
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/206.

Benyújtás dátuma: 2017-05-15 18:44

Parlex azonosító: QTTGW9B50001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Vágó Sebestyén
(Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 8     176,1 /-650,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

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. 



  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    2
Egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásai

      2 Táppénz
        2 Gyermekápolási táppénz [5 350,0] 6     000,0 /+650,0 m. kiadás/

Indokolás 

A Jobbik Magyarországért  Mozgalom véleménye szerint  sokkal  nagyobb erőfeszítéseket  kell
tenni  annak  érdekében,  hogy  a  munkáltatókat  a  gyermeket  nevelő  szülők  alkalmazására
ösztönözzék.  A gyermekápolási  táppénz  a  kormány általi  minimális  emelésével  egyetértünk,
ugyanakkor kevésnek találjuk azt.

A  gyermekápolási  táppénz  magasabb  támogatási  összegét  a  Miniszterelnökség  dologi
kiadásaiból  javasoljuk  támogatni,  ezzel  is  emlékeztetve  a  Miniszterelnökséget  arra,  hogy  a
munkából élő családok és a beteg gyermekek szülők általi otthon ápolása ezzel mihamarabbi
gyógyulása fontosabb, mint a Miniszterelnökség eszközbeszerzései.
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