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A PSD-KORMÁNY TÖBB HÍRHEDT INTÉZKEDÉSÉTŐL IS MEGSZABADULNÁNAK

Törvénymódosítási nagyüzem

A szociáldemokrata kor-
mány által elfogadott és 
azóta is vitatott intézkedé-
sek visszavonásán ügy-
ködik az Orban-kabinet. 
Eltörölnék egyebek mellett 
az üzemanyagok extra jö-
vedéki adóját, a részmun-
kaidős szerződésekre kirótt 
többletadót, és a hírhedt 
2018/114-es sürgősségi 
kormányrendeleten is több 
ponton módosítani készül-
nek. Az adók eltörléséről 
ma szavaz a képviselőház, 
a 114-es módosításáért pe-
dig várhatóan parlamenti 
felelősséget vállal a liberá-
lis kormány.

 » BÁLINT ESZTER

A szociáldemokrata párti
(PSD) kormány utáni 
söprögetésbe kezdett a 

nemzeti liberális párti (PNL) 
kabinet: egy sor hatályban 
levő intézkedés eltörlése a cél. 
A képviselőház költségvetési 
bizottsága tegnap már pozití-
van is véleményezte az adótör-

vénykönyv módosítását célzó 
jogszabályjavaslatot, ami eltö-
röli az üzemanyagok extra jö-
vedéki adóját és a részmunka-
idős szerződések többletadóját. 
A benzin és a gázolaj jövedéki 
adója így már 2020. január else-
jétől csökkenhetne. A részmun-
kaidős szerződések esetében 
pedig visszatérnének ahhoz 
a korábbi mechanizmushoz, 
ami szerint nem a minimálbér, 
hanem a tényleges jövedelem 
alapján számítják ki az állam-
kasszába befi zetendő társada-
lombiztosítási és egészségbiz-
tosítási hozzájárulás értékét. 
Az 53 nemzeti liberális párti 
törvényhozó által kezdeménye-
zett tervezetről döntő házként 
szavaz majd a képviselőház. 

Közben a kabinet a 2018/114-
es sürgősségi kormányrendelet 
bizonyos intézkedéseinek a ha-
tályon kívül helyezéséről szóló 
hatástanulmányon dolgozik – 
jelentette be tegnap Ludovic 
Orban miniszterelnök, aki egy 
nappal korábban már jelezte, 
hogy kabinetje felelősséget fog 
vállalni a parlamentben a hír-
hedt rendelet módosításáért 
és bizonyos előírások hatályon 
kívül helyezéséért. Tegnap ér-
vekkel is előrukkolt. Mint hang-
súlyozta, a parlamenti bizott-

ságokban nem úgy alakulnak 
a dolgok, ahogyan szerették 
volna. „Természetesen mi azt 
szerettük volna, hogy parla-
menti vitával javítsuk ki ennek 
a rendeletnek az előírásait, és 
hatályon kívül helyezzünk min-

den elhibázott előírást. Sajnos 
a dolgok nem a várakozásaink-
nak megfelelően alakulnak, 
épp ellenkezőleg, a különböző 
bizottságokban olyan módosító 
indítványok kerülnek terítékre, 
amelyek még tovább rontják 
ezt a rendeletet” – emelte ki Or-
ban. Példaként a Szuverén Be-
fektetési Alap plafonértékének 
emelését említette.

Beszélt egyúttal arról is, hogy 
a kormánya által tervezett mó-
dosítások a nyugdíjrendszer 
második pillérét is érintik: a 
magánnyugdíjalapokat működ-
tető társaságokra a tavalyi ren-
delettel kirótt pluszterhek eltör-
léséről van szó. Orban egyúttal 
jelezte, a kötelező magánnyug-
díjalaphoz való hozzájárulás 
mértékét nem ezzel a jogsza-
bállyal készülnek emelni, de 
mindenképp céljuk egy hasonló 
intézkedés foganatosítása.

Olcsóbban tankolhatunk? A parlament már ma eltörölheti az üzemanyagok extra jövedéki adóját

Méltányosabb nyugdíjrendszert akarnak

A nyugdíjrendszer méltánytalanságait felszámoló törvényterve-
zetet készül kidolgozni a kormány – jelentette be tegnap Ludovic 
Orban miniszterelnök. A fogyatékkal élők világnapja alkalmából 
a kormányfő ellátogatott az Ability Hub nevű központba, amely 
többek között a munkahelykeresésben segíti a fogyatékkal 
élőket. Itt merült fel a sérült személyeknek folyósított nyugdíjak 
befagyasztásának kérdése. A téma kapcsán a miniszterelnök 
leszögezte, a munkaügyi miniszter létrehoz a közeljövőben egy 
munkacsoportot, amely megvizsgálja a jelenleg érvényben levő 
nyugdíjtörvény minden „méltánytalanságát”. „A nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságát illető közép- és hosszú távú elemzés alapján 
elő akarunk készíteni egy törvénytervezetet, amely minden ilyen 
méltánytalanságot felszámol” – fogalmazott Ludovic Orban. 

 » A benzin és a 
gázolaj jövedéki adója 
így már 2020. január 
elsejétől csökkenhet-
ne. A részmunkaidős 
szerződések esetében 
pedig visszatérné-
nek ahhoz a korábbi 
mechanizmushoz, ami 
szerint nem a minimál-
bér, hanem a tényleges 
jövedelem alapján 
számítják ki az állam-
kasszába befi zetendő 
társadalombiztosítási 
és egészségbiztosítási 
hozzájárulás értékét. 

H I R D E T É S




