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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  3 Lakosság költségvetési befizetései

    1 Személyi jövedelemadó [2 361 000,0] 2     351     000,0
/-10 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

1. 

A  dolgozói  szegénység  elleni  fellépés  és  az  összetartóbb  társadalom  érdekében  az  LMP

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 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. 



csökkentené a gyermeket nevelő családok terheit: ma a családok gyermekneveléssel kapcsolatos
költségeit  csak  addig  ismeri  el  az  állam,  amíg  a  gyermek  be  nem  fejezi  a  középfokú
tanulmányait, holott a felsőfokú tanulmányok költségeit túlnyomórészt a családjuk fedezi. Sőt a
költségek épp akkor ugranak meg, amikor a gyerek egyetemre vagy főiskolára megy. Jelenleg
azok után a diákok után, akik felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, már nem jár családi
adókedvezmény. A társadalmi mobilitást és a dolgozói szegénység csökkentését szolgálná azon
javaslatunk,  amely  fokozatosan  kiterjesztené  a  családi  adókedvezményt  a  felsőfokú
tanulmányokat folytató diákokra.
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