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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 125     000,0 /-40 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 20. Alcím új 14. 
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. 



    20
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs 
szociális programok

      14 Országos szociális bérlakás program 40     000,0
/+40 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  javaslat  a  szociális  bérlakás  program  megvalósítását  teszi  lehetővé  országos  szinten.
Magyarország legnagyobb problémája a népességfogyás; ennek egyik oka az elvándorlás, ennek
pedig legfontosabb faktora az elmaradt otthonteremtés. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minél
több  magyar  fiatalnak  elérhetővé  váljon  a  lakhatás,  és  ha  ezt  saját  önerőből  nem  is  tudja
megoldani, akkor biztosítva legyen egy bérlakás program, ahol akár hosszútávra is tervezhetnek
és családot  alapíthatnak.  A bérlakás program egyrészről már meglévő üresen álló  ingatlanok
megvásárlásával, illetve új lakások építésével valósulhatna meg. Ezzel az állami otthonteremtési
program a fiatalok lakáshoz juttatásán túl, csökkentené a külföldi elvándorlást, növelné a magyar
építőipar és beszállítói  piac forgalmát,  teljesítményét, sőt az országos közmunkaprogramot is
tartalommal tölthetné meg. A Jobbik Magyarországért Mozgalom elkötelezett az otthonteremtés
mellett; éppen ezért javasoljuk, hogy a költségvetés erre külön forrást biztosítson.
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