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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Szja tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem
rendelkezik –

a) ha az adóalap nem haladja meg az 1,656 millió forintot, az adóalap 0 százaléka,
b) ha az adóalap meghaladja az 1,656 millió forintot, de nem haladja meg a 3,6 millió forintot, az
1,656 millió forintot meghaladó rész 12 százaléka,
c)  ha  az  adóalap  meghaladja  a  3,6  millió  forintot,  233  280  forint  és  a  3,6  millió  forintot
meghaladó rész 24 százaléka.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: az 53. §-t követően új 10. alcím és új 54. §
Módosítás jellege: módosítás

10. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



54. §

Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 36. §-a.

Indokolás 

1-2. 

Az egykulcsos adó helyett igazságos progresszív személyi jövedelemadózást vezetnénk be. A
minimálbér összegéig (havi 138 ezer forint) az SZJA kulcs 0%, a minimálbér és az átlagbér (havi
300 ezer forint) közötti részre 12 %, az átlagbért meghaladó részre 24 % lenne.

Általános,  társadalmi  szintű  béremelésre  van  ugyanis  szükség,  abból  a  célból,  hogy  a
költségvetés  valóban  a  munkából  élőké  legyen.  Az  általános  béremelés  progresszív
adócsökkentéssel érhető el. Az LMP javaslata egy háromkulcsos adó, 0,12, 24%-os kulcsokkal.
Ennek – és a szintén javasolt 4%-os járulékcsökkentésnek – következményeként a minimálbér
nettója 26 ezer forinttal,  az átlagbér nettója 38 ezer forinttal  nő, a dupla átlagbéré (600 ezer
forint)  23  ezer  forinttal,  és  még a  háromszoros  átlagbért  kereső  (900 ezer  forint)  is  8  ezer
forinttal  többet  vihet  haza.  Csak 1  millió  50  ezer  forintos  havi  kereset  felett  kellene  többet
fizetni.  Meggyőződésünk, hogy az egymillió forint feletti  jövedelem mellett  jogos társadalmi
elvárás, hogy az érintettek járuljanak hozzá többel a közkiadásokhoz.
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