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Határozati javaslat címe: A politikai hátszéllel, hirtelen és aránytalanul meggazdagodott, 
kivételezett helyzetben lévő gazdasági szereplőkkel szembeni - a koronavírus (COVID-19) 
okozta humánjárvány miatt kialakult munkanélküliség felszámolását, bérfejlesztést célzó 
Munkahelyvédelmi Alap számára befizetendő - különadó bevezetéséről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a politikai
hátszéllel,  hirtelen  és  aránytalanul  meggazdagodott,  kivételezett  helyzetben  lévő  gazdasági
szereplőkkel  szembeni  – a koronavírus (COVID-19) okozta  humánjárvány miatt  kialakult
munkanélküliség  felszámolását,  bérfejlesztést  célzó  Munkahelyvédelmi  Alap  számára
befizetendő  –  különadó  bevezetéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a politikai hátszéllel, hirtelen és aránytalanul meggazdagodott, kivételezett helyzetben lévő
gazdasági szereplőkkel szembeni – a koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt

kialakult munkanélküliség felszámolását, bérfejlesztést célzó Munkahelyvédelmi Alap
számára befizetendő – különadó bevezetéséről

Az Országgyűlés – figyelemmel a koronavírus (COVID-19) okozta humánjárvány miatt kialakult
munkanélküliségre, alulfizetettségre – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy:

a)  hozzon  létre  Munkahelyvédelmi  Alapot,  amelyből  a  koronavírus  (COVID-19)  okozta
humánjárvány  miatt  kialakult  munkanélküliséget  számolja  fel,  valamint  amelyből  eszközöljön
bérfejlesztéseket;

b) sújtsa különadóval azon gazdasági szereplőket, amelyek 2015. március 1-jétől 2020. február 29-
éig  számítva,  bármely  adóévben  legalább  250  millió  forint  becsült  értéket  elérő  közbeszerzési
eljárást nyertek el,

c) vezesse be a b) pontban meghatározott gazdasági szereplőkkel szemben a következő mértékű
különadó-kulcsokat:
- 100 millió forint adóalapig 20 %-ot,
- 100 millió forinttól - 500 millió forint adóalapig 25 %-ot,
- 500 millió forint adóalap felett 30 %-ot;

d)  csoportosítsa  át  a  b)  pontban  meghatározott  különadót  az  a)  pontban  meghatározott
Munkahelyvédelmi Alap részére.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül nyújtson be olyan
javaslatot, amely az 1. pontban meghatározott célokat tartalmazza.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Sajnos  tapasztalható  és  látható,  hogy  a  koronavírus-járvány súlyos  válságot  hoz  el  a  hazai
munkaerőpiacon.  A gazdasági  aktivitás  romlása  miatt  a  munkanélküliségi  ráta  emelkedik,  a
foglalkoztatás  pedig  csökken.  A Kormánynak  most  kiemelten  oda  kell  figyelnie  arra,  hogy
megmentse a munkahelyeket, valamint azon személyeknek, akik a jelenlegi válságos helyzetben
a „hátukon viszik az országot”, bérét pedig rendezze.

A Jobbik a  fentiek elérése céljából Munkahelyvédelmi Alap (továbbiakban:  Alap) felállítását
javasolja a Kormánynak. Joggal merül fel a kérdés, hogy az Alapot milyen bevételi források
alkossák.  Egyrészről  különítsen  el  a  Kormány  az  Alap  számára  egy  bizonyos  összeget,
másrészről pedig vezessen be különadót azon gazdasági szereplők számára, akik az elmúlt 5
évben iszonyatos összegekkel károsították meg a központi költségvetést, ezáltal pedig a magyar
embereket.

Javaslatunk alapján minél többet lopott egy politikai hátszéllel meggazdagodott személy, annál
magasabb adót kellene fizetnie.

„NER. A mozaikszó, amit annyiszor használunk, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, mit is
jelent  valójában.  Például  magasba  emelkedést,  még  akkor  is,  ha  nem  feltétlenül  vagyunk
érdemesek rá. Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint jóban lenni a főnökkel.

Az eredmény pedig: sok közpénz, történetünk két főszereplőjének építőipari cégeinél például
kicsit több mint 2071 milliárd forintnyi. Ekkora értékben nyert meg közbeszerzéseket Mészáros
Lőrinc két fő építőcége, a Mészáros és Mészáros Kft., valamint az R-Kord Kft., továbbá Szíjj
László  Duna  Aszfaltja  egyedül,  illetve  másokkal,  esetenként  egymással  közösen  2010
szeptemberétől 2019 novemberéig.” – olvasható a HVG.hu-n.

Magyarországon látható, hogy hatalmas összegű közvetlen kárt okoz, hogy a Fideszhez kötődő
gazdasági  holdudvar  szétlopja  az  országot.  A  törvényjavaslat  a  tisztességes  vállalkozókat,
természetes  személyeket  nem  veszélyeztetné,  kizárólag  csak  azokat  sújtaná,  akik  jogtalanul
lopták  el  a  közpénzt,  és  így  tettek  szert  a  hatalmas  vagyonra,  amellyel  megkárosították
Magyarország költségvetését.

A Jobbik úgy gondolja, hogy az így „beszedett pénznek” a tisztességes magyar embereknél van a
helye, így ideje, hogy a különadót a „rosszak” megfizessék, azért, hogy a „jók” megkaphassák.
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