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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A fiatalok
személyi  jövedelemadó-mentességéről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A fiatalok személyi jövedelemadó-mentességéről

Az Országgyűlés
-  tekintettel  arra,  hogy  a  család  a  társadalom  alapvető  és  létfenntartó  egysége,  és  az  egység
fenntartásának elősegítése a mindenkori kormányzat alapvető kötelezettége, valamint
-  felismerve,  hogy  a  fiataljaink  nyugat-európai  országokba  munkavállalás  céljából  történő
kivándorlása egyrészt családok széteséséhez vezet és demográfiai katasztrófával fenyeget, másrészt
tetemes kiesést jelent a hazai munkaerőpiacon is,
az alábbi határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  kormányt,  hogy  vizsgálja  meg  annak  lehetőségét,  hogy  milyen
adópolitikai eszközökkel lehetséges annak biztosítása, hogy a 29. életévüket be nem töltött fiatalok
mentesüljenek a személyi jövedelemadó megfizetésének kötelezettsége alól.

2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében
2020. március 1-jéig nyújtson be törvénymódosító-csomagot az Országgyűlésnek.

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

Miközben  a  magyar  fiatalok  százezrei  kényszerülnek  külföldre  egy  jobb  élet
reményében,  mert  itthon az  önálló  életkezdés  sok esetben csak álom marad,  addig  a
lengyel parlament – felismerve az elvándorlás problémáját és annak következményeit –
egy példaértékű és nagyon komoly lépést tett. Nyáron döntött a parlament arról, hogy
mintegy  6,5  millió  forintnak  megfelelő  éves  jövedelemhatárig  eltörli  a  26  év  alatti
fiatalok esetében a személyi jövedelemadót, amelynek köszönhetően egyik pillanatról a
másikra nőtt a lengyel fiatalok bére.

Ma alig van olyan család Magyarországon, amelynek ne lenne hozzátartozója külföldön.
Sajnálatos módon zömével a fiatalok kényszerülnek külföldre, azok, akik itthon adót és
járulékot  fizetnének,  nem utolsó  sorban pedig  gyermekvállalás  előtt  állnak.  A Jobbik
szerint a lengyel döntés egy nagyon példamutató lépés.

Amíg  Lengyelországban  körülbelül  186  milliárd  forintot  fordítanak  a  fiatalok
hazahívására, addig nálunk a kormány pár évvel ezelőtt 100 millió forintot kívánt arra
költeni, hogy a fiatalokat hazahozza Magyarországra. Meggyőződésünk, hogy mindent
meg kell tennünk azért, hogy a kivándorolt magyarokat hazahozzuk, és biztosítsuk annak
lehetőségét, hogy mindenki a saját szülőföldjén boldogulhasson.

Jelen javaslat célja, hogy a magyar kormány is tegyen hasonlóan határozott lépéseket, és
teremtse  meg  annak  jogszabályi  feltételeit,  hogy –  tekintettel  arra,  hogy a  kormány
szerint a magyar gazdaság kiemelkedően jól teljesít – a Lengyelországban alkalmazott 26
év helyett  Magyarországon a 29 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó-mentességet
élvezzenek, ezzel is segítve itthon maradásukat, illetve hazatérésüket.
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