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2013: csökken ı életszínvonal, növekv ı adók! 

Ma Magyarországon rosszabbul élnek az emberek , mint két és fél éve, Orbán Viktor hatalomra 

kerülésekor, és sajnos az idén még rosszabb lesz. Tavaly februárban 2012-ıt az elrugaszkodás, 

2013-at az emelkedés évének nevezte a miniszterelnök Ezzel szemben gazdasági és politikai 

rangsorban Magyarország lecsúszott. Elrugaszkodás helyett a lecsúszás éve lett. 

2012-ben: 

• Érezhetıen csökkent sokak nettó reáljövedelme 

• fokozatosan megszőnt adójóváírási lehetıség 

• 27%-ra emelkedett az ÁFA-kulcs 

• felpörgött az infláció  

• nagyszámú új adót vezettek be 

• a Fidesz azt mondta, hogy adót csökkent. Ehhez képest átlagosan kéthetente változtak az 

adószabályok, közelítette a 30-at az új adók száma: csekk-adó, biztosítási adó, közmőadó, 

telefonadó, chipsadó, stb. 

• magas volt a munkanélküliség 

2013-ban: 

• még kevesebb pénz  marad  az átlagembereknél, az átlagos családoknál 

• a munkavállalók jövedelmét tovább csökkentheti  idén az is, hogy mintegy 4 

százalékponttal növekszik a béren kívüli juttatások  adóterhe . A munkáltatóknak emiatt 

kevésbé éri meg a bér egy részét ebben a formában adni, így egyesek úgy dönthetnek, hogy 

nem adnak béren kívüli juttatást vagy csak arányosan kevesebbet.  

• több adót fogunk fizetni, mint a kormányváltáskor , a tehernövekedés megint a kis- és 

közepes jövedelmőek millióit érinti érzékenyebben.  

• A tranzakciós illeték – közkelet ő nevén a sárgacsekk adó – bevezetésével idén már 

adózunk a fizetésünkért, adózunk, ha fizetünk, adóz unk, ha törlesztünk.  Egy átlagbér 

körüli jövedelem után legalább 1000 forint lehet a tranzakciós illeték miatt megjelenı új terhe 

az embereknek havonta. Ez mélységesen igazságtalan, amely a kispénző embereket sújtja 

leginkább.  

• 2013. január 1-jét ıl telefonálni és közlekedni is drágább, az Orbán-ko rmány 

adóintézkedései miatt. 75%-kal emelkedett a telefon adó havi mértékének fels ı korlátja , 

így az magánszemély esetében havonta akár 700 forint, évente akár 8400 forint is lehet. 

• a 2012-es pénzromlás miatt a keresetébıl 2013-ban már 8500 forinttal kevesebb árut és 

szolgáltatást tud majd megvenni, ráadásul 2013-ban is tovább emelkednek az árak, ezért még 

ennél is kevesebbet. 

• Január elsejét ıl megjelent a biztosítási adó  is, amit nagy valószínőséggel szintén az 

ügyfelek fognak fizetni. Ez Casco biztosítás esetén 15, vagyon- és balesetbiztosítás esetén a 

bruttó biztosítási díj 10 százaléka. 
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• Tovább drágítja az életünket, hogy januártól az autógáz jövedéki adója 50 százalékkal 

megemelkedett , majd májustól is lesz egy újabb 50 százalékos emelés. A megduplázódó 

jövedéki adó körülbelül 100 ezer autóst érint, és a 240-260 forintos gázárat pár hónap alatt 

közel 50 forinttal emeli meg kilogrammonként. Az átlagos személyautó esetében 200-300 

ezer forintba kerül ı átalakítás megtérülési ideje évekkel is megn ıhet.  

• a gazdaság nem növekszik,  a beruházások elmaradnak 

• egyre többen válnak képtelenné a közüzemi számlák kiegyenlítésére 

• egyre több család a következı havi fizetés elıtti héten már a gyermekeik számára szükséges 

élelmiszereket sem tudja megvásárolni. 

• csökken fogyasztás 

Ma azért kell lemondaniuk a tanároknak a béremelésr ıl, azért kell csökkenteni a szociális 

kiadásokat, azért kell hosszabb ideig várni egy-egy  orvosi m őtétre, azért nem járhatnak 

egyetemre a fiatalok, mert Orbán Viktor és kormánya  csak egy sz ők réteg számára 

csökkentette az adót, de nagyon.  

Az Orbán-kormány az egykulcsos személyi jövedelemad ó bevezetése érdekében feláldozta 

Magyarország növekedési esélyeit, amellyel összessé gében mindenki rosszabbul jár.  

Ennek az árát fizetjük meg már közel két éve , és fizetjük tovább idén is. A jelentıs szja-

csökkenésnek ugyanis ára van. Mivel a költségvetésbıl hiányoznak a kiesı milliárdok, a kormánynak 

2010 óta egyre több új adóval és adóemeléssel, valamint szociális, egészségügyi, oktatási és más 

szempontokból fontos területek forrásait megszorító intézkedésekkel kell beszednie ezt az összeget. 

Amit az Orbán-kormány a lakosság kis részének a sze mélyi jövedelemadón keresztül juttat, 

más adókon és elmaradó juttatásokon keresztül a lak osság egészét ıl visszaszedi. 

Az alacsonyjövedelm őek a pénzromlás és az adóváltozások miatt összesség ében jelent ıs, 15-

18 százalékos reálbércsökkenést szenvedtek el . Átlagbért, vagyis nettó 143.000 forintot (ez bruttó 

220.000) keresı, gyermektelen munkavállalónak nagyjából 800 forinttal maradna több a zsebében 

2013-ban.  

A félszuperbruttó idei megszüntetése a havi bruttó 202.000 forint fölött keres ıknek jelenthetne 

könnyebbséget , de esetükben a keresetnövekedés nem lesz képes ellensúlyozni a pénzromlás  

közel 6%-os mértékét .  

Igaz ez a kiemelkedı jövedelmet keresıkre is: 

• Az eddig nettó 441.000 forintot keresı gyermektelen munkavállaló esetében a nettó több mint 

17.500 forinttal emelkedik, ez azonban csak részben kompenzálja azt a 26.500 forintot, amit a 

pénzromlással elveszít ebbıl az összegbıl. 

• A családok esetében is 17.500 forint lesz a szuperbruttósítás kivezetésének köszönhetı 

pluszpénz. A többlet az ı esetükben sem lesz elég az infláció kompenzálására, így 2012 után 

jövıre is folytatódik a családok reáljövedelmének csökkenése. 

Az elmúlt két és fél év alapján megállapítható, hog y az Orbán-kormány gazdaságpolitikája 

csıdöt mondott.  A magyar gazdaság recessziós és perspektívátlan pályán halad, bármilyen váratlan 

esemény, külsı sokk romba döntheti a kormányzati elképzeléseket. 
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A baj ennél is nagyobb! Ugyanis ez az ostoba és káros gazdaságpolitika nem csupán most húzza le 

Magyarországot a mélybe, hanem hosszú évekre hátrányt jelent. Indokolatlanul nınek a társadalmi 

különbségek, az infláció. Ráadásul a számlát késıbb, 2015-tıl kell kifizetni szinten minden területen. 

Az elmaradt beruházások, eszköz beszerzések pótlásával, a kis- és közepes jövedelmőek 

helyzetének javításával, az infláció letörésével. 

Ezen a helyzeten változtatni kell!   

Az MSZP véleménye szerint van mód és lehetıség a változtatásra. Magyarország többre képes 

annál, hogy csak egyszer ően tovább evickéljünk a mai úton. Ezért kezdünk tárgyalásokat a 

demokratikus ellenzék pártjaival és mozgalmaival, ezért teszünk javaslatot az Országgyőlésben. A 

magyar gazdaság növekedése a versenyképesség javítá sán alapulhat. Ennek feltétele a 

vállalkozások szabadsága és új kezdeményezések érvényesülése, kiszámítható gazdaságpolitika, 

stabil szabályozási környezet, és jogbiztonság. Valamint igazságos és méltányos adók!   

Az MSZP 6 pontja: 

1. Fizessenek a jövedelmükkel arányosan többet az á tlagosnál többet keres ık, 

enyhüljenek az alacsony jövedelm őek terhei. 

2. A társadalmi igazságosság érvényre juttatása érdekében a kisebb kereset ő 

munkavállalóknak a maximálisan igénybe vehet ı mértékig szükséges kiegészíteni a 

gyermekkedvezményt . Vagyis ne függjön a keresettıl a gyermeknek nyújtott támogatás.  

3. Az adóátcsoportosítás után a munkáltatókat terhe lı szociális hozzájárulás érzékelhet ı 

csökkentésére van szükség.  

4. Vissza kell vonni a vállalkozásokat indokolatlanul terhel ı adónövelést.   

5. A fogyasztás növelése érdekében kés ıbb, amint az lehetséges vissza kell vonni az 

Orbán-kormány által bevezetett 2%-os ÁFA-emelést. 

6. Elengedhetetlen a kiszámítható, átlátható adókörnye zet megteremtése.  Ennek érdekében 

az államnak garanciális feltételeket kell vállalnia mind a lakossági, mind a vállalati adók 

kivetési rendjérıl. 


