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A pártprogramtól a költségvetésig 

• Jó lenne, ha 

– a választásokon induló minden párt beárazott és önmagában 
működőképes programot készítene 

– egypárti kormány esetén lenne program (nem úgy, mint 2010-ben) 

– koalíciós kormány esetén nem a választások után kezdődnének a 
filozófiai viták külön-külön irreális tervekről 

• Jó, hogy 

– készülnek pártprogramok 

– már nem lehet figyelmen kívül hagyni a költségvetési egyensúly kérdését 

• a „Magyarország talpra áll” jó első lépés a pártprogramtól a 
költségvetéshez 
– tartalmaz számokat  

– fenntartható költségvetési politikát céloz  

– próbálja követni a gazdasági környezet változásait 



Lehet más a költségvetési politika így? 
• A hatásvizsgálatok szabályait be kell tartani 

– alternatíva-költségek elszámolása (pl. vasút-felújítás) 
– következetes számbavétel (pl. Közgép a vasútnál) 
– viselkedési hatások (pl. 45 százalékos szja-kulcs) 
– költségvetési és gazdasági hatás elválasztása (pl. MOL) 
– gazdasági hatás és a párt-preferenciák (pl. MMA) 

 
• A jelenlegi kormány kritizált intézkedéseinek eltörlését is bele kell tudni 

illeszteni a tervekbe 
– A tranzakciós illeték eltörlése előtt vagy után van-e a rangsorban a zöld 

beruházási alap létrehozása ? 
– Mi történik, ha esetleg a gazdasági növekedés még alacsonyabb lesz 2014-

ben? 
– Javítja-e a környezeti fenntarthatóságot, ha a banki hitelezés elakadása 

miatt áll le a gazdasági növekedés? 



A hitelességről 

• Hitelesség nem lesz ingyen és automatikusan 

• Reális helyzetértékelés és kivetítés szükséges 

• Legalább középtávú program kell (inkább 5-8 év) 

• A tervszámokat meg kell alapozni helyesen beárazott 
intézkedésekkel 

• A gyorsan változó környezetben leginkább a gyakorlatra 
lefordítható és következetesen lefordított elvek élnek túl 



Köszönöm 



A magas jövedelműek adóztatása 
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Határ- és átlagkulcs - FIDESZ 2013

Határkulcs - LMP 2013

Átlagkulcs - LMP 2013 - viselkedési hatás nélkül

Átlagkulcs az eredeti jövedelem arányában - LMP 2013


