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TALÁN A LEGJOBB AZ LENNE, HA A KORMÁNY ADNÁ BE A MÓDOSÍTÓT… 

A 2019-es ADÓTÖRVÉNY ÖSSZESSÉGÉBEN MEGSZORÍT! - EZT ÁLLÍTJA AZ OKÉT MVO! 

Az OKÉT július 2-i ülésén újra elhangzott a kérdés; „Érdekegyeztetés végzünk, vagy hallgatjuk a 
Kormány egyirányú közléseit?” A felek újra a Pénzügyminisztérium Pénztártermében találkoztak, 
ahol kiderült; a 2019-re tervezett adólépések – miközben nagy ívű koncepciók sejtetődnek a 
háttérben -  összességében inkább elvesznek, mint adnak, a Munkavállalói Oldal egységesen 
tiltakozott és követelt. 

 

A KORMÁNY ÚJRA ELŐKÉSZÍTŐ ANYAGOT KÜLDÖTT, A VKF-EN IS ELMONDTA; CÉL AZ 
EGYSZERŰSÍTÉS ÉS A BŐKEZŰSÉG, DE A SZÖVEG MÁR A PARLAMENT ELŐTT VAN. 

A CAFETÉRIA ADÓJA KERÜLT A KÖZPONTBA; LEGALÁBB KETTŐ MILLIÓ EMBERT 
ÉRINT, ÉS NAGYON FÁJ! 

Az oldalakat Simon Attila István helyettes államtitkár, Acsay Ákos, a KÖSZ ügyvivője, valamint 
Fehér József, az MVO ügyvivője képviselte. A felek tudomásul vették a 60 perces időkorlátot. 

 

NAPIREND: 

1. Tájékoztatás és konzultáció az adótörvények 2019. évi módosításairól  

Izer Norbert, adóügyekért felelős államtitkár a NAV új vezetője képviselte a kormányzati terveket, 
amelyek nagyon határozottnak, és eldöntöttnek tűntek.  

Cél az egyszerűsítés; ötféle adó megszűnik, összevonásra kerül, tovább nő az 
automatizmusok szerepe, a munkáltató áldozzon többet a munkásra, de az adóhatóság is a 
segítségére lesz. Ez leginkább a cafetéria változásokban tükröződik. A kulturális adó, a 
hitelintézeti különadó, a baleseti és biztosítási adó ebben a formában megszűnik, egységes 
szociális adónem keletkezik. A tranzakciós illeték 20 000 Ft alatt nem érvényesül, a KATA /50 
ezer, vagy 75 ezer/hó, érintettek száma: 280 ezer /, illetve a KIVA – árbevétel 1 milliárdra csúszik 
fel / érintettek száma 30 ezer cég / preferált lesz, az EVA-ba december 20. után már nem lehet 
belépni. 

A tartós és UHT tej is 5% ÁFÁT kap, de például a népegészségügyi termékadó egyes termékek 
esetén emelkedni fog (alkohol). 

Az MVO elkülönítette a cafetéria témáját, és a MASZSZ elnökét bízta meg a képviselettel. Kordás 
László tételesen ismertette a mellékelt dokumentumot 
(http://www.mkksz.org.hu/html/main/2018/kordaslaszlocafeteria.pdf ) amelyből kiderül, hogy 
egyes munkavállalókat havi több tízezres jövedelmi hátrány fenyeget - például az ételutalványok 
miatt. 
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A konföderációk nevében Kordás László 2022-ig érvényes háromoldalú megállapodást 
kezdeményezett, hogy a bér és juttatási elemek rángatását meg lehessen előzni. 

Miközben a közszolgálatnál évi 200 ezer, a versenyszféra munkahelyein pedig 450 ezer forint 
lehet az évi juttatási.  

A Kormány javaslata szerint erősen nőnének a lakáscélú,  a lakhatási, a kockázati 
biztosítási, a diákhitel törlesztési, a sportbérlet, a kultúrautalványok, a helyi közlekedési 
támogatások adóterhei. Az öngondoskodást (nyugdíjpénztár, egészségpénztár) sem 
támogatná az adórendszer. 

A szakszervezetek tiltakoznak, módosításokat követelnek.  A legjobb lenne, ha azokat maga a 
Kormány adná be – mondotta Fehér József. 

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a bér jelentőségére utalt, jelezve, hogy 161 ezer embernek nem 
hogy a cafetéria, de 10 éve az alapbére is rendezetlen a közszolgálatokban. Ne feledjük, amikor a 
járási hivataloknál  a 30%-os béremelés volt, a Kormány eltörölte a cafetériát.  Az a nettó bérben 
nem jelent meg  a teljesítményértékelés módszerének megállapításával is csak nőtt a hátrány. 

Fel kell számolni a versenypiaci és a közszolgálati terület közötti alkotmányos különbséget szülő 
eltérő szabályozást. A kormány kárt fog okozni a 25 évnél fiatalabb és az 55 évnél idősebb 
munkavállalók kedvezményeinek elvételével.  

Többen is szóvá tették a munkahelyi étkeztetés ellehetetlenülését és az ebből, illetve a SZÉP–
kártyát kizárólagossá tevő döntésből adódó hátrányokat. Elfogadhatatlan a  támogatási célok és a 
választás szabadságának elvétele. A Kormány kitűzött céljai ellen, és több területen is 
ellentmondásosan cselekszik. Jó lenne érzékelni a rugalmasságot, a korrekció lehetőségét. 

A törvény már a T. Ház előtt van! 

 

Budapest 2018.07.02.                                                                                          Boros Péterné                           


