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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Timea (független)
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 I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [71 262,6] 11     262,6 /-60 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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] 69     683,0 /-40 317,0 m. kiadás/

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. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím új 4. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

    4
Egészségügyi szakdolgozók 
bérkompenzációja

124     842,7 /+124 842,7 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: elhagyás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
    [1 Működési költségvetés]

      [1 Személyi juttatások] [1 962,0] 
/-1 962,0 m.

kiadás/

      [2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó]

[434,1] /-434,1 m. kiadás/

      [3 Dologi kiadások] [1 550,1] 
/-1 550,1 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      [2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok]

[20 579,5]
/-20 579,5 m.

kiadás/

Indokolás 

Az  egészségügyi  szakdolgozók  méltatlanul  alacsony  bérért  kénytelenek  dolgozni  az
egészségügyi intézményekben. Több tízezer emberről van szó, akik a létminimum környékén
visznek haza a hónap végén. A jövő évi költségvetés tervezetében nincs nyoma annak, hogy ezek
a szakemberek érdemi béremelésben részesülhetnének. A Párbeszéd azt kívánja elérni, hogy a
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szakdolgozói  fizetések  további  50%-al  növekedjenek  2017-től.  Ehhez  120  milliárd  forint
átcsoportosításáról  kell  dönteni,  melyet  részben  a  Rogán  Antal-féle  propagandaminisztérium
megszüntetésével, valamint a jövő évre tervezett, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján többek
között stadionépítésekre felhasznált, rendkívüli tartalékokból lehetne fedezni.
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