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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

  1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló
bevételek

    2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék [984 976,0] 809     976,0
/-175 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

1. 

A természetbeni egészségügyi járulékot és a pénzbeni egészségügyi járulékot összesen 3,5 %-kal

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. 



mérsékelnénk.  Ez  része  az  általános,  társadalmi  szintű  béremelésnek,  ami  a  progresszív
jövedeleamdó  csökkentéssel  együtt  bizotsíthatja  azt  az  égető  szükségletet,  hogy
Magyarorrszágon a bérből meg lehessen élni. 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 járulék-növekedést is, ami
a közszféra béremelései és más transzferek emelkedései miatt folyik be, így a csökkenés a két
tétel egyenlege. 
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