Van más út!
Javaslatok
a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik itthon a kiszámíthatatlan, rendszeresen változó szabályok, az előítéletek és félelmek, valamint a párbeszédképtelen és kiszámíthatatlan kormány. Mindezek a közös vízió, a közös értékek, a demokratikus minimumok hiányának
szimptómái. Magyarország az ezer féligazság országává vált.
Magyarország többre képes annál, hogy csak egyszerűen tovább evickéljünk a mai úton;
megmaradva annak újraelosztásánál, amit éppen megtermelünk, miközben szinte nem is
fejlődünk. A gyorsabb növekedés, a jobb élet elérhető, de mindannyian kellünk hozzá. Gyűlölködés helyett együttműködést, bezárkózás helyett nyitottságot, vádaskodás és magyarázatkeresés helyett cselekednünk kell és fejlődést teremtenünk az élet minden területén.
A József Attila Alapítvány szakértői azt javasolják, hogy az MSZP ajánlata Magyarországnak az új együttműködésről szóljon. Az új együttműködésről, amelyben az állampolgárok, a vállalatok, a civil szervezetek és az állam nem a többi szereplő rovására igyekszik
előnyökhöz és erőforrásokhoz jutni, hanem egy értelmes, az ország adottságaival és a nemzetközi környezettel koherens rendszerben dolgoznak. Ki-ki a saját teljesítőképességének
megfelelően teszi a dolgát egy jobb élet, egy fenntartható jövő érdekében.
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I. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KORREKCIÓ

A magyar gazdaság és szabályozás legnagyobb problémája ma, hogy hosszú távú fókusz
nélkül működik. A Fidesz-KDNP kormány ezt a tendenciát felerősíti: a strukturális bizonytalanságok nőnek, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatrendszerünket feszültségek bénítják. A
magyar gazdaság fenntarthatósága szélére sodródott, bármilyen váratlan esemény, külső
sokk romba döntheti a kormányzati elképzeléseket. Magyarországon a kilencvenes évek
közepén indult lendületes fejlődés kifulladt, a strukturális átalakítási feladatok felhalmozódtak: elsősorban a magasabb foglalkoztatási szint elérése, a térségi egyenlőtlenségek csökkentése, a hatékony közigazgatás és a nagy ellátórendszerek ésszerűsítése. A FideszKDNP-FKGP kormány a gazdaság egyszerű felfűtésével igyekezett ezen úrrá lenni, a szocialista-liberális kormányok számos kezdeményezése legföljebb részeredményekig jutott, a
jelenlegi Fidesz-KDNP kormány viszont elvesztegetett másfél évet a hatalomkoncentrációval, a gazdaságpolitikájában pedig rögtönzések sorával.
Ezzel együtt modellváltás figyelhető meg. A Fidesz-KDNP kormány gazdasági modellváltásban gondolkozik: egy klasszikusan konzervatív gazdaságpolitikát kíván ötvözni a főleg KeletEurópában, illetve Délkelet- Ázsiában előforduló autokrata és a gazdaságba erősen beavatkozó állami gyakorlattal. Figyelmen kívül hagyja, hogy Oroszországban vagy Kínában azért
működhet ez a modell, mert nyersanyagban (kőolaj, földgáz) vagy olcsó munkaerőben komparatív előnye van. Magyarország viszont egyikkel sem rendelkezik. Ráadásul értékeinkkel
is ellenkezik ez a modell, így az már emiatt is kudarcra van ítélve.
Az Fidesz-KDNP kormány új modelljében az állam a munkavállalók szociális biztonsága,
nyugellátása érdekében kevesebb kötelezettséget vállal, ráadásul az így felszabaduló forrásokat a magas jövedelműeknek nyújtott kedvezményekre fordítja. A munka világában jelentősen gyengíti a munkavállalók helyzetét, sőt az új közmunkaprogramokban várhatóan irracionális és megalázó feltételeket támaszt a kényszerfoglalkoztatottaknak. Mindez széles
munkavállalói csoportok megélhetési feltételeinek súlyos sérelméhez vezet.
Az új modell ráadásul alacsonyabb növekedési pályára visz. Az állami kiadás-csökkentés a
kereslet szűkülését eredményezi. Hosszabb távon pedig a munkaerő újratermelésének korlátozása fog visszaütni. Az oktatás-képzés szintjének csökkentése, az „egyszer használatos”
munkaerő előállítása, a képzetlen és társadalmi integrálódásra alig alkalmas rétegek bővítése a humán tőke oldaláról veti majd vissza a növekedés lehetőségét.
A József Attila Alapítvány szakértői azt gondolják, hogy a klasszikus konzervatív gazdaságpolitika és az autokrata, gazdaságba erősen beavatkozó állami gyakorlat ötvözetéből álló modell működésképtelen. Működésképtelen, mert rövid távú látszateredményekre épül, amelyeket újabb és újabb egyszeri akciókkal lehet egyben tartani. Ez piramisjáték:
amikor elfogy az egyszeri felélhető vagyon, a megszüntethető juttatás, és amikor a befektetés ellenes politika miatt létre nem jövő kapacitások kezdenek hiányozni, és emiatt eltűnik az
adóbevételek jó része; és ezt felismerik az adósságfinanszírozásban szerepet vállaló befektetők, akkor ott külső sokk nélkül is hamar államcsőd állhat elő.
Ez egy veszélyes és ostoba irány.
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Ezért azonnal intézkedni kell a magyar gazdaságpolitika hitelességének, a befektetői
bizalomnak a helyreállítása érdekében, így szükség van a jogbiztonságot erősítő, Magyarország gazdasági sebezhetőségét csökkentő törvénymódosításokra. Új Alkotmány
megalkotása, a Fidesz-KDNP többség által egyoldalúan létrehozott Alaptörvény, az átmeneti
rendelkezések, valamint a sarkalatos törvények hatályon kívül helyezése abban az esetben
lehetséges, ha a demokratikus ellenzék erői kétharmados többséget szereznek a parlamentben. Amíg ennek politikai feltételei nem jönnek létre, addig is fontos cselekedni.
Kiemelkedően fontos a bírói függetlenség új szervezeti és személyi garanciáinak megteremtése, az Alkotmánybíróság, a Költségvetési Tanács, az országos érdekegyeztetés korábbi
jogi és szervezeti kereteinek visszaállítása, a Magyar Nemzeti Bank kormánytól való független működésének biztosítása, a visszamenőleges jogalkotás szigorú tilalma, a magántulajdonba való illetéktelen beavatkozás megszüntetése. Ennek érdekében a József Attila Alapítvány szakértői azt javasolják az MSZP számára, hogy kezdeményezze az Országgyűlésben:


az Alkotmánybíróság adó és költségvetési ügyekre vonatkozó hatáskörének visszaállítását, hogy az államadósság mértékétől függetlenül vizsgálhassa – és Alaptörvénybe ütközés esetén korlátozás nélkül megsemmisíthesse – a költségvetésről, az adókról, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvényeket;



az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségének kiszélesítését, többek között az állampolgárok számára is újra biztosítani a jogot a kezdeményezésre;



a Költségvetési Tanács független, megalapozott szakmai működéséhez szükséges
szervezeti keretek kialakítását, mert csak a kormánytól és hivatalaitól független szervezet képes érdemi véleményt mondani;



az országos érdekegyeztetés korábban már bevált, hatékony működési kereteinek
visszaállítását;



az államadósság csökkentését előíró rendelkezés hatályba léptetését, valamint az államadósság-mutató számításával kapcsolatos trükközési lehetőségek megszüntetését;



a költségvetés átláthatóságának növelését, a pótköltségvetés intézményének, vagyis
az Országgyűlés hatáskörének visszaállítását;



a magán-nyugdíjpénztáraktól államosított vagyon kizárólag nyugdíjra való felhasználását, és a magán-nyugdíjpénztári tagok állami nyugdíjjogosultságának biztosítását.

A bizalomhiányos légkörben nemzetközi tárgyalóasztalhoz kényszerült Orbán-kormány
minden korábbinál szigorúbb feltételek elfogadásával fizet majd a nélkülözhetetlen EU-IMF
pénzügyi támogatásért. Ez azt is előre vetíti, hogy az Orbán-kormány működésének
hátralévő időszakában a magyar adóssághalmaz kezelése a lakosság számára újabb
megszorításokat tartogat. Az IMF-EU megállapodás az Orbán-kormány számára vereség, és
kötöttségekkel jár, de stabilizálni lehet vele Magyarország pénzügyi helyzetét. A József Attila
Alapítvány szakértői szerint elkerülhető lett volna az újabb hitel felvétele, ha a kormány
helyes gazdaságpolitikát folytat, ha nem gyengíti a jogbiztonságot. A nemzetközi
szervezetekkel aláírt feltételek javítását csak egy új, bizalmat élvező, szakmailag
megalapozott gazdaságpolitikai programmal rendelkező magyar kormány tudja majd
elérni.
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A József Attila Alapítvány szakértői azt javasolják az MSZP számára, hogy olyan megállapodást támogasson az EU-val és az IMF-fel, amely előnyös Magyarországnak, és
így elkerülhetők az indokoltnál nagyobb újabb megszorítások, azok körében, akik már
most is nehezen élnek meg. A József Attila Alapítvány szakértői szerint szükségszerű,
hogy a kormány és az MNB olyan megállapodásra törekedjen az EU-val és az IMF-el, amely
Magyarország modernizációját segíti elő: munkahelyek létrehozását a legelesettebb térségekben és településeken; a tömegközlekedés korszerűsítését, így a MÁV és a BKV ésszerű
működésének biztosítását; Budapest és Kelet-Magyarország fejlesztését.
Összegezve azt javasoljuk az MSZP-nek, hogy a több irányítás helyett több átláthatóságot, az ötletszerűen beavatkozó döntések helyett ösztönző, mindenkire érvényes
szabályokat kínáljon. Több rugalmassággal és nyitottsággal, erősebb nemzetközi integrációval, világos, Európa-párti fókusszal és a vállalkozások potenciáljára alapozva építhető
jobb Magyarország.
Javasoljuk, hogy az MSZP teljes körű gazdasági korrekcióra készüljön.


Szükség lesz mai rombolás okozta károk, a megszorításból finanszírozott túlélés, a
félrecsúszott reformok következményeinek helyreállítására. Ennek része a kormányzat által túldominált – de fenntarthatatlan – rendszereknek a résztvevők ösztönzésére
épülő átalakítása.



Aktív, megfontolt és párbeszédképes kormányzásra lesz szükség. Az MSZP ehhez
keressen partnereket, olyan közösségeket, csoportokat, szereplőket, akik az értékrendjével összhangban, víziójával egy irányban gondolkodnak. Az MSZP-nek érdekében áll együttműködni minden olyan demokratikus szervezettel, amely ellenzi a
kormány gazdaságpolitikáját, és alternatív megoldásokat képvisel Magyarország
fenntartható fejlődése érdekében.

Legfontosabb erőforrásunk a készségekkel, tudással és elhivatottsággal bíró, együttműködni
képes emberek közössége. A kezdeményezéseket indító egyének és közösségek, akik –
élve szabadságukkal – jobb, fejlettebb vállalkozásokat, életminőséget teremtenek. A tenni
akaró emberek, akik saját jövőjük érdekében tesznek, tanulnak, dolgoznak. A világgal harmóniában élő emberek, akik gondoskodnak maguk és családjuk egészséges életmódjáról.
Ez az erőforrás, amelyre a jövő Magyarországát építhetjük.
Az új, fenntartható, szociális piacgazdaság mércéje az egyéni és a közösségi „jól-lét” emelkedése. Motorja a piac, a vállalkozók kezdeményezése. A József Attila Alapítvány szakértői javasolják, hogy az MSZP tekintse egyformán vezető értékének a szabadságot és
az elérhető biztonságot; egyszerre biztosítson védőhálót a rászorulóknak és segítse
elő a modernizációt, a rendszerszintű átalakításokat.

1. A fejlődést elősegítő állami tevékenység biztosítása
Az állam gazdálkodást szervező funkciói nem jelentenek közvetlen piaci beavatkozást, hanem szabályozást, ellenőrzést és esélyteremtést. A József Attila Alapítvány szakértői szerint
az állami szerepek az infrastrukturális fejlesztéseken túl csak kivételesen terjedjenek ki a
vállalatok támogatására. Gazdasági érdek és erkölcsi követelmény viszont a foglalkoztatási
szint emelése, a közellátás és szociális szolgáltatások alapvetően rászorultság alapú szervezése, mert az esélyteremtő állam nem hagyhatja magára a legrosszabb helyzetbe került
állampolgárait.
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Az állam az egyenlőtlenségek újratermelésével szemben, valamint a fejlődés érdekében:


állami pénzeszközökből olyan területek fejlesztését helyezi előtérbe, amelyek a piaci
tőke számára kisebb közvetlen haszonnal járnak, eredményükből viszont a társadalom szélesebb rétegei részesednek (infrastruktúra, humántőke, csúcstechnológiák
fejlesztése, környezetvédelem, az állampolgárok és a vállalatok élet- és vagyonbiztonsága);



az állami döntések körében is teret nyit a versenynek, az állami működés hatékonyságát növelő érdekeltségi és finanszírozási konstrukciókat alakít ki, valamint az azt
mérni képes információs rendszereket épít ki;



minden döntést azon a szinten hoz meg, ahol az informáltság, a döntési felelősség és
a döntések hatásának a következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők;



az alacsonyabb jövedelmű, hátrányos helyzetű rétegekből származók képzettségi
színvonalának emelése érdekében a hangsúlyt alapvetően a hasznosítható tudás és
készségek megszerzésére irányuló oktatásra helyezi, elsőbbséget ad az egészségmegőrzésnek, a megelőzésnek és a gyógyításnak;



az állampolgári jogon biztosított alapellátás (szociális védőháló) mellett fontosságot
tulajdonít a fogyasztói szuverenitásnak, felelősségnek.

A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy tudásalapú gazdaságpolitikával segítse elő a gazdasági növekedést. Cél, hogy a társadalom és a gazdaság a tudáson
és az innováción alapuló fejlődési pályára álljon. A gazdaság növekedése a versenyképesség javításán alapulhat, „motorja” a vállalkozói kreativitás, szaktudás és elszántság, belső
forrása a foglalkoztatás növelése.
A tudásalapú gazdaságpolitika érvényesítésének feltétele: a tudás és készségek legszélesebb körű hozzáférhetősége és elterjedése. Ez jelenti egyfelől a közoktatás továbbfejlesztését úgy, hogy minden fiatal megtanul írni, olvasni, számolni és számítógépet kezelni, idegen
nyelven írni és beszélni, elsajátítja az együttműködés alapkészségeit, a mindennapi élet
alapvető, hétköznapi képességeit. A felsőfokú képzések terén pedig azt jelenti, hogy mélyíteni kell a minőséget. A XXI. századi technika sokoldalúan művelt és kreatív képességeket
kíván, a felsőoktatásnak ezért erre kell felkészíteni. Ez feladatot ró az egyetemekre is, hogy
a legjobb gyakorlatot tegyék követhetővé. A felsőoktatás lényege nemcsak a munkaerő-piaci
alkalmasság és jogosítványok megszerzése, hanem az értelmes, öngondoskodó életforma
előkészítése. Emellett létre kell hozni a szakképzés és a felnőttképzés új kereteit, amely elérhetővé teszi az oktatási rendszert már elhagyottak számára is az együttműködési képességek, az írástudás és a digitális írástudás alapvető ismereteit. A tudásalapú társadalom
megteremtése ugyanakkor nem képzelhető el a kutatási és fejlesztési ráfordítások erőteljes
– adózási kedvezményekkel is támogatott – növelése nélkül.
A József Attila Alapítvány szakértői azt ajánlják az MSZP-nek, hogy a fogyasztóvédelem kiteljesítését is tekintse kiemelt állami feladatnak. A modern, fogyasztói társadalom
egyik legnagyobb problémája, hogy ki vagyunk szolgáltatva a gazdálkodó szervezetek erőfölényének. Amennyire ma már mindez megoldottnak tekinthető az áruszavatosság esetében,
annyira kiszolgáltatottak vagyunk a szolgáltatások terén. Az erőfölényt csakis hatékonyabb
fogyasztóvédelemmel lehet ellensúlyozni – különösen igaz ez az összetett és szakmai felkészültséget igénylő területeken, mint például a pénzügyi szolgáltatásoknál. A devizahitelproblémák egyik tanulsága, hogy súlyos védelmi hiányosságok vannak minden szinten – a
PSZÁF-től a jegybankon át a konkrét fogyasztóvédelemig. Hasonlóan fontos fogyasztóvédelmi kérdés az élelmiszerbiztonság.

5

2. Versenyképesség és a minőség növelése
A hazai tulajdonú és vezetésű vállalatok versenyképessége elmarad a nemzetközi szintektől,
s csak középszerűen képesek megfelelni a széles értelemben vett minőségi követelményeknek (termék, technológia, vezetés, szervezés, marketing). A Fidesz-KDNP kormány mai vállalkozás-támogatási rendszere bizarr módon nem növeli, hanem gátolja a valódi vállalkozói
fejlődést. A kormány kizárólag költségvetési és pályázati források felhasználására utalja a
piaci szereplőket ahelyett, hogy a minőségi követelmények teljesítésére ösztönözne. Mindezek mellett a bonyolult, bürokratikus szabályok jelentős gátló tényezői a szabad vállalkozásnak. A következmény a vállalati (szervezeti) versenyképesség alacsony szintje - amely
elsődlegesen a hazai kis- és középvállalkozásokra jellemző -, valamint a gazdálkodás minőségének középszerűsége.
Az új, fenntartható, szociális piacgazdaság szervező ereje a vállalkozások szabadsága, az új kezdeményezések érvényesülése. A vállalkozásbarát gazdasági és politikai környezet alapvetően nem támogatási, hanem stabil, konszolidált adózási és ügyintézési rendszert jelent. A legjelentősebb elvárás nem az adók alacsony szintje, hanem a kiszámítható,
stabil gazdaságpolitika, illetve szabályozási környezet és jogbiztonság. A fejlesztésekhez
nélkülözhetetlen nemzetközi tőke vonzása alapvetően a gazdaságpolitika stabilitását követeli
meg.
Annak érdekében, hogy a gazdaság a legkevesebb zavarral működjék, különösen két területen indokolt változtatni. Az első az adózás változékony, áttekinthetetlen és igazságtalan
rendszere.
A másik a közbeszerzések rendszere, amely a hazai korrupció egyik melegágya, miközben
szinte parttalan jogorvoslatra ad módot, amellyel a végtelenségig elhúzható a döntés. Mindenekelőtt a jelentősebb beruházási és beszerzési közbeszerzési célok meghirdetését indokolt egy előkészítő szakasszal kibővíteni. Ennek az a célja, hogy a hazai vállalkozások fel
tudjanak készülni a gyártásra és az ajánlattételre. A hazai termelést jelentősen támogathatja,
ha az árak és költségek értékelése során, a Magyarországon fizetett, a termékekhez és
szolgáltatásokhoz köthető adókat és járulékokat ármérséklő tényezőként veszik figyelembe.
A kis- és középvállalkozások mai rugalmatlan támogatási rendszerét szabályozás és célmeghatározás komplex ösztönző rendszerének kell felváltania. A József Attila Alapítvány
szakértői szerint szükség van arra, hogy az állam aktív szabályozói magatartással ösztönözze a társadalmi felelősségvállalás elveinek és gyakorlatának érvényesülését.
A József Attila Alapítvány szakértői javasolják az MSZP-nek, hogy vállalati támogatási
elve az adottságokhoz rendelt – képzési rendszerrel is összhangba hozott –, degreszszív pályázati rendszer legyen. A pályázati célok meghatározásában a központi elképzelések mellett erőteljes szerepet kell kapniuk az adottságoknak, a helyi, regionális, területi céloknak, a minőségnek, a foglalkoztatottságnak és a piaci igényeknek. A hazai forrású pályázati rendszer – nem sértve a vonatkozó uniós irányelveket – erőteljesen, sőt akár kizárólagosan a magyar adófizetési kapacitással rendelkező szervezetek támogatására vonatkozhat.
A vállalati támogatást, a közbeszerzésekben való eredményes részvételt az állam kösse a
vállalati transzparencia növeléséhez, a mérhető és az érintettek által visszaigazolt felelős
működés érvényesüléséhez. Ennek érdekében vezesse be a kötelező (GRI szabványnak
megfelelő) jelentéstételi kötelezettséget a nagyvállalati szektorban, míg a kis- és középvállalatok körében aktívan ösztönözze az ilyen jelentések elkészültét.
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3. Az értelmes és hasznos munka lehetőségének elősegítése
A magyar társadalom mára kettészakadt. Elmaradt a tudatos, rendszerszintű átmenet az
ipari társadalomtól az információs társadalomhoz. A folyamat spontán módon zajlott le, következésképp tömegek maradtak ki az átalakulásból, akik ma minden nappal hátrányosabb
helyzetbe kerülnek. A társadalom leszakadó rétegei a szegénység „Bermuda háromszögében” élnek: a szegénység és hátrányos helyzet; az iskolázatlanság-képzetlenség; valamint
a munkanélküliség és foglalkoztatási lehetőségek hiánya háromszögében. A háromszög
bármely két elemének együttes megjelenése nagy valószínűséggel a harmadik tényezőt is
magával hozza.
Magyarország jövője múlik azon, hogy minden családban legyen legalább egy kereső.
Esélyt kell adni arra, hogy a társadalom magukat reménytelen helyzetben érző csoportjai, a
leszakadók és a leszakadással fenyegetettek tömegei kiszabaduljanak a szegénység és a
hátrányos helyzet, az iskolázatlanság és a képzetlenség, valamint a munkanélküliség, a foglalkoztatási lehetőségek hiányának végzetes háromszögéből. Nem engedhető meg, hogy
szakképzettség nélküli fiatalok már a kezdet kezdetén minden remény nélkül jelenjenek meg
a munkaerőpiacon. Célszerű ezért visszaállítani a tankötelezettség korhatárát 16-ról 18 évre.
A probléma komplexitásából a szükséges megoldás komplexitása következik. A József Attila
Alapítvány szakértői szerint a leszakadók helyzetén a foglalkoztatás-ösztönzés, az oktatás
és a piaci igények összehangolása, a szociális transzferek, valamint az ezek finanszírozásához beszedett adók, továbbá az elköltött források hatékonyságának ellenőrzése egyszerre
képes változtatni. Ezen a téren tehát nem tűzoltásra és elszigetelt, egyes korosztályokra és
problématípusokra célzott megoldásokra, hanem komplex többgenerációs, térségi, hosszabb
önfenntartó közpolitikára van szükség.
Az új, fenntartható, szociális piacgazdaság lényege az esélyteremtés, amely fenntartható módon, ösztönzéssel, a jobb élet valódi reményével képes motiválni a leszakadó csoportokat, és képes az induláshoz szükséges befektetést megadni, valamint a munkába állást
elősegíteni. Az esélyteremtés középpontjában a foglalkoztatás és annak növelése áll, amelyet a gazdaságpolitikának aktív beavatkozásokkal kell segíteni. A kis- és középvállalkozások, valamint a szövetkezők támogatása valószínűsíthetően javítja a foglalkoztatási mutatókat. Emellett a jelentős külföldi tőkebeáramlás és a képződő nyereségek újra befektetésének
fenntartása is fontos a foglalkoztatási helyzet javulásához. A foglalkoztatás növelésének fontos eszköze az élőmunka-igényes tevékenységek támogatása, és ennek érdekében a közteherviselés átalakítása.
A foglalkoztatás problémái jelentősen eltérnek egyes társadalmi csoportok esetében. A
strukturális problémák közül kiemelhetőek:


az oktatás (a szakképzés alacsony szintje és a felsőfokúak elhelyezkedési problémái)
és a munkaerő piac összehangolatlansága;



a regionális és kistérségi munkanélküliség;



a nők és az időskorúak munkához való jutása és egyenlő elbánás esélyeinek nehézségei;



emellett a legjelentősebb strukturális foglalkoztatási probléma az alacsony képzettségűek tömeges elhelyezkedési esélytelensége.

Érdemes megvizsgálni – egyes foglalkozási csoportokban és régiókban – a kötelező munkaidő jelentős csökkentésének lehetőségét a leszakadó csoportok munkába állásának ösztönzése érdekében. Fontos, hogy javítsuk a fizetett és nem fizetett munka arányát, ugyanakkor
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az állam ellenőrzött rendszereken keresztül ismerje el a nem fizetett munka (gyereknevelés,
háztartásvezetés) egyenrangúságát és a munkához kapcsolódó szociális jogosultságok
rendszerét érvényesítse a nem fizetett munka esetén is.
A József Attila Alapítvány szakértői ezért javasolják, hogy az MSZP a következőket képviselje:


A közpénzek felhasználásának elbírálása során (közbeszerzés, pályázatok, költségvetési előirányzatok) a foglalkoztatási hatásokat, így például a hazai adófizetési hozamokat is számításba kell venni.



A foglalkoztatást terhelő adók, járulékok és elvonások (a bérterhek) csökkentése növeli a foglalkoztatási hajlamot. Ez az illegálisan foglalkoztatottak legalizálását is támogatja. A bérjárulékok mérséklése az általános gazdaságélénkítést és a nemzetközi
versenyképesség javulását is szolgálja.



A közteherviselésben alkalmazza az időleges területi ösztönzést: a járulékkedvezményes övezetek, speciális fejlesztési szabályok és övezetek kijelölése egyaránt kívánatos egyes térségi problémák kezelésére.



A közvetlen, személyhez kapcsolódó állami szerepvállalást – szociális transzfereket
és közmunkát – minden esetben időleges megoldásnak, az elindulás támogatásának
tekintse. A közvetlen támogatás önmagában nem teremt esélyt, erre csak összefüggő, az egyén és családja életét összefüggéseiben kezelő és támogató rendszer képes. Ezért az állami támogatáshoz célszerű személyes tanácsadást is szervezni.



A munkához való jogot erősíteni kell. Ide sorolható például a felmondás indoklása; a
felmondási idő alatti munkavégzés alól történő felmentés; a védett kor és állapot szélesebb értelmezése; az első munkahely védelme; a más, esetleg alacsonyabb bérű
munkakör felajánlásának szabálya.



Fontos az intézményes érdekvédelem biztosítása (szakszervezet, kamara, üzemi tanács, jogi képviselet révén) a munkajogi aktusokban, ha a munkavállaló erre igényt
tart.

A foglalkoztatási problémák megoldása nem lehet csupán az állam feladata. A foglalkoztatás
bővítésében a főszerep a vállalatoké, és jut feladat a civil szektornak is. Az állam a részvétel
fejében ösztönzést nyújt ezeknek a szervezeteknek, a következő megrendelést pedig a végzett munka eredményességétől teszi függővé. Fontosnak tartjuk a szakmai kamarák, tudományos műhelyek, az oktatási szféra és a szakszervezetek gyakorlati részvételét a folyamatban a munkaerő piaci prognózisoktól a konkrét kivitelezésig.

4. A mást és másként szolgáltató állam megszervezése
Az állam szolgáltató, szabályozó, fejlesztő funkcióinak lényege a differenciálás, az alkalmazkodóképesség, valamint az átlátható szabályok és a belátható, tervezhető időkeretekre szóló intézkedések ösztönzése. Kiemelten fontos, hogy az állam fokozatosan
elmozduljon a bázisalapú finanszírozástól, és költség-haszon alapon tervezze meg az állami
szolgáltatások költségvetésének alapját. Ehhez fokozatosan fel kell mérni az állami szolgáltatások költségeit és – nemzetközi indikátorok alapján – hasznosságuk elvárható mértékét.
Ehhez takarékos államszervezetre van szükség.
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A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy az információs társadalom
modern, nyitott államszervezetének megteremtését tűzze ki célul. Olyan struktúrában
gondolkodjon, amely a működése során automatikusan gyűjti a szolgáltatások minőségére
vonatkozó adatokat, és a birtokában lévő vagy kerülő adatvagyont automatikusan, rendszerszerűen, könnyen hozzáférhetővé teszi. A fogyasztóvédelem, a vállalkozói etika és a közös
elvek betartása során az állam alapvetően az átláthatóságra, valamint a közösségek részvételére, minősítésére, aktív bevonására építsen.
A József Attila Alapítvány szakértői fontosnak tartják, hogy az állam aktív szerepet vállaljon
tudatformáló programokban, melyek segítik, hogy az állampolgárok jobban értsék a közpénzek elosztásának módját, mértékét, célját. Az adótudatosság növelése kiemelten fontos cél;
ennek megteremtése úgy lehetséges, ha az adózók számára hozzáférhetővé válnak a közköltségek, ha az egyes adózó számára is az állam által biztosított szociális, fejlesztési és
egyéb kiadások hasznosulása.
Az ellátórendszerek üzemeltetésében egyszerre építsen az azonos szolgáltatásminőség
megteremtésének ideájára és a verseny előnyeire. Az egyes ellátórendszerekben általános,
alapszintű, állam által finanszírozott, mindenki számára egyenlően hozzáférhető szolgáltatásokat biztosítson, amelyek kiegyenlítik az egyes emberek közötti esélykülönbségeket. E felett a magánszféra részeként, versenyző struktúrában tegye lehetővé a nem alapszolgáltatásokat.
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II. PROGNÓZIS AZ ÉLETMINŐSÉGRE ÉS A NÖVEKEDÉSRE

Az új, fenntartható, szociális piacgazdaság célja a „jól-lét”, ami a gazdasági fejlődés útján
érhető el, a társadalomban rejlő potenciál felszabadításával és a befektetési klíma gyökeres
javításával. Ehhez kiszámítható gazdaságpolitikára van szükség, amelynek feltétele a világos vízió, a kiszámítható, egyensúlyközpontú költségvetési gazdálkodás, a felelős tartalékképzés és alkalmazkodás a nemzetközi környezet turbulenciáihoz. Olyan társadalmi és gazdasági környezet szükséges, amely az ellátórendszereken keresztül támogatja a növekedést, amely ösztönzi az egyének önmegvalósítását, önálló kezdeményezését. Magyarország
nyitottságánál fogva továbbra is az export dinamikája fogja meghatározni növekedésünket,
ezért kiemelkedően fontos a magyar vállalatok és munkavállalók exportképességének erősítése.
Világos, a valóság ismeretén alapuló célokat kell kitűzni. A József Attila Alapítvány szakértői
összefoglalták azokat a tényezőket, amelyekkel a következő évtizedben számolhat az MSZP
a gazdaságpolitikai tervezés során.

1. A magyar gazdaság külső feltételei 2020-ig
A világgazdaság struktúraváltása a szemünk előtt megy végbe. A fejlett gazdaságok következő évtizedét meghatározza a világgazdasági válság, vannak pénzügyi szakaszára adott
monetáris élénkítés miatt előállt államadósság. Ezzel párhuzamosan túlfűtöttségi gondokkal,
inflációval néznek szembe a feltörekvő államok gyorsan növekvő gazdaságai. A feltörekvők
első köre, a BRIC-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína) valamint „második köre”, a
MIST-csoport (Mexikó, Indonézia, Dél-Korea, Törökország) után a befektetők célországai
között pedig olyan szokatlan célpontok is megjelennek, mint Nigéria vagy Dél-kelet Ázsia
fejletlen államai. Ígéretes fejlődés előtt állnak Észak-Afrika demokratizálódó, Európa irányába nyitott országai is. Ebből következően Magyarország Európán kívüli gazdaságdiplomáciáját nem a behódolásnak, hanem az okos manőverezésnek kell jellemeznie. A
világ új növekedési centrumaival értelmes, fenntartható, kölcsönösen előnyös kapcsolatot kell kialakítani. A külképviseleti hálózatot, különösen a külgazdasági képviseleteinket
hozzá kell igazítani a világgazdaságban zajló folyamatokhoz.
Az új globális környezet előre láthatóan turbulensebb és bizonytalanabb lesz a következő
évtizedben. Az eddigi stabil pontok – a dollár tartalékvaluta szerepe, a fejlett világ stabil fogyasztása, a harmadik világba kiszervezett termelés és ottani alacsony életszínvonal – megkérdőjeleződnek. Az egyes államoknak biztonságot és mérethatékonyságot jelentő szövetségi rendszerekben, okos, kölcsönösen előnyös globális, illetve bilaterális kooperációkban és
belső tartalékok ésszerű, anticiklikus felhalmozásával kell manőverezniük.
Az Európai Uniót az elmúlt évtizedben felszínesen kezelt problémák sokasága feszítette. Az
unió lassú léptekkel haladt a nemzetállami döntéshozás átalakításában, az európai koordináció intézményeinek megteremtésében, ha bárhol akadályba ütközött, akkor inkább tovább
lépett. Létrejött ugyan a monetáris unió, de nem támasztotta meg egységes gazdaságpolitika. Most megoldatlan problémák a válságkezelés generálta adósságokkal egyszerre zúdultak a térség nyakába.
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A válság utáni időszakban csökken az európai térség befolyása a világgazdaság egészére.
Nem fog eljelentéktelenedni vagy örökös válságba kerülni. A „globális regionalizmus” megerősödésével egyetlen régió sem lesz már olyan meghatározó a világgazdaság szempontjából, mint az euro-atlanti térség volt a felvilágosodástól mostanáig. Ugyanakkor Európa és
Észak-Amerika életszínvonala jó esetben is csak lényegében stagnálni fog a következő
években. A megakadályozhatatlan globális összekötöttségnek pedig szükségszerű következménye a globális konvergencia.
A válság hatására 2011-ben Európa válaszúthoz érkezett: vagy felbontja a megkezdett integrációt és visszafordul, vagy továbblép az integrációban és elkezdi az egységes gazdaságpolitika kialakítását, a nemzeti döntések kontrolljának érvényesítését. A kis és közepes államok
szervezetlen szövetségének nincs érdemi növekedési lehetősége, még akkor sem, ha kultúrájuk közös. Az Európai Unió ezért a korábbiaktól határozottabban indult az integráció,
az 500 milliós európai térség megteremtésének irányába. A József Attila Alapítvány
szakértői ennek az iránynak a követését, támogatását ajánlják az MSZP-nek.
Az Európai Unió többsebességűvé válik: elválnak a gyors és mély integrációban érdekelt
(föderatív), illetve a puha integráció talaján maradó országok. Magyarország valószínűleg
dönthet abban, hova tartozzon. Európa jövője a tudás, a kutatás-fejlesztés, a magas hozzáadott értékű, összetett ismereteket igénylő termelés – így a miénk is. Magyarország növekedését jelentős részben az export, exportunkat az európai piac felvevőképessége határozza
meg, érdekünk tehát az integráció elmélyítése. A József Attila Alapítvány azt ajánlja az
MSZP számára, hogy legyen elkötelezett Európai Unió erősítése mellett, hiszen érdekeink többsége az integráció elmélyítését kívánja.
A mai előrejelzések 2020-ig csak évi 1,5% körülire teszik az Európai Unió GDP növekedését,
amit az új közös (illetve nemzeti) programokkal, reformokkal igyekeznek némileg megemelni.
Egy évi 2% körüli átlagnövekedés tehát már kedvező környezetnek tekinthető. Számunkra
kitüntetett szerepe van Németország, illetve a mi régiónk országai fejlődésének; mindkét
esetben némileg kedvezőbb a várható GDP emelkedés. További esélyt jelenthetnek az Európai Unión kívüli exportpiacok (főleg Kína és Oroszország). A külpiaci húzó hatás azonban
a 2011-esnél mindenképpen mérsékeltebb lesz. Ráadásul a lehetőségek kihasználását – a
folyamatban levő autóipari fejlesztések után – egyre inkább veszélyeztetheti a hazai vállalati
beruházások alacsony szintje.

2. A magyar gazdaság belső feltételei 2020-ig
A következő évtizedben a magyar adósságkezelés legnagyobb kihívása elsősorban az éves
hiány és a strukturális hiány kezelése, másodsorban az államadósság-pálya menedzselése
lesz. Az államadósság lefaragását a József Attila Alapítvány szakértői fontos célnak
tekintik, azonban ettől is jelentősebb szempont az éves hiány 3% alatt tartása, a strukturális egyenleg javítása és az államadósság-finanszírozás külföldi kitettségének mérséklése. Az államadósság mértékének belátható és elérhető szintjét a GDP 60%-a alatt érdemes meghúzni. A fontos fejlesztési programok forrásigényei miatt a további adósságcsökkentéssel csak fontolva érdemes haladni: lehetővé téve a beruházási kiadásoknál semmiképpen nem magasabb (de 3%-nál érzékelhetően kisebb) éves államháztartási hiányok kialakulását. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a szokásost messze meghaladó finanszírozási
tartalék felépítésének az esetleges pénzpiaci turbulenciák kezelésére. Ebben a nemzetközi
pénzügyi közösségre is érdemes számítani, ezért ajánlják az MSZP-nek az Európai Monetáris Alap támogatását, valamint, hogy kiemelten kezelje a megfelelő gazdaságdiplomáciai
kapcsolatot a nemzetközi pénzügyi közösséggel.
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A József Attila Alapítvány szakértői szerint a magyar gazdaság potenciális növekedési szintje 2014-től évi 1,5-2% között lehet, ezt a belső erőforrások felszabadításával, megalapozottabb gazdaságpolitikával 1-1,5%-kal lehet emelni. A József Attila Alapítvány szakértői azt
ajánlják az MSZP-nek, hogy a 2020-ig tartó időszakban 3-4% közötti éves GDP emelkedést vegyen alapul, amennyiben újabb globális gazdasági válságra nem kerül sor.
A József Attila Alapítvány szakértői javasolják az MSZP-nek, hogy támogassa az
eurozónához való csatlakozás feltételeinek teljesítését, és a következő kormányzati
időszakban történő euró-csatlakozást, ha sikerül addigra konszolidálni a zóna működését.
Az üzleti klímát egyértelműen javítja, a befektetéseket ösztönzi, az üzleti szektor és a költségvetés kamatkiadásait csökkenti és a hiteladósok terheit mérsékli, ha Magyarország a
következő kormányzati időszak elején belép az ERM-2 rendszerbe. Egy reális, de ambiciózus euró-csatlakozási program horgonyként funkcionálna mind az infláció, mind az árfolyam
terén, ez jelentősen mérsékelheti a svájci frankban (euróban, forintban) eladósodottak terheit
is, ami a fogyasztás lassú emelkedését is elősegítené.
A 2014-2020-as új uniós pénzügyi perspektíva keretében olyan magyar programok előkészítésére és végrehajtására van szükség, amelyek kiemelten segítik a versenyképesség javítását és a tartós, valódi munkahelyteremtést. Várhatóan nem emelkedik már érdemben a a
beáramló uniós pénzforrások nagysága, de szerkezetük változtatása, a kedvezőbb felhasználás, mégis növekedést dinamizáló eszköz lehet.
Mivel az export dinamizálása sok bizonytalanságot tartalmaz, a lakossági fogyasztás növekedése pedig a lakossági adósság miatt gyenge, ezért a József Attila Alapítvány szakértői
azt ajánlják az MSZP-nek, hogy alapvetően a vállalkozói beruházásokra alapozott növekedést támogasson. Nem széttagolt látszatintézkedésekre, nem marketingközpontú fejlesztési programokra, hanem a magyar gazdaság adottságaira alapuló kapacitások kialakítására van szükség.
A József Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy a felsorolt strukturális jellemzők mellett
a következő stratégiát képviselje:
Fenntartható fejlődési pálya stratégiája

Elfogadható értékek
Évi 0-3%

Infláció, vásárlóerő vagy pénz értékvesztés üteme
A hazai nemzeti termék felhalmozási (beruházási, új értéket létrehozó) hányada

Évi 20-25 %
Évi 0-3%

Lakossági reáljövedelem növekedés
Foglalkoztatás mértéke (a 18-65 éves korú lakosság egészére)
Állami közvetlen (nem infrastrukturális) gazdasági beavatkozás a költségvetéshez mérten

65% és felette
2-3%

Maximum 35%

Adó, jövedelemközpontosítás a GDP-hez mérten

Az elmúlt évtizedekben történelmi léptékű változások indultak el a környezetünkkel kapcsolatban. Világossá vált, hogy a technika – szükségszerű és alapvetően kívánatos – fejlődése
átfogó veszélyekkel jár együtt. Másfelől általános igénnyé vált a környezet védelme. Nemcsak a természettel való kapcsolatunk jelenik meg önálló értékként, hanem új értelmet nyernek alapvető politikai értékeink is.
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Elutasítjuk az egyenlőtlenséget; s eközben tudjuk, hogy a társadalmi hátrányokhoz gyakran
kapcsolódik a környezeti kiszolgáltatottság. Hiszen a szegények nem tudnak elköltözni,
ugyanakkor sokszor a pénzügyileg nehéz helyzetű települések fogadják be a szennyező
technológiákat. Szolidárisak vagyunk mindazokkal, akiket környezeti ártalmak sújtanak, s
eközben tudjuk, közülük sokaknak még arra sincs lehetőségük, hogy szóljanak.
A környezetvédelmi indíttatású korlátozások mellett – és sokszor azok helyett – azonban
kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi tudatformálásra, a környezettudatos életvitel
össztársadalmi előnyeinek megismertetésére. Valódi, hosszú távon eredményes környezetvédelem sokkal inkább fakad egyéni, szemléletváltásból következő meggyőződésből, mint
pusztán a kiskapuk keresését előrevetítő korlátozásokból. Ez alapján viselünk felelősséget a
– tágabb értelemben a teljes élővilágot is magában foglaló – jövő nemzedékek iránt.
A környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi értékek egyaránt befolyásolják a makrogazdasági mozgásteret. Ezek érvényesítése a kormányzás társadalmi felelőssége, az új, fenntartható, szociális piacgazdaság jellemzője. A József Attila Alapítvány szakértői azt javasolják,
hogy az MSZP összhangban gazdaságpolitikai törekvéseivel a következő társadalmi stratégiát képviselje az új, fenntartható szociális piacgazdaság megvalósítása érdekében:
A gazdaság és a társadalom kiegyensúlyozottságát szolgáló stratégia

Strukturális jellemzők

Ökológiai lábnyom

Tartósan csökkenő, perspektivikusan 1 alatti érték

Foglalkoztatási szerkezet végzettségek szerint

Összehangolni a képzési szerkezettel

Közoktatási ráfordítások

Az alapszintet teljes egészében a költségvetés fedezze

Közegészségügyi ráfordítások

Az alapszintet teljes egészében a költségvetés fedezze

Szociálpolitikai ráfordítások

Az alapszintet teljes egészében a költségvetés fedezze

Nyugdíjszolgáltatás

Az alapszintet teljes egészében az erre szolgáló alap fedezze

Közlekedés

Minden település naponta többször is elérhető legyen

Települési szerkezet

Nemzeti értékként kezelendőek a hátrányos helyzetű települések, térségek

Szegénység

Központi források pozitív diszkrimináció eszközeivel a gyermek és mélyszegénység kezelésére
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III. HATÉKONY GAZDASÁGPOLITIKA ÉRDEKÉBEN

A József Attila Alapítvány szakértői szerint az új, fenntartható, szociális piacgazdaság megvalósítása érdekében új megközelítésre van szükség a konkrét gazdaság- és társadalompolitikákban, és fontos az is, hogy az MSZP ellenzékben, az aktuális kérdésekben is ezeket
figyelembe véve alakítsa ki álláspontját. Ennek érdekében a József Attila Alapítvány a következő konkrét javaslatokat dolgozta ki:

1. Innovatív gazdaságot!
Magyarország fenntartható fejlődésének előmozdításához, biztonsági és védelmi képességeinek fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a társadalom és a gazdaság a tudáson és az
innováción alapuló fejlődési pályára álljon. Ehhez nélkülözhetetlen az innovációt ösztönző
környezet kialakítása.
A Fidesz-KDNP kormány azt célozta meg, hogy a K+F ráfordítások mértéke érje el a GDP
1,5%-át 2015-ig, és 1,8%-át 2020-ig, úgy, hogy a vállalati ráfordítások aránya tovább növekedjen. Ezzel szemben csökkentette a támogatásokat, és vállalati ösztönzőket, így a nemzeti
K+F ráfordítás a GDP 0,9%-ára és ezen belül a vállalati részarány 49%-ra csökkent. Ezzel
felerősítette Magyarország hátrányát. Láthatóan figyelmen kívül hagyja a 2007-ben elfogadott tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiát, így a hazai innovációs rendszer
csökkenő hatékonyságot mutat. Az ígéretek közül csak a természettudományos és műszaki
szakemberek számának növelését vállalja a jövőben.
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy az innováció politikája jól érthető és
vonzó legyen a különböző tanultságú, felkészültségű, lakhelyű, társadalmi helyzetű emberek
számára is. És főleg, megvalósítható legyen, sőt annak is látsszék. Mutasson rá, hogy csakis
eladható, versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal, magas szintű hozzáadott értékkel
lehet olyan nagyságú nemzeti terméket előállítani, amiből a társadalmi és szociális feladatok
megoldhatók.
A József Attila Alapítvány javasolja, hogy az MSZP innováció-politika stratégiai céljai a következők legyenek:


a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységének erősítése,



a teljesítmény és a verseny elvén működő tudáspiac kialakítása,



nemzetközileg is elismert kutató-fejlesztő és innovációs központok, kutatóegyetemek
kialakítása, fenntartása,



a társadalmi innováció szakértői hátterének biztosítása,



a K+F ráfordítás dinamikus emelése úgy, hogy 2020-ra érje el a GDP 3%-át, elsősorban a vállalati ráfordítások ösztönzése révén.
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Az innováció-politika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében biztosítani kell az állam
partnerségi együttműködését a magánszféra szereplőivel. Ennek alapja a gazdaság szereplőinek véleményén alapuló stabil szabályozási feltételrendszer kialakítása. Biztosítani kell a
hazai kutatóhálózatnak az európai kutatási infrastruktúrába történő harmonikus illeszkedését, elő kell segíteni a nemzetközi technológia- és tudástranszfert, valamint a mobilitást.
Szükséges a klaszteresedés előmozdítása, az ipari, tudományos, technológiai, logisztikai
parkok fokozott bekapcsolása a fejlesztési programokba. Ezen az úton a kis és középvállalatok innováció-orientált fejlesztése terén is előbbre lehet lépni, és így a fenntartható növekedés széles gazdasági háttere építhető ki. Hatékonyan kell működtetni az innovációs folyamatokat alátámasztó alrendszereket, mint a szabadalmi és szerzői jogi rendszer; szabványosítás; a minőségbiztosítás; a biztonságtechnikák, védelmek; a környezetgazdálkodás; a kommunikációs rendszerek/hálózatok (internet, belső hálózatok); az ismeretterjesztés, a tudományos (műszaki) felvilágosítás.
A József Attila Alapítvány szakértői szerint az államnak elsődleges feladata, hogy a
műszaki, és természettudományos kutatások támogatásával elősegítse, az eredmények gyors és hatékony alkalmazását, és ezek felhasználását a gazdaságban. A gazdaság versenyképességének erősítése érdekében:


végeztessen folyamatosan, meghatározott időnként kiadandó szakértői előrejelzéseket („technology assessments”), majd ezek alapján – a civilszféra szakértőit bevonva
– dolgozzon ki innovációs stratégiát rövid és középtávra;



a stratégia alapján készítsen végrehajtási terveket, indítson pályázatokat, amelyekhez – elfogulatlan szakemberekből álló – bírálókat kérjen fel nemzetközi részvétellel;



az elvégzett munkákat hasonló grémiumokkal értékelje.

A közvetett támogatások között kiemelendőek az adó- és kamattámogatások és hitelgaranciák, valamint a konzorciális együttműködések kiemelt kezelése. Kiemelt feladat az oktatás,
a képzés és továbbképzés (élethosszig tartó tanulás), a felvilágosítás folyamatos támogatása. Fontos, és megvitatandó kérdés – mert pro és kontra érvek egyaránt léteznek –, szükséges-e államilag elfogadott prioritások rendszere, tehát annak rögzítése, hogy milyen kutatási
trendek kapjanak elsőséget. (Ilyeneknek számít jelenleg a nanotechnológia, az IT, a környezetgazdálkodás, az élelmiszerbiztonság.) A József Attila Alapítvány szerint kellenek kiemelések a „technology assessmentekkel” alátámasztott innovációs stratégiákban, folyamatosan
korrigálva.
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy támogassa az oktatás és a gazdasági növekedés számára is döntő jelentőségű alapkutatásokat, és érdemi módon erősítse az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok szerepét. A felderítő (alap-; elméleti) kutatásokban ugyanakkor teret kell adni – meghatározott százalékban – az előre nem látható ötleteknek. Ezek kezdetben viszonylag kis pénzt igényelnek, de ha megvalósulnak, rendkívül
nagy hasznot hozhatnak. Azt ajánljuk, hogy az államilag támogatott fejlesztések eredményeit
lehetőleg Magyarországon működő vállalatoknál kell hasznosítani, és csak második körben
külföldön működő vállalatnál. Ez esetben nem a tulajdonlás hovatartozása számít, hanem
az, hogy Magyarországon működjék az adott vállalat, a hazai munkahelyek érdekében.
Mindehhez szükség van az Innovációs Alapra, de felülvizsgálva annak működését. A József
Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy a feladatok tényleges és hatékony megvalósításához biztosítson az innovációnak magas szintű kormányzati képviseletet, továbbá dolgozzon ki és kezdeményezzen átfogó programokat azért, hogy a tudásalapú gazdaság ne csupán az EU által megfogalmazott célkitűzés, hanem valóság legyen hazánkban.
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2. Fordulat a zöldgazdaság felé
A József Attila Alapítvány szakértői határozott fordulatot javasolnak az MSZP-nek a gazdasági, szociális és környezeti biztonság érdekében. Felismerve azt, hogy az utóbbi időszakban a környezetvédelem nem egyszerűen korlátot szab a környezetre, egészségre káros
folyamatoknak – hanem számos ágazatban irányt is ad a fenntartható fejlődés felé.
Javasoljuk az MSZP-nek, képviselje ezt az új irányt: átfogóan a gazdaságpolitikában (mint az
adó-pénzügyek és foglalkoztatás), valamint egyes szakterületeken is (legfőként energetikában, a közlekedés és a hulladékgazdálkodás terén). A válságok tapasztalata alapján az adórendszerben a javak és teljesítmények adóztatása helyett egyre inkább a káros, veszélyeztető folyamatok adóterhelését kell növelni. Ez teret nyit a munkát terhelő elvonások csökkentésének, így érhető el érdemi előrelépés – alapvető célunk – a foglalkoztatás növelése érdekében is.
Lassan kinőjük a világunkat
A fenntarthatóság már aktuális feladat, mert a gazdasági növekedés jó ideje kezdi kinőni a
Földet. Az ózonréteg károsodása negyedszázada még megoldható volt – világgazdasági
méretekben nézve – jelentéktelen költségek árán. Az akkori nemzetközi összefogás biztató
példa arra, hogy az emberiség képes a globális problémák megoldására. Az elmúlt egy-két
évtizedben a „növekedés határai” viszont immár effektív korláttá váltak, az energia kapcsán
két irányban is: a nyersanyagoknál és a kibocsátásoknál. A közlekedés is kezdi kinőni a világunkat (egyes nagyvárosokban, agglomerációkban), és ugyancsak korlátokba ütközünk a
területhasználatok és a vízgazdálkodás néhány területén.
Az energiatermeléssel kibocsátott szén-dioxid jól kimutatható változást okoz az éghajlati
rendszerekben. A korábbi szakmai viták után ma már a széles közvélemény számára is elfogadott követelmény, hogy az országok tegyenek érdemi intézkedéseket. Korlátossá vált az
energiahordozók kínálata is: a könnyebben hozzáférhető kőolaj, földgáz kitermelése már
nem követi a kereslet ugrásszerű növekedését. Mindez már évekkel ezelőtt példátlan áremelkedést okozott (amit csak átmenetileg enyhít napjaink nagy gazdasági válsága). Ezt
tetézik a kibocsátás szabályozásából adódó kvóta-költségek. Az atomenergia szélesebb körű alkalmazását a biztonsági megfontolások kérdőjelezik meg, illetve jelentős költségnövekedést vetítenek előre. De az ár csak az egyik gond. Az energiaforrások biztosítása – különösen Magyarország számára – komoly biztonságpolitikai probléma is.
Hazánkban is változik a zöld ügyek helyzete, megítélése
A globális környezeti korlátok Magyarország gazdasági pályájának módosítását követeli
meg, de emellett megoldásra várnak mindazok a helyi, regionális ügyek, amelyekkel a környezetvédelem eddig is foglalkozott. A globális és helyi problémák megoldására már korábban megfogalmazták a fenntartható fejlődés politikáját; amely egyszerre jelent felelős kormányzást az emberiség hosszú távú érdekében, és az emberek életminőségének konkrét
javítását. De szervesen kapcsolódik értékeinkhez is. Tudjuk, hogy a társadalmi hátrányokhoz
gyakran kapcsolódik környezeti kiszolgáltatottság. Nemcsak e hátrányokat elszenvedőkkel
kell szolidárisnak lennünk, hanem tágabban, a jövő nemzedékekkel. A szabadság és demokrácia pedig azért is fontos, mert a környezetvédelem súlyát a társadalmi támogatottság, az
érintettek föllépése adja meg.
A környezeti értékek már közvetlenül is megjelentek a társadalomban: életünk jelentős területein, az emberek önként, saját döntésük alapján tevékenykednek a fenntarthatóság szellemében. A hulladékok szelektív gyűjtésében az állami szabályozás és a szolgáltatók csak a
kereteket biztosítják, maga a gyűjtés az emberek önkéntes közreműködésével történik. A
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korábbi vélekedésekkel ellentétben a közreműködési szándék jobb, mint a tevékenység szabályozási-technikai keretei. Hasonlóan kedvező folyamat tapasztalható a kerékpározás kapcsán, amely nem egyszerűen közlekedési forma: hanem egy egészséges és környezetbarát
életszemléletet tükröz, amit a kerékpáros mozgalom tudatosan vállal, s ezt rendszeresen
demonstrálják a kerékpározók a Critical Mass rendezvényeken.
A Fidesz-KDNP másfél éves kormányzása után már látható, hogy fontos feladat lesz a környezetvédelem intézményrendszerében okozott károk helyreállítása is. A környezetvédelem
állami pozíciói jelenleg rendkívül meggyöngültek. Az Orbán-kormány megszüntette az önálló
környezetvédelmi minisztériumot, amely már a rendszerváltás előtt létrejött, legújabban a
vízügyi igazgatóságok is a BM-hez kerültek (a közmunka logikáján!). Idén soha nem látott
(több mint 40%-os) megszorítások történtek a környezetügyi igazgatásban, s jövőre további
negyedével csökken a finanszírozás. Az alkotmányozással lényegében megszűnt az önálló
környezetvédelmi ombudsman tisztsége. A civil szféra finanszírozása leszűkült, és kormányzati ellenőrzés alá került.
Meg kell erősíteni az állam szerepvállalását és civil hátországot
A József Attila Alapítvány szakértői kiemelt célként javasolják az MSZP-nek a környezetvédelem állami ellenőrzésének újbóli megerősítését, valamint társadalmi, civil hátterének helyreállítását. Az MSZP abból induljon ki, hogy a környezetvédelmi intézkedések
költségei országos szinten, néhány éves távlatban többszörösen megtérülnek, így nem kiadásnak tekinthetők, hanem a jövőnk érdekében tett beruházásnak.
A környezetvédelemnek a társadalmi szinten meglévő előnyeit megjelenítik, érzékelhetővé
teszik a gazdálkodó szervezetek és a magánszemélyek számára a gondosan kialakított előírások és környezeti adók. A rövidtávon fennálló ellentétek jelentősen mérsékelhetők olyan
szabályozási megoldásokkal, amelyek a kívánt hatást minél kisebb elvonással, korlátozással
váltják ki. Olyan szabályozásokat javaslunk, amelyek építenek a jogkövetésre, és ha a követelményeket előre rögzítve, fokozatosan vezetik be, akkor a gazdálkodók előre alkalmazkodhatnak hozzájuk.
Új támogatási programok kellenek
Az előrelátó kormányzás kiaknáz minden olyan lehetőséget, ahol egyszerre érhető el környezeti és másfajta nyereség (angol szóhasználattal „win-win” ügyek). Ilyen lehetőségek
nagy számban adódnak az energia-felhasználásnál. Közismert példaként említhető erre a
lakások energiatakarékos felújítása, korszerű fényforrások vagy energiatakarékos elektromos-elektronikai eszközök alkalmazása. Ezekkel az energia-felhasználásban igen nagyarányú – gyakran 50%-os vagy annál is nagyobb – megtakarítás érhető el, miközben a lakossági
rezsi költségek csökkennek. Jelentőségüket mutatja, hogy például az épületek fűtése és hűtése mintegy harmadát teszi ki a teljes energia-felhasználásnak.
A korábbi években érzékelhető kormányzati lépések történtek ezen a téren (a panelfelújítások például évente a lakásállomány mintegy egy százalékát érintették). Annál nagyobb csalódást okozott, hogy ez a program is áldozatul esett – a „nem is létező” – megszorításoknak.
Súlyossá teszi a kormányzat mulasztását, hogy a korábbi kvótaértékesítések bevételét sem
használja föl erre a célra.
Eddig az állam alapvetően támogatásokkal segítette elő az ilyen „duplán nyereséges” ügyek
megvalósulását. Ugyanakkor ez a támogatás-igény egyben korlátozta is a programok kiterjedtségét. A József Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy a már működő példák
alapján alakítson ki olyan konstrukciókat, amelyekben az állam kisebb támogatási
aránnyal (adott esetben nélküle) jár el. Bevonhatók ugyanis pénzintézetek a hosszú távú
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finanszírozásba úgy, hogy az állam inkább végső garanciavállalóként jelenik meg. Megoldást
jelent az is, ha az állami-önkormányzati szervek (vagy általuk megbízott intézmények) alapvetően szakmai-szervezési feladatokat látnának el, amely gyakran fontosabb a sikerhez,
mint a pénzügyi támogatás.
Vannak olyan „másodlagosan nyereséges” tevékenységek is, amelyek a környezeti haszon
mellett más előnyökkel járnak: nem gazdasági haszonnal, mint az előbbiekben, hanem foglalkoztatási vagy térségi előnyökkel. Ilyennek tekinthetők a korábbi közmunkaprogramok is,
például az erdőtelepítés- és gondozás, és a parlagfű-mentesítés. Hasonlóan fontosak lehetnek egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek is (például elektromos hulladékok szétszerelése). Az ilyen „másodlagosan nyereséges” tevékenységek többnyire költségvetési forrást
igényelnek, ezért alkalmazásuk körét gondosan kell mérlegelni.
A szennyező fizet
A József Attila Alapítvány szakértői azt ajánlják az MSZP-nek, hogy képviselje a környezeti
károknak megfelelő „szennyező fizet” elvet, amely nemcsak társadalmilag igazságos, hanem
biztosítja a gazdaság hatékonyabb működést is, sőt elvileg az erőforrások optimális használatát. Következetes érvényesítése esetén ennek mértéke jóval meghaladná például a társasági adóét. Hogy mely adóalapok vonhatók be, az a fenntarthatóság elve alapján választható
meg, az elmúlt évek válságai (a fenntarthatatlan folyamatok tapasztalatai) alapján. Az ökoadó konkrét formájáról hatástanulmányok és egyeztetések után célszerű dönteni, mert érinti
az energetikát, közlekedést, bányászatot és a mezőgazdaságot is. Megfontolandó adókedvezmény bevezetése a környezetbarát megoldások támogatása érdekében. Formálisan nem
adó, de hasonló jellegű költségvetési bevétel a kvóták egy részének értékesítése. A sokat
emlegetett „dugódíjnak” is, azaz alapvető célja, hogy ösztönözzön, hogy visszatartsa az autósokat a városközpontba való behajtástól. Elfogadtatását segíti, ha a befolyt összeget viszszaforgatják közlekedési célokra, és ha bevezetését megelőzi a közösségi közlekedés versenyképessé tétele, a parkolási feltételek biztosítása (a P+R rendszer kiterjesztése).
Küzdelem a hagyományos szennyezések ellen
A megoldásra váró környezeti problémák közé tartoznak a hagyományos, nagy szennyezések:


Az ipari légszennyezés vagy a tisztítatlan szennyvíz kibocsátása visszaszorult. Hozzájárultak ehhez a nemzetközi egyezmények, valamint uniós előírások és támogatások – de része volt ebben a hagyományos ipar leépülésének is. A környezet terhelése
ezzel együtt is magasabb, mint amit a fenntarthatóság megkövetelne.



Az ipari szennyezés mérséklődése mellett mind jelentősebb a közúti közlekedés környezetterhelő szerepe. Egyes esetekben – robogók, motorkerékpárok miatt – a légszennyezés és zajterhelés is ugrásszerűen nő.



A csatornázás-szennyvíztisztítás célkitűzéseit veszélyezteti a tervezettnél magasabb
költségszint, és az uniós pénzek lehívásában elkövetett hibák.



A lakossági hulladékok terén a kormányzat a termékdíj törvény ötletszerű módosításával – a rendszerek jobb ellenőrzése helyett – azok államosítását rendelte el, ami
teljes bizonytalanságot eredményezett (az új rendszernek még a működési elvei sem
ismertek).
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A hagyományos szennyezések közül utolsóként került az érdeklődés előterébe az elhagyott lerakók, a szennyezett talaj ügye az elmúlt két évtizedben. A korábban megkezdődött kármentesítések azonban szinte leálltak.



A közműves ivóvízhez jutás szinte teljes körű. Ugyanakkor még minden negyedik
ember ivóvize nem felel meg az uniós egészségi követelményeknek (az arzén- és a
nitrát tartalom miatt).

A természeti erőforrások (víz, termőföld, erdő, ásványkincsek stb.) állapotánál is összetett a
kép. A felhasználás korábbi növekedése mérséklődött vagy megállt, előtérbe került a megőrzés feladata is. Ezt azonban befolyásolják, akadályozzák az adott erőforrást felhasználó
ágazatok. A fenntartható fejlődés elve nemcsak korlátot szab a tevékenységeknek, hanem
kijelöli a kívánatos irányokat is. A József Attila Alapítvány szakértői javasolják, hogy már a
fejlesztési döntéseknél érvényesüljenek a környezeti prioritások.


A mező- és erdőgazdálkodás, s más területhasználatok (például beépítés) jó ideje elérték azt a mértéket, ami veszélyezteti fajok fennmaradását, az élővilág sokféleségét.
Részben már megvalósult a természetes és természet közeli területek használatának
korlátozása, még további feladat átfogó ökológiai hálózat kialakítása. A természeti értékek védelme érdekében egyformán szigorú követelményeket és azonos támogatást
kell alkalmazni minden gazdálkodási forma esetében.



A vízhasználat alacsonyabb szintje mellett is komoly térségi problémák jelentkeznek,
legsúlyosabb a Duna–Tisza-közi homokhátságon talajvízszintjének süllyedése. Az
árvízvédelem fejlesztésének fő iránya – az éghajlat változása miatt is – egyre inkább
a vizek visszatartása a mind gyakoribb aszályos időszakokra (öntözés, hajózás, éghajlat-védelem, de részben az ivóvíz-ellátás és pihenési cél érdekében is.) A Vásárhelyi-terv végrehajtása lelassult, és az új szemléletmód ellenére kimaradtak belőle a
tájgazdálkodási elemek.



Nagy tavaink ökológiai állapota jó, a folyóké is érdemben javul: ma még nem kellően
felismert lehetőség ennek hasznosítása életminőségünk érdekében. Ugyanakkor
számos vízfolyás és tó állapota nem kielégítő, ezek érdekében is szükséges a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósítása.



A felszín alatti vizek minőségének védelmére szigorú szabályok születtek. A korábbi
szennyező források miatt azonban az elszennyeződés folyamata számos helyen előrehalad. A vízbázis-védelmi program pedig még döntően csak a teendők fölmérésénél tart.



A jelenlegi és korábbi bányászati tevékenység miatt számos tájseb éktelenkedik.
Egyes tőzegbányák környezetet (lápokat) károsító működése jól mutatja, hogy a környezet- és természetvédelmi hatóságok kiszolgáltatottsága komoly veszélyt jelent
természeti értékeinkre.

A lakóhelyek védelme elengedhetetlen
A szennyezések elkerülése önmagában nem elegendő ahhoz, hogy településeink kellemes
lakókörnyezetet biztosítsanak. A jogi eszközök csak akkor segítik elő a lakóhely védelmét,
ha folyamatosan erős társadalmi elvárással és döntéshozói következetességgel is párosulnak. Megoldást jelent a környezettudatos magatartási minták társadalmi tudatformálás útján
történő terjesztése. A környezet védelmét szolgáló településüzemeltetési feladatok (szemét,
szennyvíz) költségeinek jelentős részét ma már a lakosság viseli, így joggal várja el a színvonalas és hatékony szolgáltatást.
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3. A fejlesztést ösztönző államot!
A József Attila Alapítvány ajánlja, hogy az MSZP a fejlesztéspolitikában is fő céljának az új,
fenntartható, szociális piacgazdaságot tekintse. A tartós növekedést – és nem egyszeri, elszigetelt fejlesztéseket – eredményező fejlesztéspolitika versenyképességre koncentrál,
amelyet támogat a szakpolitikák versenyképességi megközelítésű koherens rendszere. A
versenyképesség növelése egyszersmind a „jól-lét” növelését is célozza: a fejlesztések a
felelős üzleti működés keretei között valósuljanak meg.
A fejlesztési források döntő része az Európai Uniótól származik, így célszerű a fejlesztéspolitikát az uniós szempontokkal összehangoltan előkészíteni. A gazdasági környezet versenyképessége esetén egyébként az uniós források hasonló mértékű külföldi és hazai tőkebefektetést is generálhatnak. A források igénybevételét alapos előkészítő munkát követően, az
egyes szakpolitikákkal összehangolva célszerű végezni. Ennek érdekében időben fel kell
készülni az unió 2014-2020-as költségvetési időszakot meghatározó közösségi szabályozási
környezetre.
A következő években az Európai Unióban meghatározó lesz a 2014-2020. időszakra vonatkozó közösségi költségvetési keret vitája. A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZPnek, hogy a vitában a változó körülményeket és a partnerek álláspontját figyelembe
véve, Magyarország tárgyalási pozícióit új fejlesztési alternatívákat, pontos és sokváltozós számításokat tartalmazó javaslatokkal támassza alá. Miközben a kohéziós és az
agrárpolitika fő elemeinek, illetve a nettó kedvezményezett helyzet megőrzése változatlanul
magyar érdek, tárgyalási törekvéseinkben növekvő súllyal kell szerepelnie a modernizáció,
az európai integráció és versenyképesség minőségi elemeinek, így a fenntartható fejlődés,
az innováció, a társadalmi kohézió és a munkahelyteremtés szempontjainak.
A fejlesztési források felhasználásának optimális gazdaságföldrajzi keretei a régiók. Összhangban a szubszidiaritás elvével, a fejlesztéspolitika realizálása során lényegesen nagyobb
szerepet kell biztosítani a régiók szintjének, míg a központi kormányzatnak inkább a stratégiai tervezésre és háttértámogatás nyújtására kellene visszavonulnia. Ennek alapfeltételeként azonban elsőként nagyfokú regionalizációt kell megvalósítani. Magyarországon – bár
formálisan kialakításra került – érdemi szereppel mindezidáig csekély mértékben rendelkezik
az igazgatási rendszer regionális szintje. Ez egyszerre jelent decentralizációt (a központi
költségvetésből) és centralizációt (az egyes települési önkormányzatokból), amelynek eredményeként a kistérségek és a régiók valódi gazdasági-pénzügyi döntési központokká válnak.
Mindezek által a valódi helyi problémák megoldása kerül előtérbe, a regionális döntésekben
jobban érvényesül a hatékonyság és a felelősség.
Ennek érdekében elengedhetetlenül szükséges:


a kistérségek és a régiók tényleges mozgásterét rögzítő törvényi szabályozás kialakítása;



a saját bevételi források (adók stb.) feletti szabad rendelkezés biztosítása úgy, hogy
annak teljes felelősségét, kockázatát is a régiók (kistérségek) viselik;



a fejlesztési források egységes decentralizált intézményrendszer keretében való történő felhasználása.

A tudatos fejlesztéspolitikára szükség van azért is, mert a magyar gazdaság lehetőségeit
nem használtuk ki. A József Attila Alapítvány szakértői az alapvető fejlesztéspolitikai
célok – az uniós szempontok és a globális gazdasági trendek – alapján a fejlesztéspolitika
kiemelt kulcsterületeiként javasolják kezelni: a hálózati infrastruktúrák fejlesztését
(ezáltal a gazdasági-társadalmi és területi kohézió erősítését), az oktatási és képzési
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rendszerek modernizációját, a kutatás-fejlesztés és innováció fokozott támogatását, a
foglalkoztatás bővítését valamint a kis- és középvállalkozások erősítését.
A tudatos fejlesztési politika érdekében:


A kohéziós politikának a jelenlegi gyakorlathoz képest jóval szorosabb összefűzését
kell megvalósítani az Európa 2020 célkitűzések alapján.



Az oktatásra és kultúrára fordítható közösségi források felhasználásának elsődleges
szempontja a humántőkébe, oktatási-képzési rendszerek modernizációjába való befektetés legyen. Hasonló jelentőséggel bír a nemzetközi mobilitás támogatása, „best
practice”-ek átadása.



A K+F+I területén az élvonalbeli kutatás és innováció fokozott támogatása élvezzen
prioritást. Az Európa 2020 stratégia értelmében a K+F kiadásokat a GDP 3%-ára kell
növelni 2020-ig. Ezen belül a támogatási rendszerek mellett lényegesen nagyobb
ösztönzőkre van szükség az üzleti alapú kutatás és innováció érdekében.



A munkaerőpiac és szociális rendszerek modernizációja elsődlegesen tagállami felelősség, az unió a reformok érdekében, finanszírozási forrásokat nyújt, valamint szociális partnereket, civil szervezeteket támogat, amelyeket érdemes felhasználni.

A kis- és középvállalkozások növekedése érdekében a források célzott felhasználását viszont támogatná: a vállalkozások növekedését akadályozó piaci hiányosságok (finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés korlátjai) leépítésével, valamint az egységes belső piacból
fakadó előnyök kiaknázására való alkalmasság erősítésével.

4. Az energetika fejlesztése a fenntartható fejlődésért
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy olyan energiapolitikát képviseljen, amely egyszerre képes megteremteni az emberek gazdasági, környezeti és
szociális biztonságát, valamint létrehozza a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit. Továbbra is érvényes az energiapolitika hármas célrendszere: a fenntarthatóság, biztonság és versenyképesség. Ezeket azonban – az elmúlt időszakban jelentősen – megváltozott körülmények között kell érvényesíteni:


A versenyképességnek az egyre erősebb uniós integráció, az egységesülő energiapiacok adnak keretet, ezek elősegítik a biztonságot is.



Az energiabiztonságot ugyanakkor szélsőségesen változó piaci árak mellett, valamint
a forrásokért zajló világpolitikai küzdelmek és regionális konfliktusok közepette kell
fenntartani.



A fenntarthatóság lényegesen szigorúbb követelményt jelent, amióta a környezeti feltételek effektív korláttá váltak az energiaszektornak.

Komoly biztonságpolitikai probléma különösen Magyarország számára az energiához való
hozzájutás is. Az energia átfogó nemzetgazdasági jelentősége miatt egy tartós ellátási krízis
az élet minden területének bénulását okozhatja, amelynek elkerülése stratégiai intézkedéseket igényel.
A József Attila Alapítvány szakértői szerint elsődleges feladat a korábbi döntésmegalapozási eljárások módosítása. Nem alkalmazható a korábbi gazdasági trendek egy-
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szerű kivetítése. Kiindulási pontként kell kezelni az energiafelhasználás korlátait, csökkenteni
kell az emelkedő, időnként hektikus árak, valamint az ellátási válsághelyzetek előfordulását,
illetve azok hatásait.
Ennek két alapvető iránya:


Magyarország fosszilisenergia-szükségletének mérséklése, illetve



az energiarendszer minden irányú rugalmasságának növelése.

A fosszilisenergia-szükséglet mérséklése alapvetően Magyarország energiaigényének mérséklésével és a megújuló energiaforrások bővítésével érhető el (20-25 éves távlatban állandó nagyságú nukleáris villamosenergia-termelés mellett). Mind az energiaigény mérséklésénél, mind a megújulók bővítésénél a cél meghatározása természetesen kompromisszum
eredménye. A fenntarthatóság, illetve az ország számára szükséges energiahordozók biztonságos elérhetősége indokolja az ambiciózus célok kitűzését – ezek viszont egy szint után
egyre nagyobb ráfordításokkal érhetők el. A biztonság–költség közötti döntés a szakpolitikán
túlmutató, sok szempontot egyesítő politikai mérlegelést és döntést igényel.
A kisebb energiafogyasztás elérése ugyanakkor nemcsak kiadással, hanem nemzetgazdasági előnyökkel is jár:


csökken az importigény, és ezzel nő az ország gazdaságpolitikai mozgástere;



a kisebb energiaigényesség várhatóan tartós, sőt egyre erősebb világgazdasági követelmény lesz, így versenyelőnyhöz jut az az ország, amelyik ezt korábban elérte;



a helyesen megválasztott gazdasági eszközök, amelyekkel az energia-felhasználás
csökkentése történik, további kedvező szerkezeti változást idéznek elő.

Magyarország extrém importfüggősége miatt indokolt az uniós felhasználás-csökkentési és
hatékonyságnövelési célok arányos, illetve nagyobb arányú teljesítése. Az ilyen célkitűzéseknél szokott fölmerülni a „szegényebb ország vagyunk, ezért kevesebbet vállalhatunk”
típusú érv. Hosszútávra tekintő energiapolitika nem alapulhat ilyen megfontoláson, hiszen az
energiatakarékosság hosszabb távon gazdaságos: a „szegényebb ország” érv csak átmenetileg, válságos időszakban alkalmazható.
Szükséges ezért ösztönözni az energiafelhasználás hatékonyságának növelését,
amelynek keretében az épületek energiahatékonyság-növelésének (a hőveszteség
csökkentésének) kell prioritást biztosítani. Erre a célra kell fordítani az energetikai célú
költségvetési támogatási források jelentős részét, illetve a CO2 aukcióból származó bevételek döntő hányadát. Ezzel az állam hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez, jelentős megrendelés-állományt és nagyszámú új, valódi munkahelyet teremthet az építőipar
számára, az energia-megtakarítás pedig érdemben hozzájárul a lakosság energiaköltségeinek megfizethetőségéhez.
A lakosság és esetleg a kisvállalkozások egy része számára szükséges rászorultság alapján
a piaci hatások tompítása, a piaci ár ingadozásai hatásainak kisimítása – akár végfelhasználói árszabályozással - az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetősége és a társadalmi szolidaritás jegyében. A rendszerhasználati díjaknak biztosítaniuk kell a fejlesztések
és a fenntartás indokolt költségeinek megtérülését, ugyanakkor a regionálisan (elosztó társaságonként) differenciált mértékű elosztási tarifa bevezetése és fenntartása – a földrajzi
adottságok és az engedélyesek viszonylag csekély száma miatt - nem indokolt Magyarország esetében. Helyette olyan rendszer visszaállítása, illetve fenntartása indokolt, amely az
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országosan egységes elosztási díjak mellett az elosztótársaságok közötti kiegyenlítő fizetéseken keresztül biztosítja a rendszerfejlesztések megtérülését.
Magyarország energetikai ellátás-biztonságának növelése érdekében a következő években,
elsősorban az Európai Unió, egységesülő belső energiapiacának erősítésére, az energiapiacok hatékonyságának növelésére kell a hangsúlyt helyezni. Mindehhez az állam részéről
kiszámítható, ösztönző, piacbarát szabályozásra, ügyfélközpontú intézményrendszerre, valamint a regionális hatókörű versenypiac kiépítésére és a határon átnyúló együttműködéseket elősegítő kiegyensúlyozott diplomáciai kapcsolatokra van szükség.
A célként kitűzött alacsony energiaigényesség elérése sokrétű intézkedések eredménye lehet, amely intézkedések eltérőek: a szükséges költségvetési források, a költségek társadalmi
megoszlása vagy más szempontok tekintetében. Értelemszerűen indokolt olyan eszközök
kiválasztása, amelyek elfogadható mértékű állami támogatást igényelnek, illetve társadalmilag igazságosak és szociálisan vállalhatóak:


Az energiaszektor szereplőinek közreműködése, szakértelme elengedhetetlen a sikerhez. Ez okos döntéseket igényel, hiszen éppen az energiatermelés, -elosztás
mérsékléséhez kell az érdekeltségüket megteremteni.



Épp azért, mert a piaci folyamatok nem kellően ösztönöznek az energiatakarékosságra, energiahatékonyságra, indokolt lehet az árak teljes ösztönző hatásának érvényesítése, aminek természetesen része az érintettek egy részének kompenzálása.



Szükség van a szegénységből fakadó speciális energetikai problémahelyzetek kezelésére, valamint segítséget adó szolgálatok működtetésére.

Az energiarendszer minden irányú rugalmasságának növelése magában foglalja a beszerzési helyek és útvonalak diverzifikálását, és a tárolási lehetőségek bővítését – az eddigi ilyen
irányú tevékenységek folytatásával. Az importfüggőséget mérsékli a hazai energiaforrások
használata, a megújulók gyakorlatilag mind ilyenek. A hazai fosszilis energiahordozók kitermelése korlátos, a szénbányászat esetenként gazdaságtalan, bár munkahelyet őriz meg. A
hazai készletek kiaknázása ömagában hordozza azt az ellentmondást, hogy a hasznosított
mennyiséggel csökken a jövőbeni kitermelhető készlet. Ésszerű tehát – a hazai források
megőrzése érdekében – a mérsékelt ütemű kitermelés, és eközben természetesen célszerű
folytatni a kutatást, feltárást.
Több megújuló energiaforrást!
A megújuló energiaforrások magyarországi felhasználásának növelése egyszerre
szolgálhat klímavédelmi, fenntarthatósági, energiabiztonsági, mezőgazdasági, munkahely-teremtési célokat. Ezek az energiaforrások jelentős mennyiségben rendelkezésre állnak, előállításuk hazai munkahelyet teremt, felhasználásuk alkalmas a villamos energia és
kapcsoltan hőenergia termelésére. Tekintettel a belföldi megújuló energiaforrások előnyeire,
a nemzeti adottságok, a gazdasági versenyképesség, a pénzügyi teherbíró képesség szempontjainak és a foglalkoztatási hatások figyelembe vételével, hosszú távú kiszámítható jogi
és közgazdasági keretrendszer kialakításával, illetve közvetlen európai uniós és hazai pénzügyi források felhasználásával ösztönözni kell a megújuló energiaforrások felhasználásának
növelését.


Elsősorban a biomassza és a biogáz hasznosításának decentralizált energiatermelő
egységekben, kapcsolt energiatermelés keretében történő ösztönzését célszerű előtérbe helyezni, de jelentős növekedési lehetőség van a hőenergia célú hasznosítás,
illetve a megfelelő minőségű biogáz földgázrendszerben történő hasznosítása területén is.
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A szélenergia nagyobb arányú hasznosítását elősegítheti az Európai Unió egységes
piacának megvalósítása, tekintettel a piac-összekapcsolásokkal elérhetővé váló határon túli szivattyús-tározós erőművek fejlesztésére.



A megújuló üzemanyagok (biogáz, bioalkohol, biodízel, hidrogén) terjesztése érdekében hatékony állami ösztönzést az adókedvezmény nélküli támogatási formák – így
különösen a kötelező bekeverési arány előírásának – előnyben részesítése jelenthet.
A hidrogén üzemanyagként való felhasználása ugyancsak biztató lehetőség hosszú
távon.

A geotermikus energia, a földhő energetikai hasznosításának korlátozó tényezője a magas
költsége, a kinyerhető vízenergia mennyisége viszont csekély.
Atomenergia: csak biztonságosan
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy a lehető legmagasabb szintű
biztonsági követelményeknek történő megfelelés mellett támogassa csak az atomenergia magyarországi felhasználását.
A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának nincs reális alternatívája, de az új blokkjainak építésével kapcsolatban az MSZP ne támogassa az erőltetett ütemű, elhamarkodott
döntéshozatalt, mivel:


az atomerőmű-építés speciális, hosszú távú nagyberuházás, a megfelelő időben történő döntés, a megfelelő előkészítés, a finanszírozhatóság biztosítása, az engedélyezés kiszámíthatósága alapvető jelentőségű. Ez csak átlátható döntés-előkészítés
és korrekt szabályozás esetén lehetséges;



a döntéshozatalt megelőzően szükséges feldolgozni Fukusima tapasztalatait, a nukleáris biztonság, a technológia, a várható energiaigény, a villamosenergia-rendszer
rugalmassága, a költségek, valamint a lehetséges alternatívák (energiatakarékosság,
megújuló energiaforrások, stb.) figyelembe vételével;



szükséges, hogy az új blokkok építéséről szóló döntés alapos társadalmi vitát követően erős felhatalmazás alapján szülessen meg. Ebből következően szükséges, hogy
a Paksi Atomerőmű új blokkjai építésének támogatásáról az Országgyűlés átlátható
döntés-előkészítés, Fukusima tapasztalatainak feldolgozása és az új blokkok építésének társadalmi támogatottsága alapján döntsön.

Csökkenteni kell az energiasebezhetőségünket
A József Attila Alapítvány azt ajánlja, hogy Magyarország megfelelő mennyiségű és
minőségű energiaszükségletének biztonságos kielégítése érdekében az energiasebezhetőség csökkentésére irányuló intézkedéseket támogasson az MSZP.


A 2015-ben lejáró hosszú távú földgázvásárlási szerződés kormányzati szinten történő megújítása, illetve az arra való törekvés helyett az államnak a piaci versenyt erősítő szabályozási körülmények biztosítására kell törekednie, mert az Európai Unió egységes belső energiapiacát 2014 végére teljessé kell tenni, és ekkorra az ehhez szükséges hálózati összeköttetések rendelkezésre fognak állni.



Magyarország energiabiztonságát növeli - és egyidejűleg versenyképes árakat biztosít -, ha diverzifikálja energiahordozó-importját. Minél több nemzetközi szállítóvezeték, tároló épül Magyarországon, annál nagyobb az ország energiabiztonsága.
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Egyaránt szükségünk van a forrás és szállítási útvonal szerinti diverzifikációt megvalósító Nabucco vezetékre, és a „csak” útvonal szerinti diverzifikációt jelentő Déli
Áramlatra, illetve jelentősége lehet az LNG technológiára épülő beszerzéseknek is
(adriai LNG terminálok, AGRI vezeték).



Az ellátás biztonságát növelik a hatékonyan működő regionális energiapiacok, illetve
a regionális energiapiacok hatékony működését segítő infrastruktúra-fejlesztések is.
A következő években a hangsúlyt a szabályozó hatóságok közötti együttműködésre
és a szabályozó rendszerek összehangolására kell helyezni, tekintettel arra, hogy a
hálózati összeköttetések - egy-két kivételtől eltekintve – elkészültek.



Az ellátás biztonságának javítása érdekében - mindenkor teljesítve a vonatkozó minimum nemzetközi követelményeket - garantálni kell megfelelő stratégiai és kereskedelmi energiahordozó készletek költség-hatékony módon való fenntartását Magyarország területén az energiaforrás-struktúrán belül jelentős részaránnyal rendelkező
energiahordozókból.

5. A közlekedés fejlesztése a gazdaság és az életminőség javításáért
A közlekedés életünk szerves része, ez teszi elérhetővé a munkahelyeket és számos alapvető szolgáltatást. A jó színvonalú közlekedés a gazdaság serkentője, ugyanakkor ma jelentős rétegek számára a közlekedés hiányosságai nagyban nehezítik a társadalmi integrációt.
A József Attila Alapítvány szakértői az állami szerepvállalás átfogó átalakítását javasolják. Elsődleges feladat a megfelelő színvonalú és fenntartható közösségi közlekedés kialakítása. A közlekedési hálózatok fejlesztésénél pedig alapelv a közlekedési és szállítási igények kiszolgálása. Tarthatatlan, hogy a közlekedési fejlesztések csak követik a gazdasági igényeket, ami egyes térségeknél a hátrányos helyzetet is tartósítja. Ezek mellett indokolt kiaknázni a földrajzi adottságaiból fakadó áruszállítási-logisztikai potenciálból mindazt,
ami – környezeti hatásait tekintve is – gazdaságos.
Minőségi és megfizethető szolgáltatást
A József Attila Alapítvány szakértői azt ajánlják az MSZP-nek, hogy támogassa a közösségi közlekedés átalakítását, hogy az kulturált, tiszta körülmények között, kényelmesen és pontosan, megfizethető áron biztosítsa szolgáltatásait.
Első lépésként tisztázni kell a szolgáltatás elvárt mennyiségét és színvonalát, és azt jogszabályban rögzíteni.


Szükségesnek tartjuk a közösségi közlekedés főbb viszonylatain a kellő járatsűrűséget – amely versenyképes utazási lehetőséget biztosítson az egyéni (gépkocsival történő) utazáshoz képest. Ehhez kapcsolódó követelmény a menetrendek összehangolása.



Elfogadhatatlan bármely társadalmi csoport elszigetelődése. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy minden település kellő járatsűrűséggel, naponta többször elérhető legyen. Ez elengedhetetlen a foglalkoztatottság növeléséhez, hiszen reálisan csak a
nagyobb településeken lehet kellő számú munkahelyet biztosítani, de nélküle nem
valósítható meg a kisebb településeken élők társadalmi integrációja sem. A közösségi közlekedés kereteinek kialakításakor ehhez biztosítani kell kisebb méretű járművek
kedvezményes beszerzését.
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A minőségi követelményekre – tisztaság, ülőhelyek kellő aránya; utasok tájékoztatása
stb. – általános szabályokat kell kidolgozni. Ez a szolgáltatások megrendelésekor
olyan követelmény, ami nyilvános szempontrendszer alapján kérhető számon.

A szolgáltatások reális áron való teljesítésének feltétele egy új szervezetrendszer. Ennek
egyik oldalát képezi – a szolgáltatói oldal mellett – a források ésszerű felhasználásában érdekelt országos és regionális megrendelői struktúra kialakítása. A megrendelői struktúra részeként a régiókban, nagyvárosok környékén létre kell hozni a közösségi közlekedés különböző ágait – városi közösségi közlekedést, vasutat, helyközi buszt – összehangoló közlekedési szövetségeket:


Alapfeltételként olyan helyzetet kell teremteni – megfelelő adatszolgáltatással, információs háttérrel –, hogy a megrendelő képes legyen reális menetrendet („megrendelést”) készíteni: a fenti elvek és a valós utazási igények alapján.



Szolgáltatói oldalon lényegesen kisebb üzemméret mellett működtethető, de az utazási igényeket jóval hatékonyabban kiszolgálni képes közlekedési modellt kell kialakítani. Ennek részét képezik az olyan (innovatív, többelemű) kistérségi rendszerek,
amelyek bevonják a helyi munkáltatókat, önkormányzatokat és helyi közlekedési vállalkozókat, illetve az általuk üzemeltetett járműveket.



Hosszú távra kialakított megrendelési politikával megszüntethetők a mai, párhuzamos
infrastruktúrák és szolgáltatások, valamint az a gyakorlat, hogy a vasút és a buszközlekedés is nagy utas számra kialakított eszközöket üzemeltet.



A hatékonyság alapján való mérlegeléssel célszerű elkülöníteni a szolgáltatások közül az állami feladatként ellátandó kört. A vasútnál is meghatározhatók azok a pályák,
amelyeken történnek a távolsági vagy régiók közötti vasúti szolgáltatások, valamint a
Budapest elővárosi forgalmát ellátó járatok közlekednek (kb. 4100 km pálya, amelyet
a jövőben is országos nyílt hozzáférésű vasúti hálózatként kell megrendelni a személyszállítási és árfuvarozási igények céljából).

Növelni kell a közösségi közlekedés teljesítményét és piacképességét
A József Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy indítson átfogó programot a közösségi
közlekedés teljesítményének növelésére és az egyéni közlekedéshez képest versenyképesebbé tételére. Ennek része:


a stabil, hosszú évekre kiszámítható finanszírozás;



a gondosan kialakított díjpolitika;



pénzügyi és szabályozási lépések, valamint fejlesztési források;



versenyelemek alkalmazása a hatékonyság érdekében.

A közösségi közlekedés finanszírozási kereteit, az árszintet és a támogatási rendet hoszszabb távra javasoljuk kialakítani. Ezután már – az inflációt is figyelembe vevő – automatizmusok működhetnek, amelyek magukban foglalják a fejlesztések meghatározott körének
finanszírozását is. A stabil finanszírozással a közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybevételét is elő lehet segíteni. Ezzel a finanszírozással az MSZP túlléphet azon az alkurendszeren, amit jól példáznak a jelenlegi kormány lépései: megígéri – láthatóan koncepció nélkül –, hogy kifizeti ki a MÁV és BKV adósságát az államosított nyugdíjpénzből; majd visszatáncol, és válságkezelésként ad alkalmanként néhány milliárdot.

26

A József Attila Alapítvány szakértői javasolják, hogy a díjpolitika átalakításának alapvető iránya a költségalapú árképzés legyen. Minél inkább az adott szolgáltatást használó
utasok fizetik meg a költségeket, s így finanszírozzák a szolgáltatót, annál inkább érvényesül
az ösztönző hatás: az utasoknál a takarékosságra, a szolgáltatónál a színvonal emelésére.
A szociális szempontokat az indokolt körben, jól célzottan kell érvényesíteni. Az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolt állami támogatással a szociális szempontok függetleníthetők
a közlekedési vállalatok működésétől. A közlekedési szolgáltatók üzleti alapon is nyújthatnak
kedvezményeket költségvetést terhelő hatás nélkül.
A közösségi közlekedési rendszer finanszírozásába további források bevonása is szükséges.
Ezek egy része a közösségi közlekedés gyakoribb használatát segíti elő (ilyen hatása van a
szociális alapúk kedvezményeknek is). Olyan pénzügyi, szabályozási megoldásokat kell kialakítani, amelyek a munkaadókat is érdekeltté teszik, hogy dolgozóik a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A közösségi közlekedés fejlesztését kell szolgálnia a „dugódíjból”
származó bevételnek, valamint az öko-adók egy részének is. Fontos szerepe lesz a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében a költségvetési – főként az uniós – forrásoknak. Ezek
felhasználásában érvényesítendő szabály, hogy a lehető legnagyobb szolgáltatási színvonal
emeljedést eredményezzék.
A közösségi közlekedési tevékenység jelentős része vállalkozásban, illetve versenyeztetéssel is működtethető. A kiszolgáló vagy kiegészítő jellegű tevékenységek mellett egyes járatok üzemeltetése is történhet vállalkozási formában – ha csak súlyos indok, például közlekedésbiztonság nem szól ellene. Az ezekből eredő megtakarításokat a közösségi közlekedésre
kell fordítani.
Megfontolt fejlesztéseket!
Magyarország közlekedési hálózata Budapest központú, sugaras elrendezésű, mind a közúti, mind a vasúti hálózatban hiányoznak vagy gyenge színvonalúak a keresztirányú összeköttetések. Ma még egyes fontos sugárirányú elemek is korszerűtlen kiépítésűek, bár az
elmúlt évek gyorsforgalmi úthálózatot érintő fejlesztései a közúti közlekedés színvonalát lényegesen javították. Az alaphálózat sűrűsége mind közúti, mind vasúti vonatkozásban megfelelő, ugyanakkor a vasúti hálózat műszaki kiépítettsége, állapota nem felel meg a forgalmi
igényeknek, és messze elmarad az EU15 átlagától.
A fejlesztések területén a József Attila Alapítvány négy prioritást ajánl:


Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása.



A térségi elérhetőség biztosítása.



Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok megközelíthetőségének
bővítése.



A városi és az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése.

Az európai közlekedési folyosók kialakítása során a fejlesztések többsége a vasúti közlekedést szolgálja. A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy a következő évek
fejlesztéseinél ez az arányt érvényesítse. A vasúti fővonalak fejlesztésével sebességben
és kényelemben is vonzó alternatívát lehet teremteni országos szinten az egyéni autós
közlekedéssel szemben. A vasúti tranzitszállítások növelése érdekében fejleszteni szükséges a határátkelőket és a logisztikai hátteret, valamint beruházásokkal bővíteni a kombinált
fuvarozás lehetőségeit.
A jelenlegi sugaras úthálózat rossz a főváros körzetének, mert a térségbe, esetenként Budapestre vezeti a tranzitforgalmat. Rossz a többi térségnek is, mert kerülővel, zsúfolt utakra
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kényszeríti az onnan induló forgalmat. Ezért javasolják a József Attila Alapítvány szakértői,
hogy gyorsabb ütemben történjen meg a térségek kiegyenlített fejlődését segítő főútvonalak
kialakítása, amely a hálós szerkezethez közelít. A döntést az érintett térségekkel együtt kell
meghozni. Mindehhez jó alkalmat kínál az európai uniós folyosók kialakítása. Kulcskérdés az

Alföld és a Dunántúl közlekedésének javítása érdekében az M4és M8 autópálya megépítése
is. A hazai és uniós szempontok összehangolásával a fejlesztések finanszírozási háttere is
megteremthető.
Az autópálya-építés mellett az utóbbi években háttérbe szorult az egyes térségeken belüli
úthálózat fejlesztése. Enélkül pedig a térségben – vagy mellette – haladó autópálya sem
tudja kifejteni húzó hatását. Szükséges tehát felgyorsítani a térségeken belüli, a településeket elkerülő főúthálózat fejlesztését. A közutak építésénél, karbantartásánál érvényesíteni
kell a környezeti szempontokat: mint például a vadvédelem (átjárók, kerítések), növényzet
telepítése. A közútfejlesztési programok mellett a siralmas állapotban lévő közút karbantartás felélesztése elengedhetetlen. Ma több állampolgárt, vállalkozást érint a meglévő útrendszer elhanyagoltsága, mint az utak hiánya.
A vízi közlekedési és szállítási lehetőségek kihasználására érdemes jelentős vállalakozói
figyelmet irányítani. Az állam a kikötők, logisztikai rendszerek fejlesztésében vállaljon részt.
A József Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy a közlekedési fejlesztéseknél is támogassa a közpénzekből fedezett beruházások valódi versenyeztetését. A beruházásoknál a
hazai részvételt kellően biztosító közbeszerzési eljárások legyenek. A vasút- és útépítéseknél – s a kapcsolható környezetvédelmi és más fejlesztéseknél – a lehetséges mértékben
használjuk ki az uniós támogatási formákat.
Állami szerepvállalást a logisztikai fejlesztésekben!
Magyarország földrajzi adottságai révén igen komoly logisztikai növekedési potenciállal rendelkezik elsősorban a kelet-nyugati irányú szállítási útvonalak, de egyre növekvő jelentőséggel az észak-déli irányú kereskedelem vonatkozásában is. Ennek érdekében időben fel kell
készülni az Unió 2014-2020-as költségvetési időszakának szabályaira, és ezekkel összhangban kell a fejlesztéseket előkészíteni.
A József Attila Alapítvány ajánlja az MSZP-nek, hogy az állami szerepvállalás a személyszállítás mellett terjedjen ki az áruszállítási, logisztikai tevékenységekre is, a növekedést elősegíteni képes fejlesztések megvalósítása érdekében. A nemzetközi gyakorlatban a versenyképes logisztikai szolgáltatások fejlesztése és működtetése alapvetően
az üzleti szféra feladata. A közszférának olyan hátteret kell ehhez kialakítania, amely a stratégiai célok elérését leginkább szolgálja.
A szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházásokat – vagyis az út- és pályafelújítások, fejlesztések, kiszolgáló infrastruktúra, pályaudvarok modernizációja, járműbeszerzések,
korszerű utas-tájékoztatási és kommunikációs eszközök telepítése, együttműködni képes
elektronikus jegykezelő rendszerek kiépítése – mind a fent meghatározott elvek és fejlesztési
prioritások mentén kell megvalósítani. A beruházások komplex előkészítést igényelnek,
megvalósításuknak pedig szolgálnia kell a vagyongazdálkodási, fenntarthatósági szempontokat is.
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6. Az infókommunikációban rejlő lehetőségek kihasználása a modern és sikeres Magyarországért!
A mindennapi életben jelen lévő eljárások és technológiák közül az emberiség számára a
legnagyobb hatást mindinkább az elektronikus kommunikáció gyakorolja. Ezen belül kiemelt
szerepet kapott és kap a nagysebességű csomagkapcsolt hálózatokon rendelkezésre álló
szolgáltatások kínálata, vagyis az internet, amely egyben a földkerekséget átfogó eddigi legnagyobb tankönyv, lexikon és múzeum egyben. Ez a minősége magával hozza az értelem
és a tudás globalizációját.
A technológia adta lehetőségek kihasználásával el kell érni, hogy minden honfitársunk
elérhetővé váljon az interneten, és velük összefogva közösen építhessük ki a XXI. századi infókommunikációra épülő társadalmunkat, egy modern és sikeres Magyarországot. Az internet alapú hálózatosodás adta üzleti lehetőségek alapja a technológiai innováció.
A technológiai innováció ugyanakkor a társadalmi innovációt is elősegítheti, olyan hozzáadott szociális értékeket biztosítva, melyek üzleti szempontból nem tűnnek kihívásnak, de
közpolitikai, szociálpolitikai jelentőségük óriási.
Szélessávú internetet minden háztartásba!
A szélessávú internetet biztosító infrastruktúra ma ugyanolyan modernizációs tényező, mint
volt egykor a vízvezeték, a közút, a vasút, a villanyáram, az általános iskola vagy a közegészségügyi hálózat. Ez az infrastruktúra a XXI. század közműve. A mindenütt elérhető
széles sávú internet a területi egyenlőtlenségek leküzdésének első számú lehetőségét teremti meg és lehetővé teszi az egyenrangú kapcsolódást a fejlett világhoz. A technikai, technológiai feltételek ma már adottak, hogy a teljeskörű elektromos energiaellátáshoz hasonlóan az ország minden háztartásában biztosított legyen az internetkapcsolat is, amelynek
megvalósítása akár otthonról végezhető munkalehetőséget teremthet vagy a munkakeresést
könnyítheti.
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy minden háztartás számára
tegye lehetővé a szélessávú internet megfizethető áron történő elérését, hiszen az internet több mint a közlés új eszköze: a társadalom új, robbanásszerű és mégis folyamatos
szerveződése, a termelődő tudások, tevékenységek létrejöttének, működésének megosztásának új módja. Eltörli a tér- és időbeli távolságból adódó különbségeket, csökkenti és felszámolja a származásból származó egyéni versenyhátrányokat, segítségével akár otthonról
végezhető munkalehetőség jöhet létre, illetve a munkakeresés is könnyebbé válhat.
Munkahelyteremtés XXI. századi eszközökkel
Az internet a XXI. század kezdetének egyik legnagyobb munkahelyteremtő esélye,
amely egyszerre jelent kihívást és lehetőséget Magyarország modernizálására, a hátrányos
helyzetű régiók felzárkóztatására és a munkaerőpiacról kiszorult, oda nehezen belépő, kevéssé piacképes munkaerő újrafoglalkoztatására Mai sebessége mellett már lehetőséget
biztosít arra, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, akár a legeldugottabb kisfalvakból a
világon bárhonnan elérhető szolgáltatást indítsanak egyének és vállalkozások. Ami jelenleg
hátrány, azt előnnyé tudjuk változtatni, ha mind nagyobb részben lehetővé tesszük, hogy a
munka menjen az emberhez, és ne neki kelljen utaznia vagy költöznie. Igen széles azoknak
az internetes szolgáltatásoknak a köre, amelyeket alacsonyabb képzettségű munkavállalók
is képesek ellátni. A köztér- és más távfelügyeleti rendszerek működtetése, a hagyományos
adathordozókon (papír, film-, mágnesszalag, fénykép stb.) rendelkezésre álló archiválandó
anyagok hitelesített vagy akár magáncélú digitalizálása, a bármilyen szakterületet érintő távtanácsadás, a távkorrepetálás, a távoktatás, a távmedicina, a távszociális és
mentálhigéniés,a piac által igényelt és keresett más interaktív szolgáltatások nyújtása
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Magyarországon legalább 150 ezer távmunkahely létesítésére adhatna lehetőséget a hazai
és nemzetközi szolgáltatók számára az ország olyan területein, ahol a hagyományos munkahelyteremtés nem gazdaságos. A távmunka a munkanélküliek, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, nyugdíjasok foglalkoztatásának is hatékony eszköze.
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy az oktatás, a foglalkoztatás és
az adózás szabályainak megváltoztatásával tegye lehetővé, hogy az eddiginél nagyságrenddel több ember vállalhasson távmunkát otthonából és a közösségi csatlakozó
pontokról.
Fenntarthatóság, versenyképesség és esélyegyenlőség biztosítása XXI. századi módon
A József Attila Alapítvány ajánlja, hogy az MSZP szorgalmazza az úgynevezett okos
mérés, illetve az okos hálózatok (smart grids) kiépítését, amelyek a kétirányú online
adatkapcsolat révén képesek valós idejű információkat továbbítani mind a fogyasztók, mind
a közműszolgáltatók részére a tényleges fogyasztásról, hozzájárulva ezzel az energiatakarékosabb, környezetbarát, fenntartható szemléletmód kialakításához, valamint biztosítva ezzel az optimálisabb termelést és elosztást.
Az internet-ellátottság fehér foltjainak megszüntetésével, és az „okos hálózatok” megteremtésével mindenki számára közműszerűen biztosítottá válik az internet elérése. A digitális
otthon– épp úgy, mint az iskola – a valódi esélyegyenlőség eszköze. Ennek keretében biztosítanunk kell, hogy otthonában mindenki legalább olyan egyszerűen érhesse el a digitális
technikát, mint a telefont, a rádiót, a televíziót
A József Attila Alapítvány azt ajánlja, hogy az MSZP a közösségi belépő pontokról ingyen
elérhető tárhellyel, hozzáféréssel támogassa az olyan digitális közösségeket, amelyek
tagjai segítik egymást, hogy hatékonyabban vehessék igénybe a tanulás, továbbképzés,
önképzés intézményeit, az iskolákat, könyvtárakat, közgyűjteményeket, valamint az állami és
önkormányzati közigazgatás szolgáltatásait, hogy mind a hivatalnak, mind az állampolgároknak a hagyományosnál egyszerűbb legyen az internes ügyintézés.
Digitalizáció a szolgáltató modern állam megteremtése érdekében!
A településeken az internetnek köszönhetően ma már minden feltétel adott ahhoz, hogy az
önkormányzatok hivatalai – erejükhöz mérten – határozottan meginduljanak a köz szolgálatának egy teljesen új minősége felé. A technológiai lehetőségek nagyszerűsége abban rejlik,
hogy a szolgáltatások fejlesztése nemhogy növelné a helyi közigazgatás költségeit, de már
rövid távon is csökkenti azokat. Az elektronizálás immár nem informatikai kiadás, hanem
egyre inkább igazgatásszervezési megtakarítás. Ezért tovább kell folytatni az MSZP
kormányzásának időszakában megkezdett szolgáltató állam és szolgáltató önkormányzatok kialakítását az internet segítségével is.
Az internetes kapcsolattartás valójában maguknak a hivataloknak is érdeke, hiszen hozzájárul a hatékonyabb, gyorsabb ügyintézéshez. Nemcsak az ügyfél, de a hivatal munkáját is
megkönnyíti, ha tájékoztatókat állít össze a gyakoribb ügyekről, azokat karbantartja és az
interneten elérhetővé teszi. Így az ügyfél bárhol, bármikor tájékozódhat lehetőségeiről és az
adott ügy intézésének menetéről. Ez a szolgáltatás részben a hivatal munkatársait is tehermentesíti. A testületek, bizottságok jegyzőkönyveit, az előterjesztéseket, valamint az önkormányzati rendeleteket és más dokumentumaikat ma már rendre számítógépen írják. Elvárható, hogy ezek minden nyilvános részét az önkormányzat portálján is láthassuk — még a
kistelepülésekét is.
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A közigazgatási eljárási törvény lehetővé tette az ügyek elektronikus intézését. Az önkormányzatok jelenleg maguk döntik el, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel. A József Attila
Alapítvány azt ajánlja, hogy az MSZP szorgalmazza és támogassa az elektronikus ügyintézés lehetőségének szélesítését és a települések interneten történő megjelenésének növelését. Lehetővé kell tenni, hogy az ügyfelek az illetéket banki folyószámlájukról
vagy bankkártyájukról, esetleg mobiltelefonjukon, elektronikusan fizethessék be. El kell érni,
hogy minden település, de különösen a főváros a legváltozatosabb formában és módon aknázza ki a „digitális településben” rejlő lehetőségeket, ezzel generálva olyan új bevételeket,
amelyek a fejlődés mozgatórugóivá válhatnak.

7. Vállalkozásfejlesztés és az exportképesség erősítése
Magyarország nyitott szerkezetű, elsősorban külföldi tőke bevonásával modernizálódó ország. Ez a magyar átalakulás legnagyobb sikertörténete volt: 1998-ig Magyarország vonzotta kiemelkedően a legtöbb külföldi működő-tőkét a volt KGST-tagországok között, s bár a
mutatók ma sem rosszak, a helyzet drámaian romlik.
Ha a külföldi vállalatok nem alakítanak ki széles beszállítói és felhasználói kapcsolatokat a
tőkefogadó nemzetgazdaságban, akkor a külföldi cégek zárványokként léteznek. A jelenlegi
„duális gazdaságban” együtt vannak jelen a gyors fejlődésre képes, tőkeerős, modern működésű nemzetközi vállalatok, valamint a hozzájuk képest stagnáló, gyenge exportképességű,
gyakran fél-szürkén működő, likviditási nehézségekkel küszködő, az új technológiai megoldások átvételét halogató hazai cégek.
A József Attila Alapítvány ezért ajánlja az MSZP-nek, hogy tekintse céljának a „duális
gazdaság” meghaladását.
A magyar kormányok immár két évtizede törekednek a hazai beszállítói hálózat erősítésére –
olykor a kis- és középvállalati szektor fejlesztésének részeként – de a környező országokhoz
képest kevés sikerrel. Ennek több oka van:


A megtelepedett multinacionális vállalatok egy része összeszerelő üzem, ahol a globális hálózatukból érkező alkatrészeket szerelik össze. Esetükben a beszállítóvá váláshoz igen nagy szérianagyságra van szükség.



A nálunk működő leányvállalatok jelentős hányada maga is globális beszállító, itt
csak nem túl magas hozzáadott értéket képviselő másod- vagy harmad vonalbeli beszállításra lehet(ne) lehetőség – ebben az esetben is csak kellően nagy szériák esetén.



Tipikus beszállítónak – a világgazdaságban mindenütt – a megfelelő technikai és
menedzsment-színvonalat képviselő középvállalatok tekinthetők. Ezek száma Magyarországon nagyon alacsony.

Éppen ezért a József Attila Alapítvány szakértői szerint a megfelelő üzemméret elérését kell támogatnia az államnak. A beszállítóvá váláshoz a gyártási képességeken túl a
komoly mennyiségű immateriális beruházásra van szükség. Gyakran már a technikai auditot
megelőzően, képesnek kell lenni dokumentált választ adni a vállalatirányítási rendszerről, a
készletnyilvántartásról és a készletgazdálkodásról. Be kell mutatni a környezetvédelmi politikájának elveit és a környezetvédelmi megfelelés dokumentációját, a munkavédelmi rendszereket, a társadalmi felelősségvállalási politikáját és gyakorlatát, valamint a képzési rendszerének elveit, mechanizmusát.
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A középvállalatok beszállítói potenciáljának erősítéséhez elsősorban hatékonyságuk, általános menedzsment-színvonaluk, alkalmazkodóképességük, kutatás-fejlesztési tevékenységük erősítésén alapulhat. Olyan támogatásra van szükség, hogy a potenciális beszállító minőségbiztosítással rendelkezzen, megszerezze a tanúsítványt, visszamenőleg be tudja mutatni az ún. defekt arány és a csökkentés érdekében tett akcióterveket. Képes legyen kockázatelemzés készítésére, arra, hogy felelősségbiztosítást köthessen, amit előfinanszírozni
kell. Dokumentálnia kell, milyen mechanizmusa van a reklamációkezelésnek és a problémaelhárításnak.
Az exportképesség legnagyobb akadálya egyrészt, hogy a magyar vállalatok igen kicsiny
része képes exportra alkalmas termékeket előállítani, másrészt pedig a piaci lehetőségekhez, információkhoz való hozzáférés képessége és lehetősége nagyon korlátozott. Az exportösztönzés középpontjába ezért ezen akadályok felszámolását kell állítani.
A hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében a József Attila Alapítvány
szakértői azt ajánlják az MSZP-nek, hogy olyan kombinált tőke- és hitelprogramokat
kezdeményezzen, amelyek hatékonyan segítenék ezeknek a vállalkozásoknak a fejlődését, versenyképességük javítását, nemzetköziesedésüket. Egyben azt javasolják,
hogy lépjen fel a kis- és középvállalkozások működési feltételeinek egyszerűsítése érdekében.

8. Az állam vagyonának felelős kezelése
Magyarországon az állami tulajdonban lévő eszközök aránya már ma is kisebb a nyugateurópai átlagnál. Mivel nincs privatizációs kényszer, a József Attila Alapítvány ajánlása az
MSZP számára az, hogy, a hangsúlyt a tartósan állami tulajdonban maradó gazdasági
társaságok és eszközök hatékony működtetésére helyezze.
Az állami vagyon hatékony működtetésének alapfeltétele a szabályozásnak, a tulajdonosi
jogok gyakorlásának, valamint – ott, ahol ez releváns – a hatósági ellenőrzésnek a különválasztása. Ez azt jelenti, hogy az egységes állami vagyonkezelés – intézményesen: a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – hatáskörébe kell adni minden állami tulajdonú társaságot, társasági tulajdonhányadot és eszközöket. Így meghatározható az eszközöknek az a köre,
amelyre szükség van/lehet az állami vagyon hatékony működtetéséhez – így meghatározható az a vagyoni kör (elsősorban ingatlanok és egyéb eszközök), amelyek pedig értékesíthetők. Ehhez szükség van az egységes vagyonkataszterre, amely valóban teljes körűen tartalmaz minden állami tulajdonban lévő vagyonelemet.
Az állam vállalkozói vagyonát jövedelmezően, tehát a vagyont gyarapítva kell működtetni; a
kincstári vagyon kezelése azonban kizárólag gondnokolást (fenntartást és állagmegóvást)
jelent; a nemzeti földalap eszközeit ugyanakkor agrárpolitikai és környezetvédelmi megfontolásoknak megfelelően az MNV Zrt. folyamatosan „mozgathatja” (értékesítheti és új: földterületeket vásárolhat). Aktív tulajdonosi magatartásra is szükség van. A csőd közelben lévő,
súlyosan veszteséges (MÁV, MALÉV), az uniós piacnyitásra kötelezett (Posta, Volánok), a
bizonytalan jövőképpel rendelkező (Herendi Porcelán), a nyereséges és fejlődőképes (MVM,
Szerencsejáték Zrt.), az egyedi nagy fejlesztésekre képes (Paks – esetleges erőműbővítés,
ÁAK – elektronikus útdíj bevezetés) cégek mind-mind egyedi és hosszú távú tulajdonosi stratégiát igényelnek. Ennek részeként tudatos tulajdonosi elköteleződésre, professzionális vállalati irányításra, a szakmai, ágazati felelősökkel való együttműködésre és – a döntések gazdasági és társadalmi súlyára tekintettel – a nyilvánosság széleskörű bevonására lesz szükség.
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Az állam kötelessége ugyanakkor az is, hogy meghatározza azon nemzeti közszolgáltatások
körét, amelyeket minden magyar állampolgár (illetve magyarországi lakos) számára elérhetővé kíván tenni (ilyen különösen a közösségi közlekedés vagy a postai szolgáltatások).
Ezek terén az egyenlő elérhetőséget vagy elérhetőségi minimumot minden településen, minden lakos számára biztosítani kell. Ezeket a nemzeti közszolgáltatásokat az államnak közszolgáltatási szerződésekben rögzített mértékben támogatnia kell – annak érdekében, hogy
az – akár állami, akár magántulajdonú – szolgáltatók kötelezhetőek legyenek a jövedelmezően nem nyújtható közszolgáltatások nyújtására.
A József Attila Alapítvány szakértői szerint az állami vagyonkezelést el kell választani
a költségvetéstől. Nem lehet a vagyonkezelés tulajdonosi ellenőrzése a költségvetésért
felelős szervezet feladata! Ellenkező esetben elkerülhetetlenül előáll a keresztfinanszírozás,
a kevéssé hatékony tevékenységeket semmi sem ösztönzi a hatékonyság fokozására, a jövedelmező tevékenységet folytató állami társaságokat pedig megfosztják a saját erőből
megvalósuló továbbfejlődés pénzügyi lehetőségeitől.
Az elmúlt időszak negatív tapasztalatai rámutatnak annak fontosságára, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi irányításának feltételeit és szabályait
közelíteni kell az állami tulajdonú társaságok irányításához, tulajdonosi joggyakorlásához –
például a vezetői javadalmazási szabályzatok és gyakorlat összehangolása, egységesítése
terén.
A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok menedzsmentje és vezető tisztségviselőinek
javadalmazása terén – a célszerű mértéktartás, s bizonyos társadalmi igényeknek való szükségszerű megfelelés mellett – törekedni kell a megfelelő ösztönzésre, valamint vagyonkezelési felelősség honorálására. Ehhez a megfelelő premizálási rendszer kidolgozására és folyamatos karbantartására van szükség – lehetőség szerint ugyancsak egységes elvek alapján.
Magyarországon a kormányváltást megelőzően kialakultak az egységes állami vagyonkezelés szervezeti-intézményi keretei, ez azonban a kormányváltást követően megszűnt. Biztosítani kell, a későbbiekben az MNV Zrt. és más vagyonkezelő szervezetek (NFA, MFB Zrt.)
működésének átláthatóságát – a döntések (és a döntés előkészítő anyagok) ésszerű nyilvánosságának biztosításával, valamint politikailag kiegyensúlyozott, szakszerűen működő Felügyelő Bizottság révén.

9. A közteherviselés új rendje
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, hogy az egyéni felelősségre, öngondoskodásra, a decentralizációra, a közkiadások hatékonyságának növelésére építő, valamint társadalmi konszenzuson alapuló adórendszer szükségességét képviselje. Olyan adórendszer (közteherviselési rendszer) mellett álljon ki, amelyben a méltányosság, a társadalmi igazságosság és a szolidaritás elve, valamint az adóadminisztráció (beszedés, ellenőrzés) egyszerűsége, átláthatósága érvényesül a költségvetési újraelosztás
(adóterhelés) mértékének fokozatos mérséklése mellett.
Elengedhetetlen a kiszámítható, átlátható adókörnyezet megteremtése. Ennek érdekében az államnak garanciális feltételeket kell vállalnia mind a lakossági, mind a vállalati adók
kivetési rendjéről, azaz csak átlátható módon, a társadalmi partnerekkel és piaci érdekképviseletekkel megvitatott, méltányos, kigazdálkodható adókivetésre kerülhet sor, megfelelő felkészülési idő biztosítása mellett.
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A polgári adótudatosság megerősítése az adópolitika része, az állam kommunikációs tevékenységében kiemelt szerepe van az állami finanszírozás objektív, átlátható, érthető bemutatásának, a polgári tudatosság növelésének.
Világos elveket a közteherviselés területén!
Méltányos és igazságos az a jövedelemelosztás, melyet a társadalom többsége elfogad, – más közelítésben az olyan adórendszer, amely a társadalom nagy többsége által támogatott értékekre támaszkodik. A szolidaritás pedig úgy juthat kifejezésre, hogy a közkiadások forrásainak megteremtésében való részvételi kötelezettség jobban terheli azokat,
akik magasabb jövedelemmel rendelkeznek.
A Fidesz-KDNP kormánynak mára már szembesülnie kellett azzal, hogy az egykulcsos adó
2011-ben önmagában mintegy 525 milliárd forint bevételkieséssel jár, miközben semmi jele
annak, hogy az előnyüket élvező magas-jövedelműek fogyasztása serkentené a gazdasági
növekedést. Emellett érvényesül a „szegénységi csapda” kockázat, nem szólva azokról a
hatásokról, amelyek az adórendszer igazságosságot javító újraelosztó szerepének elvetése
okozott.
A közteherviselésben való részvétel szempontjából kiemelten fontos, hogy a terheket a jövedelmi, a fogyasztási, illetve a vagyoni jellemzők szerint osztják-e el. Az egyes adók más-más
módon hatnak a kötelezettek egyes csoportjaira, ezért az eltérő „adótárgyú adónemek választékának” a bővítése önmagában is az arányosság és igazságosság érvényesítésére adna lehetőséget. A Fidesz-KDNP kormány eddigi teljesítménye e tekintetben is sikertelen.
Az egyszerűség, átláthatóság csökkenti a beszedés költségét és megkönnyíti az ellenőrzést,
ami mérsékli az adóelkerülést. Az adminisztrációs költségeket és adóelkerülést is figyelembe
véve a legújabban javasolt modellek általában az indirekt adók és a jövedelemadók valamilyen kombinációját ötvözik.
Minden adókedvezmény egyúttal – már az adók szintjén megvalósuló – jövedelemújraelosztást jelent. Azaz állami elosztási rendszerben megjelenő nyílt formák helyett így már
az adórendszerben kerül sor az állami juttatásokra, támogatásokra, ami nem csak bonyolultabbá teszi az adórendszert, hanem:


a tényleges jövedelemcentralizáció és az állami támogatások (jövedelemújraelosztás) valós mértékét illetően rontja az átláthatóságot, mivel az állami támogatások egy jelentős része rejtve marad;



a közteherviselésben való részvétel szempontjából is torzulásokat okoz, mivel az
adott adónemen belül az egyes kötelezettek javára juttatott burkolt állami támogatás
terheit közvetlenül hárítja át – az arányosság, igazságosság szempontjából egyébként indokoltnál magasabb adóterhek érvényesítésével – a többi adófizetőre.

A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, kezelje alapelvként, hogy az adók és
más típusú közterhek elsődleges funkciója az államháztartás kiadásaihoz szükséges bevétel
megteremtése, ezért ne bővítse a prioritásait megvalósító eszközök arzenálját adókedvezmények bevezetésével vagy visszaállításával, ugyanakkor tartsa meg a társadalmi konszenzus alapján elfogadott rendszereket (például családi kedvezmény, béren kívüli juttatások,
kisvállalkozások kedvezőbb adózása), azok korszerűsítése mellett.

34

Az adóterhek csökkentése a József Attila Alapítvány szakértői szerint csak akkor lehetséges,
ha:


a hosszabb távon fenntartható gazdasági növekedéssel elért többletteljesítmények
megalapozzák azt és/vagy



külső – nem az adósságállományt növelő – tőkebevonással lehet a gazdaság teljesítőképességét, versenyképességét tartósan, hosszabb távon javító beruházásokat,
fejlesztéseket finanszírozni, illetve



az adóalapok szélesítésével és/vagy az államháztartási kiadások csökkentése révén
alacsonyabb átlagadó-teher mellett is biztosítható a költségvetés egyensúlyához, a
közkiadások finanszírozásához szükséges adótömeg.

A magyar gazdaság és államháztartás – jelen és rövidebb távon várható – állapotára tekintettel az adóterhelés további fokozatos mérséklése csak hosszabb távon, a fenntartható
gazdasági növekedéssel elért többletteljesítmények arányában történhet. Az átlag-adószint
csökkentése rövidtávon reálisan akkor vehető számításba, ha az egyes adónemeknél az
adóalapok bővülése ellentételezi a kieső bevételeket – ez alapvetően az eltitkolt jövedelmek
láthatóvá tételével, a szürkegazdaság fehérítésével érhető el. Mindezek mellett keresni kell –
a méltányosság, igazságosság és a szolidaritás elve alapján – az adórendszeren belül feltárható többletforrásokat is, és azokat a elsősorban a munkaerő-költség terheinek csökkentésére kell felhasználni.
Igazságtalan az egykulcsos adó
A József Attila Alapítvány álláspontja szerint az egykulcsos személyi jövedelemadó
igazságtalan, növeli a társadalmi különbségeket. A Fidesz az „azonnali és radikális” adócsökkentési ígéreteit csak az adójóváírás-csökkentésével teljesítette, ez viszont a foglalkoztatottak többségénél a nettó bérek azonnali csökkenését eredményezte. Ennek elkerüléséhez emelni kellett volna a béreket, amire a kormány szankciókkal akarta kényszeríteni a
munkáltatókat. Ezzel szemben a „radikális” adó csökkentés azonnal kedvezett a gazdagoknak. A bevezetett családi kedvezményt a valóban rászoruló kiskeresetű gyermekes családok
többsége nem tudja érvényesíteni, miközben a kedvezményt maximálisan érvényesíteni tudó, kevésbé rászorultaknak az adómentes családi pótlék is ugyanúgy jár. A progresszió viszszaállítását indokolja az is, hogy a hatályos törvény szerint „szuperbruttó” 2013-ra megszűnik, ami adóbevétel-csökkentéssel járna.
A József Attila Alapítvány azt ajánlja az MSZP-nek, juttassa érvényre a társadalmi
igazságosságnak megfelelően, hogy azok járuljanak hozzá nagyobb arányban a közterhekhez, akik nagyobb jövedelemmel rendelkeznek. Progresszív adókra van szükség.,
így ennek megfelelően hosszabb távon is a személyi jövedelmek progresszív adóterhelését
tartsa indokoltnak.


Amennyiben nem lehet változtatni az adózásra vonatkozó sarkalatos törvényeken,
akkor a progresszivitást az egykulcsos adó mellett, külön kivetett szolidaritási
hozzájárulással lehet biztosítani. A munkajövedelmet annak átlagos mértékéig
16% adó, a magasabb jövedelmeket akár több sávban is további szolidaritási hozzájárulás terhelje. Az évente meghatározott küszöböt meghaladó jövedelmek progreszszív adóztatásánál abból kell kiindulni, hogy a 2011-re bevezetett egy kulcs miatt a
személyi jövedelemadó fizetés rendszere jelentősen átalakult: jóval egyszerűbbé vált
az adóelőleg-fizetés, lehetővé vált az egylapos bevallás. Ezért is lehet célszerű megoldás, hogy a küszöböt meghaladó jövedelmek progresszív adóztatására külön törvény alapján kerüljön sor. A küszöböt meghaladó rész szolidaritási adóalapnak minősülne, amely után további szolidaritási hozzájárulást kellene fizetni.
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A nem munkából származó jövedelmek (kamat, csereügylet, értékpapírkölcsönzés, árfolyamnyereség, osztalék, ellenőrzött tőkepiaci ügylet, tartós befektetésből származó jövedelem, vállalkozásból kivont jövedelem, ingó és ingatlan értékesítés, vagyoni értékű jog átruházása) esetében is célszerű, ha továbbra is minden
jövedelemre megmarad a 16%-os adókulcs, emellett a magasabb jövedelmek
progresszív adóztatása érdekében további hozzájárulást kellene fizetni, az adóelkerülés lehetőségének kizárása mellett.



A társadalmi igazságosság érvényre juttatása érdekében a kisebb keresetű
munkavállalóknak a maximálisan igénybe vehető mértékig szükséges kiegészíteni a gyermekkedvezményt („visszatérítendő adó”). Vagyis ne függjön a keresettől
a gyermeknek nyújtott támogatás. Ezzel egyidejűleg szükséges a családi pótlék öszszegének emelése, amit a jelenlegi kormány évek óta változatlanul hagyott.



Megvitatandó az adójóváírás visszaállítása olyan mértékkel és jogosultsági határral,
amely az alacsony és közepes keresetűek nettó munkajövedelmeit növeli. A jövedelemfüggő adójóváírással (nulla kulcsos sáv) ugyanis célzottan valósítható meg az
alacsonyabb jövedelműek kisebb adóterhelése, bevezetése azonban csak akkor lehetséges, ha a foglalkozatást és a gyermeknevelést támogatja.

Járulékcsökkentést a munkahelyekért!
A Fidesz-kormány az „azonnali és radikális” adócsökkentés keretében 500 millió forint pozitív
adóalapig feltételek nélkül 10%-ra csökkentette társasági adókulcsot, miközben széles körben, meghatározott időre ágazati különadókat vezetett be.
Az ágazati különadók viszont ahhoz szükségesek (évente mintegy 360 milliárd Ft), hogy a
gazdagoknak kedvező adó csökkentést (évente mintegy 320-350 milliárd Ft
költségvetésibevétel-kiesés mellett) végre lehessen hajtani. A fenntarthatóság szempontjából
azonban rossz megoldás időszakos válságadókkal finanszírozni hosszú távú adócsökkentést. Az áthárítás következtében a válságadók terhét is a lakosság viseli, amely arányában
azokat sújtja legjobban, akik egyébként sem nyertesei az adócsökkentésnek. Nincs érzékelhető jele annak, hogy javulna a magyar gazdaság versenyképessége, vagy csökkenne a
munkanélküliség.
A munkahely-kínálat a -keresletnek alig tíz százaléka. A munkahelyteremtés szempontjából
a személyi jövedelemadó csökkentésnél jóval hatékonyabb munkaadói járulék-mérséklésre
nem került sor, sőt az egyéni nyugdíjjárulék 0,5 százalékponttal emelkedett, illetve a munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5
százalékról 8,5 százalékra emelkedett 2012-ben. Ezek a lépések nem segítik a munkahelyteremtést. Az 1 millió új munkahely létrejöttének korábbi ígérete a tavaly elfogadott adótörvény-módosításokban nem párosult olyan intézkedések megtételével, amelyek határozottan serkentenék a munkáltatók többletfoglalkoztatási igényét.
Természetesen minden vállalkozás számára elsődleges, hogy termékeik, szolgáltatásaik
piaca bővüljön, mert elsősorban ez generálja a munkaerő-keresletet, de a munkaerő költségét meghatározó kiadások érzékelhető csökkenésével is javítható az a gazdálkodási környezet, amelyben a munkáltatók újabb beruházásokról döntenek, így azok létrehozásához, majd
működtetéséhez munkahelyeket teremtenek. A József Attila Alapítvány azt ajánlja az
MSZP-nek, hogy a az adóátcsoportosítás után, amennyiben annak a feltételei a gazdasági növekedés és az adóalapok bővítése folytán előállnak, a munkáltatói járulék (szociális hozzájárulási adó) érzékelhető – először mintegy 3 százalékpontos, majd a következő évben újabb 2 százalékpontos – csökkentését, mert ez segítené a foglalkoztatás bővítését a versenyszférában. A járulékok csökkentése miatt kieső bevételt a költségvetésnek kell biztosítania az egészségbiztosítási- és a nyugdíjalap számára.
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Ennek enyhítésére 50 millió forint pozitív adóalap felett vissza kell álltani a 19%-os társasági
adókulcsot, tekintettel arra is, hogy az 50-500 millió forint éves pozitív adóalappal rendelkező
vállalkozások esetében az adócsökkentésnek semmilyen foglalkoztatást növelő vagy növekedést ösztönző hatása nincs.
A József Attila Alapítvány javasolja azt is az MSZP-nek, hogy képviselje az üzemanyag jövedéki adójának csökkentését az Európai Unióban még elfogadott szintre. Erre akkor kerüljön sor, ha az üzemanyagárak magasabbak a költségvetésben tervezetnél. Ekkor az általános forgalmi adó bevétel is magasabb, és ennek mértékéig automatikusan csökkenhet a
jövedéki adó. A fogyasztás növelése érdekében szükséges intézkedés az Orbán-kormány
által bevezetett 2%-os ÁFA-emelés, illetve az ugyancsak az Orbán-kormány által bevezetett új adók – mint a telefonadó – visszavonása.
A József Attila Alapítvány ugyancsak javasolja az Európai Unió tagállamainak közös döntése alapján, a nemzetközi pénzügyi spekulációk adójának bevezetését is, amely versenysemleges, de a pénzügyi műveletek irreális bővülése elé korlátokat állít. A pénzügyi piacok 1990-óta ugrásszerű növekedésen mentek keresztül a világon, így hazánkban is.
A világ GDP-je emelkedésének ütemét 4,5-szeresen meghaladó bővülés azonban nem csak
pozitív hatásokkal járt, hanem ezzel okolható a közelmúlt pénzügyi- és gazdasági válságának kialakulása is. A pénzügyi kultúra terjedése számtalanszor olyan konstrukciók létrejöttét
eredményezte, mely mögött már nem érzékelhető a valóságos gazdasági esemény, a kockázatok értékelése bizonytalanná vált, a túlzott likviditás felelőtlenségre csábított.
Az állam szabályozó funkcióján keresztül olyan versenysemleges, de az irreális bővülés elé
korlátokat állító megoldást tud alkalmazni, amely megfontolásra készteti a piaci szereplőket.
Ez az eszköz a nemzetközi pénzügyi tranzakciókat – bizonyos kivételektől eltekintve – terhelő adó. Az adóztatásnak azonban nem pusztán a pénzügyi piacok kordában tartása a célja.
Könnyen belátható, hogy a reálszféra szempontjából is fontos, hogy a befektetéseken, beruházásokon a hitelműveleteken keresztül tartósan így biztosítható a megfelelő árazású forrás,
ami válságjelenségek hatására sem szűkíti be vagy szünteti meg a prosperáló vállalkozások
számára a szükséges likviditást.
Természetesen az állami szféra számára is előnyös ez a megoldás. Nem egyszeri vagy átmeneti bevételi forrást teremt, mint például a bankadó a költségvetés részére, hanem hoszszútávon biztosít fontos gazdasági- és társadalom-politikai célokra felhasználható előirányzatokat. Európai Uniós szinten mintegy 57 milliárd euró összegre tehető évente ezen adóból
az összbevétel, melyet országonként ¾ részben a nemzeti költségvetésbe kerül, ¼ részben
pedig egy közös alap bevételévé válik.
Összességében az adó bevezetésével olyan tartós konstrukciót hoznánk létre, mely egyidejűleg óvja a pénzügyi piacokat, ösztönzi a reálgazdaságot, stabil állami bevételeket generál
más fontos társadalmi célok finanszírozásához.
A József Attila Alapítvány javasolja az EVA kulcsának 30%-ra történő visszaállítását, valamint az alanyi ÁFA-mentes vállalkozókra vonatkozóan a 15%-os EVA kulcs bevezetését.
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