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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Z. 
Kárpát Dániel (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik), Dr. Lukács László György 
(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 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 107     000,0 /-3 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
      4 Asszisztált reprodukció (IVF) 3     000,0 /+3 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

Magyarországon a népességfogyás olyan mértékűvé vált az előző évek, évtizedek életellenes,
családromboló  politikájának  következményeként,  amely  már-már  nemzetünk  biológiai
gerincének  megroppanásával  fenyeget.  Ugyanakkor  sajnálatos,  hogy  egyre  nő  az  olyan
házaspárok száma, akiknek nem adatik meg a gyermekáldás. Ezzel kapcsolatos orvosi ellátás
igen komoly anyagi terhet ró az adott családra, ezért indokolt a költségvetési forrás biztosítása. A
forrás egy olyan pályázati rendszerben lenne elérhető, amelyben a párok a kezeléshez szükséges
önerőre pályázhatnának, ezzel megkönnyítve a programban való részvételt.
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