
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/938.

Benyújtás dátuma: 2017-05-18 11:02

Parlex azonosító: 71VZLPQT0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Pintér Tamás (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 30. Cím 1. Alcím új 94. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      94
Szakszervezeti Érdekegyeztető 
Fórum

500,0 /+500,0 m. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     079,5
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A  2012-ben  elfogadott  új  munka  törvénykönyve  meggyengítette  a  szakszervezeti
jogosítványokat, sok szempontból lefegyverezte a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket,
hiszen azok puszta léte sem illik az összeszerelő-üzem ország ideájába, ami olcsó és engedelmes
bérrabszolgák ígéretével  igyekszik  idecsábítani  a  multikat.  Ezzel  kapcsolatos,  hogy mára  10
százalék alá zuhant a hazai szakszervezeti lefedettség, a szociális partnerekkel való párbeszéd
pedig minimálisra csökkent.

A társadalmi igazságosság megerősítése,  a közjó azt kívánja,  hogy komoly előrelépés legyen
ezen a téren, ezért szükséges a szakszervezeti konföderációk együttműködésének előmozdítása,
azok  intézményrendszerének,  szakértői-kutatói  hátterének  megerősítése,  munkájukhoz  az
infrastrukturális háttér biztosítása.
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