy egy tankönyvet ne csak egyszer használjanak, hanem 
továbbadják. 

24.  Kiváltható költségvetési 
agrártámogatás 

-69  

25.  A központi költségvetési 
intézmények 
támogatásának 10,8 
százalékos csökkentése 

-141 $]�iWIRJy�HOHP]pVHN�QpON�OL��ÄI&Q\tUy´�HOYHQ�YpJUHKDMWRWW�FV|NNHQWpVW�UHQGNtY�O�YHV]pO\HVQHN�WDUWMXN��
Egyes tárcák költségvetésének bizonyos tételeit lehet és kell is csökkenteni. Így például a 
*D]GDViJIHMOHV]WpVL�&pOHO�tUiQ\]DWEyO�|VV]H-vissza nyújtott támogatásokat olyan – nemegyszer súlyosan 
N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��– beruházásoknak nyújtott támogatásokat, amely beruházások ezen támogatások 
QpON�O�LV�PHJYDOyVXOQiQDN��8J\DQDNNRU�QHP�V]DEDG�FV|NNHQWHQL��V�W�Q|YHOQL�NHOO�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�
tárca kiadásait annak érdekében, hogy a lakosság és az Európai Unió által elvárt mértékben javuljon a 
környezet állapota, és növekedjen a jogbiztonság. (Jelenleg a környezetvédelmi hatóságok gyakran 
NpSWHOHQHN�PHJIHOHO��V]tQYRQDORQ�HOOiWQL�D�IHODGDWDLNDW��DPL�D�N|UQ\H]HWL�NiURN�PHOOHWW�V]iPRWWHY��
gazdasági veszteséggel is jár.) 

26.  Egyebek 70-100  
27.  Összesen 780,6–

810,6 
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$�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�MDYDVODWDL 
2004. évi állami többletbevételekre, illetve kiadáscsökkentésekre 

 
 
Sor-
szám 

Javaslat Milliárd 
forint 

Indoklás 

1.  Autópálya-építések 
visszafogása 

180 A Kormány a tervek szerint 300 milliárd forintot javasol autópálya-építésekre fordítani. Ez rontja  a 
környezet állapotát, a gazdaság versenyképességét, növeli a társadalmi feszültséget. Az Európai Unió 
2001-ben elfogadott új közlekedéspolitikája és az OECD állásfoglalása szerint is fenntarthatatlan. 
Részletesebb indoklás a http://www.levego.hu/kiadvany/autopalyak.htm Internet címen található. 
Javasoljuk, hogy a (300-180=) 120 milliárd forintból 50 milliárdot az M5-ös autópálya visszavásárlására 
fordítson, 16 milliárdot az autópálya-GtMDN�HOW|UOpVpUH��D]�HEE�O�V]iUPD]y�EHYpWHO-kiesés 
HOOHQWpWHOH]pVpUH���WRYiEEL�|VV]HJHNHW�SHGLJ�D�PHJOpY��~WKiOy]DW�IHQQWDUWiViUD��IHO~MtWiViUD� 

2.  25%-os áfa-mérték 
megtartása 

50 $]�DGyWHUKHN�FV|NNHQWpVpW�D�PXQNDHU�Q�OpY��DGy- és járulékterhek mérséklésével kell megoldani, nem 
SHGLJ�D�IRJ\DV]WiVW�WHUKHO�����-os áfa-mérték csökkentésével. Amennyiben ugyanis a 25%-os áfa 
PpUWpNpW�FV|NNHQWM�N��D�PXQNDEpUHQ�OpY��WHUKHNHW�NHYpVEp�WXGMXN�PpUVpNHOQL���5iDGiVXO�H]HQ�
intézkedéssel egy sor súlyosan köUQ\H]HWWHUKHO��WHYpNHQ\VpJHW�|V]W|Q]�QN��SO��ROFVyEEi�YiOLN�D�
személygépkocsik és üzemanyagok vásárlása). 

3.  Gázolaj jövedéki adójának 
szinten tartása 

4 $�Ji]RODM�M|YHGpNL�DGyMiQDN�FV|NNHQWpVH�HJ\�V~O\RVDQ�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��WHYpNHQ\VpJnek nyújt további 
támogatást. Nem elfogadható az az indok, hogy ezáltal csökken az üzemanyag-turizmus. Ukrán 
YLV]RQ\ODWEDQ�D�PRVW�PHJKR]RWW�LQWp]NHGpVHN�HU�WHOMHVHQ�YLVV]DV]RUtWRWWiN�H]W�D�WHYpNHQ\VpJHW��
Romániában a gázolaj ára sokkal alacsonyabb, mint nálunk, tehát az 5 forintos adómérséklés az 
üzemanyag-WXUL]PXVW�QHP�EHIRO\iVROMD��$�W|EEL�RUV]iJKR]�YLV]RQ\tWYD�D]�iUN�O|QEVpJ�QHP�MHOHQW�V��pV�D]�
üzemanyag-turizmust egyéb intézkedésekkel is hatékonyan vissza lehet szorítani.  
A javaslat az Alkotmánybíróság 28/1994��V]iP~�KDWiUR]DWD�pV�D]�H]W�PHJHU�VtW��NpV�EEL�KDWiUR]DWDL�
DODSMiQ�DONRWPiQ\HOOHQHVQHN�PLQ�VtWKHW�� 

4.  Üzemanyag-turizmus 
visszaszorítása 

30 $�JpSMiUP&YHN�J\iULODJ�EHpStWHWW��]HPDQ\DJ-tartályában behozott üzemanyagok vonatkozásában 
javasoljuk: 
1: Vessenek ki környezetvédelmi termékdíjat minden olyan üzemanyagra, amelyet olyan országból 
hoznak be, ahol az üzemanyag-szabványok nem felelnek meg a magyarországiaknak.  
���ÈOOtWViN�YLVV]D�D]W�D�MRJV]DEiO\L�HO�tUiVW��DPHO\�V]HULQW�HJ\�MiUP&EHQ�OHJIHOMHEE�����OLWHU üzemanyagot 
lehet behozni adó- és vámmentesen. 
3. Egy napon csak egyszer lehessen vám- és adómentesen üzemanyagot behozni még akkor is, ha 
esetleg számlával próbálják igazolni, hogy az üzemanyagot Magyarországon vásárolták. 

5.  NATO-kötelezettségek 
teljesítésére tervezett 
intézkedések elhalasztása 

27,4 Az ország védelmét, biztonságát sokkal inkább szolgálná a szociális feszültségek csökkentése, a humán 
szféra fejlesztése, valamint a környezeti veszélyek mérséklése, semmint a honvédelmi kiadások növelése. 
A NATO-nak adókedvezmények révén és egyéb módokon sokkal több pénzt adtunk és adunk, mint 
amennyit kimutatunk. Ezeket az összegeket pontosan ki kell mutatni, és a NATO-val el kell fogadtatni. 
Egy sor gazdaságilag fejlett NATO- tagország esetében 2002-ben a magyarországinál (1,8%) jóval 
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alacsonyabb GDP-hányadot költenek védelmi kiadásokra, így például: Belgium 1,3 %-ot; Kanada 1,1%-ot; 
Németország 1,5%-ot; Luxemburg 0,8%-ot ; Dánia 1,5%-ot (Forrás: KSH zsebkönyv 2002.)  Ráadásul a 
magyar GDP-E�O�D�PDJDV�N�OI|OGL�UpV]DUiQ\�PLDWW�NLVHEE�DUiQ\W�OHKHW�EHOI|OGL�FpOUD�V]pWRV]WDQL��H]pUW�
LJD]ViJRVDEE�OHQQH�D�*1,�DUiQ\iEDQ�W|UWpQ��N|WHOH]HWWVpJYiOODOiV��PLQW�DKRJ\�D]�D]�(8-ban érvényes.  
„A közép-európaiak még mindig ellenállnak annak, hogy a kiadásaikat�D�OHKHW�VpJHLNKH]�LJD]tWViN��
Keveset költenek az egészségügyi és oktatási rendszereikre, miközben odadobják a pénzt a politikailag 
befolyásos hadseregnek… A honvédelmi kiadásaik emelése katonailag értelmetlen. Gazdaságilag pedig 
�U�OWVpJ�´��$�%XVLQHVV�&HQWUDO�(XURSH�FtP&�IRO\yLUDW�������RNWyEHUL�V]iPiQDN�YH]pUFLNNH� 

6.  GpSMiUP&DGy�HPHOpVH�pV�
megfizettetése 

25 $�JpSMiUP&YHN�QHP�FVDN�N|]OHNHGpV�N�VRUiQ�WHUKHOLN�D�N|UQ\H]HWHW��(J\UH�V~O\RVDEE�JRQGRW�MHOHQW�D�
WHU�OHWIRJODOiVXN��MHOHQW�V�V]HQQ\H]pVVHO�MiU�D�NDrbantartásuk, tisztításuk, továbbá súlyos környezeti teher 
D�JpSMiUP&-forgalomhoz szükséges háttéripar, illetve infrastruktúra létrehozása és fenntartása is. 
Mindezeket a költségeket – az EU és az OECD vizsgálatai alapján – messze nem fizetik meg a gépjárm&-
WXODMGRQRVRN��(]pUW�LQGRNROW�D�JpSMiUP&DGy�IRNR]RWWDEE�HPHOpVH��eUWHV�OpVHLQN�V]HULQW�D� 
D�JpSMiUP&-tulajdonosok 30–���V]i]DOpND�QHP�IL]HWL�EH�D�JpSMiUP&DGyW��(]�JD]GDViJL��N|UQ\H]HWYpGHOPL�
és erkölcsi szempontból egyaránt elfogadhatatlan Ezért javasoljuN��KRJ\�D�JpSMiUP&DGyW�LV�D]�$3(+�
V]HGMH�EH��pV�D�PHJIHOHO��KiQ\DGRW�MXWWDVVD�YLVV]D�D]�LOOHWpNHV�|QNRUPiQ\]DWQDN��ËJ\�D�W|EEOHW�
DGyEHYpWHOHQ�W~OPHQ�HQ�W|EE�PLOOLiUG�IRULQW�DGyEHV]HGpVL�N|OWVpJHW�WDNDUtWKDWQiQDN�PHJ�D]�
önkormányzatok.  

7.  Nehéz tehergépjáUP&YHN�
infrastruktúra-használati 
díjának bevezetése 

40 $�QHKp]�WHKHUJpSMiUP&YHN�pYHQWH�PLQWHJ\�����PLOOLiUG�IRULQW�RO\DQ�NiUW�RNR]QDN�D]�XWDNEDQ��D]�XWDN�DODWW�
IXWy�N|]P&YH]HWpNHNEHQ��D]�XWDN�PHQWL�pS�OHWHNEHQ��D�N|UQ\H]HWEHQ��D]�HJpV]VpJEHQ��DPHO\HW�QHP�
H]HQ�MiUP&YHN��]HPHOWHW�L�IL]HWQHN�PHJ��(]HNHW�D�N|OWVpJHNHW�IRNR]DWRVDQ��GH�PLHO�EE�EH�NHOO�pStWHQL�D]�
árakba. Ezt a svájcihoz hasonló úthasználati díjjal javasoljuk megoldani. 

8.  10 tonna tengelyterhelést 
PHJKDODGy�JpSMiUP&YHN�
túlsúlydíjának emelése, 
kiterjesztése 

8 $�W~OV~O\RV�MiUP&YHN�pYHQWH�VRN�PLOOLiUG�IRULQW�NiUW�RNR]QDN��PLN|]EHQ�D�W~OV~O\-díjból származó állami 
bevétel 2002-ben mindössze 900 millió forint volt. Ezért a túlsúly-díjat emelni kell és a mentességeket meg 
kell szüntetni. 
$]�(8�HO�tUiVDLQDN�PHJIHOHO�HQ�D�.RUPiQ\�D]W�WHUYH]L��KRJ\�D�I��N|]OHNHGpVL�XWDNDW�DONDOPDVVi�WHV]L�
11,5 tonna tengelyterhelésre a jelenlegi 10 tonna helyett. Ez az ún. útburkolat-PHJHU�VtWpVL�SURJUDP��
DPHO\�D�JpSMiUP&YHN�QpKiQ\�H]UHOpNpQHN�D]�LJpQ\HLW�V]ROJiOMD������PLlliárd forintjába kerül a magyar 
DGyIL]HW�NQHN��(]W�VHPPLO\HQ�V]HPSRQWEyO�QHP�WDUWMXN�HOIRJDGKDWyQDN��(]W�D�WHUKHW�WHOMHV�HJpV]pEHQ�
azokra kell terhelni, akiknek erre igénye van. Ez különösen indokolja a túlsúly-GtMDN�MHOHQW�V�PHJHPHOpVpW.  

9.  Külföldi kiküldetések 
napidíjának 
egységesítése 

6 Jelenleg a közúti teherfuvarozásban dolgozók külföldi napidíja jóval magasabb szintig mentesül az szja és 
tb-MiUXOpN�EHIL]HWpVpW�O��PLQW�D]�HJ\pE�WHYpNHQ\VpJHNQpO��SpOGiXO�D�YDV~WQiO���(]W�D�PHJN�O|QE|]WHWpVW�
azért is javasoljuk megszüntetni, mivel ellentétes az EU és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
HO�tUiVDLYDO��6pUWL�D�SLDFL�YHUVHQ\W��$�NL]iUyODJ�D�N|]~WL�V]HNWRUQDN�DGRWW�NHGYH]PpQ\�iOODPL�WiPRJDWiVQDN�
PLQ�V�O��pV�HPLDWW�D]�|VV]HV�PDJ\DU�UHJLV]WUiFLyM~�WHKHUJpSMiUP&�pV�DXWyEXV]�D�NHGYH]PpQ\�WHOMHV�
|VV]HJpQHN�W|EEV]|U|VpW�NLWHY��EtUViJUD�V]iPtWKDWXQN� 

10.  Személygépkocsi-
használat 
elszámolásának 

200 A személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok befizetésének elkerülésére széles körben 
elterjedt módszer, hogy a személygépkocsik magáncélú használatát is hivatalos útnak számolják el. 
Ezeknek a törvénytelen és társadalmilag rendkívül igazságtalan manipulációknak a következtében az 
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szigorítása iOODPKi]WDUWiV�pYHQWH�OHJDOiEE�����PLOOLiUG�IRULQW�DGyEHYpWHOW�O�HVLN�HO��8J\DQDNNRU�H]�HU�WHOMHVHQ�
ösztönzi az autóhasználatot is. Elfogadhatatlan, hogy miközben a PM a tisztességesen adózók szja- és tb-
befizetéseit növelni szándékozik, semmit sem tesz ennek a törvénytelen és óriási nemzetgazdasági 
károkat okozó gyakorlatnak a megszüntetésére. (Bár közvetetten ez az intézkedés is növeli a bérterheket, 
azonban az említett okok miatt a hatása soNNDO�NHGYH]�EE��PLQW�D�30�iOWDO�MDYDVROW�HOMirás.) 
A taxizásnál továbbra is meg kell tartani a költségként való elszámolhatóságot. Egyes szakmák esetében 
�SO��Ki]LRUYRVRN��V]�NVpJHV�OHKHW�EL]RQ\RV�PpUWpN&�NRPSHQ]iFLy� 

11.  Személygépkocsik 
regisztrációs díja 

30 A személygépkocsi-álORPiQ\�URKDPRVDQ�Q|YHNV]LN��8J\DQDNNRU�D�JpSMiUP&YHN�IRJ\DV]WiVL�DGyMiEyO�
származó állami bevétel csökkent. Ennek egyik oka az, hogy a katalizátoros autók fogyasztási adója jóval 
alacsonyabb, mint a katalizátor nélkülieké, ugyanakkor ez utóbbiak forgalomba állítása fokozatosan 
FV|NNHQW��PDMG�PHJV]&QW��(]pUW�D�PHJN�O|QE|]WHWpV�D�WRYiEELDNEDQ�QHP�LQGRNROW��PLQGHQ�HVHWEHQ�D]�
HGGLJL�OHJPDJDVDEE�PpUWpN&�IRJ\DV]WiVL�DGyW�NHOO�DONDOPD]QL��$�IRJ\DV]WiVL�DGy�HPHOpVH�D]pUW�LV�LQGRNROW��
mert a személygépkocsi-vásárlás az elmúlt években több száz milliárd forint rejtett kedvezményben 
részesült a vámok megszüntetése, illetve csökkentése és a forint felértékelése következtében. (A 
gépkocsik fogyasztási adóját 2004-ben regisztrációs díjjá alakítják át, de ez a lényegen nem változtat.) 

12.  Forma-1 Magyar Nagydíj 
támogatásának 
megszüntetése 

3 A Forma-1 UHQGH]YpQ\QHN�MHOHQW�V�D�N|UQ\H]HWNiURVtWy�KDWiVD��$]�pYL���PLOOLiUG�IRULQW�PpUWpN&�N|]YHWOHQ�
állami támogatás mellett a Forma-1 hatalmas rejtett támogatásokat is élvez (nem fizeti meg a környezeti 
károkat. mentesül a dohányreklám-tilalom alól stb.). Ezért legalább a közvetlen  állami támogatást meg 
kell szüntetni. (A dohányreklám kizárólagos közzétételére jogosult a Forma-���tJ\�D]�HEE�O�V]iUPD]y�
EHOI|OGL�pV�N�OI|OGL�PRQRSROMHOOHJ&�UHNOiPEHYpWHOHN�OHJDOiEE����PLOOLiUG�IRULQW�pUWpNHW�pUQHN�HO��ËJ\�
nemhogy tiPRJDWiVW��KDQHP�D]�H]HQ�N�O|QOHJHV�MRJRNEyO�HUHG��W|EEOHWEHYpWHO��HOYRQiVD�LV�LQGRNROW�� 

13.  Külföldi autóbuszok utáni 
áfa beszedése 

5 Jelenleg Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is behajtják az áfát a külföldi autóbuszok 
utaskilométer teljesítménye után az országuk területén. Magyarországon mulasztás miatt ezt nem végzik 
el. Így a Magyarországon bejegyzett autóbuszok és a MÁV utasszállításának hátrányos, a tisztességes 
piaci versennyel ellentétes megkülönböztetését is felszámoljuk. A PM a jelenlegi gyakorlattal megsérti a 
versenytörvényt és így�PpJ�NiUWpUtWpVUH�LV�N|WHOH]KHW�� 

14.  Szénhidrogének 
bányajáradékának 
emelése 

40 Nem megújuló nyersanyag-kinFVHLQN��SyWROKDWDWODQ�WHUPpV]HWL�HU�IRUUiVDLQN�IRNR]RWWDEE�PHJyYiVD��LOOHWYH�
a környezetkárosítás csökkentése céljából szükséges a bányajáradék emelése. 
 

15.  Nem-szénhidrogén 
anyagok 
bányajáradékának 
emelése 

3 Nem megújuló  nyersanyag-kincseink, pótolhatatlaQ�WHUPpV]HWL�HU�IRUUiVDLQN�IRNR]RWWDEE�PHJyYiVD��
illetve a környezetkárosítás csökkentése céljából szükséges a bányajáradék emelése. 
 
 

16.  Földvédelmi járulék 
emelése és kiterjesztése 

50 A földvédelmi járulék jelenleg olyan alacsony, hogy nem ösztönöz a term�I|OG��D�]|OGWHU�OHWHN�
PHJ�U]pVpUH��(]�KDWDOPDV�QHP]HWJD]GDViJL�NiURNDW�RNR]��pV�UHQGNtY�O�HOWHUMHGW�NRUUXSFLyV��J\OHWHNQHN�
is a táptalaja. Ezért a járulék mértékét sokszorosára kell emelni és a mentességeket meg kell szüntetni.. 
Ez az intézkedés azért is KDV]QRV��PHUW��D�]|OGPH]�V�EHUXKi]iVRN�KHO\HWW�D�EDUQDPH]�V��D�IHOKDJ\RWW�
LSDUL�pV�HJ\pE�OHURPORWW��]|OGIHO�OHWWHO�QHP�IHGHWW�WHU�OHWHQ�W|UWpQ���EHUXKi]iVRN�PHJYDOyVtWiViW�LV�
|V]W|Q|]Qp��DPL�QHP]HWJD]GDViJL�pV�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HPSRQWEyO�LV�VRNNDO�HO�Q\|Vebb. 
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17.  Pornó- és 
HU�V]DNWDUWDOP~�WHUPpNHN�
és szolgáltatások 
kulturális járulékának 
megfizettetése 

5 $�WHOHYt]LyEDQ��D�PR]LNEDQ��D�YLGHRILOPHNHQ�pV�D�Q\RPWDWRWW�P&YHNEHQ�LV�UHQGNtY�O�HOV]DSRURGRWW�D]�
HU�V]DN�pV�SRUQRJUiILD�PHJMHOHQtWpVH��DPL�SpQ]EHQ�LV�NLIHMH]KHW���DJJDV]Wy�PpUWpN&�NiURNDW�RNR]�D]�
HJpV]�WiUVDGDORPQDN��(]HQ�WHUPpNHN�pV�V]ROJiOWDWiVRN�XWiQ�D�KDWiO\RV�W|UYpQ\L�HO�tUiV�V]HULQW����-os 
járulékot kell befizetni, azonban a hiányos jogszabályok miatt ezt az APEH nem tudja végrehajtani. Ezért a 
jogszabályok pontosítása szükséges. Elfogadhatatlan, hogy a PM a sajtótermékek áfáját egységesen 
emelni akarja, miközben hallgatólagosan tudomásul veszi, hogy a társadalmilag káros sajtó- és egyéb 
WHUPpNHNHW�pV�V]ROJiOWDWiVRNDW�WHUKHO��MiUXOpNRW�– a törvényt megszegve – nem fizetik be. Egyébként 
ennek a járuléknak a beszedése részben fedezetet nyújtana arra, hogy sajtótermékek áfáját 5%-os 
mértékbe sorolják át, ami HU�VtWHQp�D�PDJ\DU�Q\HOY�pV�NXOW~UD�KHO\]HWpW, és javítaná a lakosság 
tájékozottságát. 

18.  Összesen 706,4  
 


