
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/428.

Benyújtás dátuma: 2019-06-19 15:41

Parlex azonosító: 19MSUFE70001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Stummer János (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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím 7. Alcím új 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

      9
Kis-és középvállalkozások munkabér fejlesztésének 
támogatása

50     000,0
/+50 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím új 19. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 
KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

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. 



    19 Idegrendészeti különadó 50     000,0
/+50 000,0 m.

bevétel/

Indokolás 

A gazdasági bevándorlók adott településen történő tömeges megjelenése alapvetően változtatja
meg  a  közbiztonság  helyzetét.  A  közrend  fenntartásáért  felelős  szervek  felmerülő  plusz
költségeinek terheit  azok viseljék,  akiknek gazdasági  érdekei  miatt  ezek a migránsmunkások
megjelentek a településeken.

Az Orbán-kormány ugyan folyamatosan azt hangoztatja, hogy az országot sújtó munkaerőhiányt
nem  vendégmunkásokkal  orvosolná,  azonban  ennek  ellenére  évről-évre  nő  az  EU-n  kívüli
állampolgároknak kiadott  munkavállalási  engedélyek száma. 2018-ban 10500 ilyen engedélyt
adtak  ki,  és  például  volt  olyan  négyezer  fő  alatti  dél-dunántúli  település,  ahova  200  ukrán
vendégmunkást vezényeltek.

A Jobbik ennek a problémának a megoldása, valamint visszaszorítása érdekében vezetné be az
un.  idegenrendészeti  különadót,  amely  bevételének  teljes  összegéből  a  hazai  kis-  és
középvállalkozások munkabér fejlesztését támogatná.
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