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

    1 Személyi jövedelemadó [2 361 000,0] 2     011     000,0
/-350 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

1. 

Béremelés  a  progrersszív,  többkulcsos  SZJA  bevezetésével  és  csökkentésével  Általános,

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. 



társadalmi  szintű  béremellésre  van szükség,  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.  A minimálbér  adómentes,  a  minimálbér  feletti
jövedelem 12%-kal,  az  átlagbér  (bruttó  300 ezer  forint)  feletti  kereset-rész 24%-kal  adózna.
Ennek - és a hozzá társuló járulékcsökkentésnek - következményeként a minimálbér nettója 26,
az átlagbér nettója 38 ezer forinttal nő, a dupla átlagbéré (600 ezer forint) 19 ezer forinttal, és
még a 3-szoros átlagbért kereső (900 ezer forint ) 3 ezer forinttal többet vihet haza. Csak a 955
ezer forint havi kereset felett kellene többet fizetni, és úgy gondoljuk, hogy az egymillió feletti
jövedelem mellett jogos is az igény, hogy járuljanak hozzá többel a közkiadásokhoz. A módosító
összege  tartalmazza  azt  a  jövedelemadó-növekedést  is,  ami  a  közszféra  béremelései  és  más
transzferek emelkedései miatt folyik be, így a csökkenés a két tétel egyenlege. 
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