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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 2019. 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 [73 044,2] 43     044,2 /-30 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím új 96. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

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. 



      96
Szociális szférában dolgozók bérfejlesztési 
programja

30     000,0 /+30 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

2010-ben  még  Orbán  Viktor  is  azt  ígérte,  hogy  haladéktalanul  rendezi  a  szociális  ágazat
bérügyeit, azonban 2018-ra sem változott semmi: még mindig a szociális dolgozók keresnek a
legrosszabbul, az emelések nem érintettek mindenkit, sőt: volt olyan, akinek csökkent a bére. A
szociális ellátás területén a bércsökkenés következményeként 93 ezer munkavállaló és családjaik
vészhelyzetbe  sodródtak.  Lassan  kevesebbet  keresnek  a  segítő  szakemberek,  mint  egyes
szociális juttatásból élők, akik segítését a szociális szférában dolgozók látják el.  Az alacsony
bérek nem arányosak az elvégzett munkával, annak nemzetgazdasági értékével. A hivatástudattal
rendelkező szakemberek toleranciájával nem lehet tovább visszaélni, a béremelés elmaradása az
ágazat  összeomlásához  is  vezethet,  hiszen  a  tapasztalt,  képzett,  elhivatott  szakemberek
szakmaelhagyásra, sőt ország-elhagyásra kényszerülnek. A végrehajtott pótlékolások mindössze
alamizsnának számítanak a kormányzati kommunikációra költött milliárdokhoz képest, pedig ha
propagandára van pénz, kell lennie a szociális ágazatra is. A módosító javaslatunk célja, hogy a
szociális szférában dolgozók béreinek rendezése a kormány ígéreteinek megfelelően elinduljon
végre.

A támogatás biztosítása a közszolgálati hozzájárulás csökkentésével valósulhat meg.
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